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Svim radnim kolegama RJ Bema broj 2 i
građanima Mrkonjić Grada
želimo srećne
novogodišnje i božićne praznike!
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ДИВНА АНИЧИЋ, НАЧЕЛНИЦА ОПШТИНЕ

Бринемо о свим
потребама грађана
и свим категоријама
становништва
Иако многе општине имају проблема са
буџетима, ми редовно исплаћујемо плате, а
то ћемо учинити и са стипендијама и
социјалним давањима. Осим тога, од 25 до
30 одсто нашег буџета отишло је на
капиталне пројекте, што је такође, велика
ствар и није мало у овим тешким временима

Н

а недавним локалним
изборима Дивна Аничић је по други пут побиједила у дуелу за функцију начелника општине Мркоњић Град, а
Савез независних социјалдемократа (СНСД) је, заједно с
коалиционим партнерима из ДНС
-а и СП-а, осигурао одборничку
већину.
Уколико би колегама из мање
успјешних општинских организација владајуће партије у Републици Српској објашњавала на
чему је заснована побједа у Мркоњић Граду, и лична и страначка, Дивна Аничић каже, да је најважније јединство у општинском
одбору.
- Битно је да нема подјела и
да општински одбор дјелује као
подршка начелнику општине и
одборницима у Скупштини. То је
гаранција стабилности и у граду и
у политичкој партији. Мислим да
је пресудно да ипак треба знати
ко шта ради, односно, каква је
улога начелника општине, одборника, народних посланика и директора јавних предузећа и установа. То јесте био случај у Мркоњић Граду. Међутим, сматрам да
се у многим срединама политика
креира тако што сви вуку на своју
страну. На тај начин, ствара се
хиљаду захтјева, које ни начелник, ни одборници не могу да
испуне и ту вјероватно настају и
сукоби, као и неиспуњавање обавеза начелника општине. У овим
временима, врло је тешко прикупити и расподијелити буџет, а ако

вам се многи мијешају у тај посао,
онда то не заврши добро, као
што се није завршило у низу општина у којима је СНСД био на власти. Треба поменути још једну
појаву, а то је да смо, некако, сви
постали много важни и мислимо
да смо богом дани ако смо начелници или директори јавних предузећа. У таквим околностима, заборави се на народ и проблеме
грађана, тако да се вјероватно,
дешава и то недовољно присуство у народу. То су одређене ствари које издвајају Мркоњић Град,
иако има још успјешних примјера,
са квалитетним изборним резултатима.
НОВОСТИ: У буџету општине за 2013. годину предвиђен је
износ од 10,4 милиона марака.
Шта сматрате кључним димензијама тог документа?
АНИЧИЋ: Наш буџет за 2013.
сличан је буџетима за прошлу
2012. и 2011. Наравно, ту има одређених осцилација у висини буџета, али, кључне димензије тог документа углавном су остале исте.
Када неко у овим условима каже
да је његов буџет само социјални
или само развојни, то је немогуће.
Тешко је буџет тако окарактерисати, ако хоћете да уредно извршите све обавезе, и оне које су
прописане законом и оне које то
нису, а грађани имају потребу за
тим. Буџет је добар само онда
када има сва та обиљежја, односно, када редовно пружате комуналне услуге, подмирујете буџетске кориснике, исплаћујете грантове, финансирате невладине

организације, спорт и културу.
Осим тога, увијек се потенцирају
социјална давања и стипендије.
Нама су сада, у складу са Законом
о социјалној заштити, повећана
издвајања из буџета за социјално угрожене категорије у односу
на прошлу годину. С друге стране,

наш износ за стипендије остао је
на прошлогодишњем нивоу, као
и средства за подстицаје за запошљавање у привреди. Смањена
су издвајања за капиталне пројекте, јер смо прошле године имали кредит у износу од милион марака. Та средства смо веома кори-

САРАДЊА: Са премијером РС Александром Џомбићем

Партнери из италијанске фирме „Metalleghe“
имају обавезу запошљавања 100 радника, то
је био њихов приједлог, али и обавеза, због
средстава која ће добити од Министарства
финансија РС. Значи, они постепено,
у фазама, добијају 15 одсто од вриједности
своје инвестиције. Први услов је да купе
земљиште, па да добију грађевинску дозволу,
затим, да крену да раде, да добију употребну
дозволу и да запосле одређени број радника.
До сада све иде како треба и ми се искрено
надамо да ћемо за двије године да пустимо
фабрику у погон.

сно утрошили и то се види. Сада
немамо тај кредит, тако да су,
самим тим, мања издвајања за
капиталне пројекте, као што су
путеви и водоводи. Али, у буџету
ће се опет наћи мјеста за неке
мање пројекте. Наш буџет је
такав да ми стварно бринемо о
свим потребама грађана и свим
категоријама становништва. Иако многе општине имају проблема
са буџетима, ми редовно исплаћујемо плате, а то ћемо учинити и
са стипендијама и социјалним
давањима. Осим тога, од 25 до 30
одсто нашег буџета отишло је на
капиталне пројекте, што је такође, велика ствар и није мало у
овим тешким временима.
У септембру ове године, ви
и премијер РС Александар
Џомбић потписали сте писмо о
намјерама са представницима
италијанске компаније „Metalleghe“ о изградњи фабрике за
прераду метал силицијума у
општини Мркоњић Град. У којој фази је реализација те инвестиције, вриједне 30 милиона евра?
- У оквиру реализације тог
пројекта регистровано је предузеће „РС Силикон“. Италијански
инвеститори купили су простор за
изградњу фабрике у Бјелајцу, у
бившем простору некадашњег
предузећа „Ударник“, и постали
су власници тог земљишта. Влада РС је, према својим обавезама
из меморандума, расписала јавни
позив за суфинансирање великих инвестиција. Италијанска Компанија јавила се на тај позив и
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мислим да је то у фази одобравања, да је прошло одређене
процедуре и да Влада треба да
донесе коначну одлуку. Надам
се да ће то бити успјешно завршено. Они су изнајмили пословни простор у Мркоњић Граду и
већ су запослили неке раднике
који су им неопходни око саме
припреме за пројекат. Пошто
простор за фабрику нема никакав регулациони план, ми смо
тренутно у фази договора како
да на најбржи и најједноставнији начин они испуне урбанистичко-техничке услове, да би
могли добити грађевинску дозволу. С обзиром на то да је сада
зима, њихов план је да ће вјероватно на прољеће почети да
граде фабрику.
Колико времена је неопходно да се заврши изградња фабрике и да она почне са
радом?
Ја сам видјела пројекат, и
познато ми је да је у првој фази
предвиђена једна пећ. У наредној фази има простора и за
другу пећ, тако да њима треба
око двије године да заокруже
тај пројекат. Они имају обавезу
запошљавања 100 радника, то
је био њихов приједлог, али и
обавеза, због средстава која ће
добити од Министарства финансија РС. Значи, они постепено, у
фазама, добијају 15 одсто од
вриједности своје инвестиције.
Први услов је да купе земљиште, па да добију грађевинску
дозволу, затим, да крену да
раде, да добију употребну дозволу и да запосле одређени број
радника. До сада све иде како
треба и ми се искрено надамо да
ћемо за двије године да пустимо
фабрику у погон.
Како оцјењујете могућности за ревитализацију привреде Мркоњић Града, на
трагу искуства са уласком
Владе РС у власничку структуру конфекције „Младост“?
- Влада РС купила је нашу
бившу конфекцију текстила
„Младост“ и зауставила даљње
пропадање те фирме, која је
била у стечају. Сви радници су
збринути, повезан им је радни
стаж и исплаћене заостале плате. Влада је пренијела „Младост“ на општину Мркоњић Град,
да бисмо ми могли да тражимо
инвеститора, који би могао да
покрене производњу. С обзиром
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ОДРЖАНА ДРУГА СЈЕДНИЦА

Општински буџет "тежак"
преко десет милиона КМ
Обезбиједити: функционисање свих
буџетских корисника; подстицаје
за запошљавање
и развој привреде;
дознаке корисницима социјалне
заштите; капитална улагања

Избори и именовања

Општински парламент је за потпредсједника Скупштине изабрао
Сњежану Милановић, за замјеника начелника изабран је Радомир
Попадић, док је за вршиоца дужности секретара Скупштине изабран
Слободан Рајковић.
Усвојено је и неколико приједлога рјешења о именовању вршиоца
дужности начелника Одјељења у Административној служби општине. Тако је за в.д. начелника Одјељења за привреду и финансије именован Томислав Тодоровић, Одјељења за друштвене дјелатности Војин Васић, Одјељења за просторно планирање и комуналне послове - Невенка Малешевић, Одјељења за изградњу града и управљање имовином - Дамир Сладојевић, а Одјељења за инспекцијске
послове - Митар Цвијић.
ОДЛУКА: Са 18 гласова за и пет уздржаних, Скупштина је усвојила буџет за 2013.

на чињеницу да је фабрика стара и да већ дуги низ година не
ради, ми смо тренутно у фази
израде пројекта за реконструкцију, односно изградњу новог
гријања. Инвестиционо-развојна банка РС вршиће докапитализацију „Младости“ са одређеним власничким улогом, а нама
ће то и те како послужити за реконструкцију гријања, јер ми из
буџета тешко можемо да издвојимо та средства, а без тога не
може да почне производња.
Такође, посјетили су нас представници једне заинтересоване
фирме из Италије који су обишли фабрику, а ми смо им послали узорке производа које можемо да радимо. Још увијек чекамо њихов одговор али тражимо
и друге фирме које имају обезС. БИЖИЋ
бијеђено тржиште.
(ИЗВОР: НОВИ РЕПОРТЕР)

Пословна зона
До које тачке се стигло са остваривањем амбиције општине
Мркоњић Град да пословна зона „Подбрдо“ буде један од ослонаца развоја ваше локалне заједнице?
АНИЧИЋ: Пословна зона „Подбрдо“ је пројекат који
траје већ двије године и то не иде лако. Ми смо донијели све
неопходне одлуке у Скупштини, урадили смо студију изводљивости, усвојили регулациони план и извршили смо сва
геомеханичка испитивања утицаја на животну средину. За
следећу годину планирали смо средства у буџету за израду
главног пројекта инфраструктуре, тако да се надамо да
ћемо бар почети са инфраструктурним радовима. Али, читав тај посао не можемо да довршимо сами, треба нам помоћ Владе и јавних предузећа у изградњи инфраструктуре.

Друга сједница Скупштине
општине Мркоњић Град у новом
сазиву одржана је 27. децембра,
сједници су присуствовала 23
одборника који су на дневном реду
имали 32 тачке. Сједници је присуствовао и народни посланик Боро Рудић, који се обратио новом
сазиву скупштине и пожелио им
успјешан рад и срећне новогодишње и божићне празнике.
Скупштина је усвојила ребаланс буџета општине Мркоњић
Град за 2012. годину у износу
11.477.000 КМ, што је за 307.000
КМ више у односу на планирани
буџет за 2012. годину.
Пред одборницима на разматрању је била и одлука о усвајању
буџета општине за 2013. годину,
која је усвојена са 18 гласова, док је
пет одборника било уздржано.
Буџет за наредну годину усвојен је
у износу од 10.462.000 КМ.
Изворни приходи буџета за
2013. годину планирани су у износу
од 8.575.000 КМ, што је за два
одсто мање од плана изворних
прихода за 2012. годину.
Буџетски издаци су за шест
одсто мањи од плана буџета за
2012. годину, а односе се на расходе у износу од 9.425.600 КМ,
затим издатке за отплату креди-

Награде и признања

Скупштине oпштине је на основу приједлога Одбора за награде и
признања донијела Одлуку да се награде предложени грађани и
колективи.
Повеље почасног грађанина општине Мркоњић Град додјељују се
постхумно др Милану Будимиру и др Мирославу Караулцу, за
постигнуте изузетне резултате у области образовања, науке и културе. Такође су додијељене похвале и захвалнице општине за изузетан
допринос и постигнуте резултате у разним областима.

та 966.400 КМ и буџетску резерву 70.000 КМ.
Према ријечима Томислава
Тодоровића начелника одјељења за привреду и финансије, приликом израде буџета водило се
рачуна да он буде реалан.
- Оваквим буџетом настојаћемо
да обезбиједимо квалитетно функционисање свих потрошачких јединица које се финансирају из буџета,
обезбиједимо подстицаје за запошљавање и развој привреде, затим квалитетан рад корисника
грантова како организација тако и
јавних установа, а обезбиједићемо
и дознаке појединцима којима се
прије свега желе задовољити потребе корисника социјалне заштите, и наравно капитална улагања
која буџету дају развојну компоненту – каже Тодоровић.
Одборници Скупштине општи-

не усвојили су програм капиталних
инвестиција општине за период
од 2013. до 2017. године. Програм
је сачињен на бази приједлога
инвестиционих пројеката, које су
предлагали грађани, установе и
предузећа, невладине организације, мјесне заједнице и општинска управа.
Највише расправе је било о
одлуци о стипендирању студената првог циклуса на високошколским установама у школској
2012/2013. години.
Донешен је и програм рада
Скупштине општине за 2013. годину,
усвојена је информација о предшколском васпитању и образовању, те информација о раду основних школа на подручју општине,
као и информације о раду Гимназије и Машинске школе у школској
2011/2012.години.
С. ЋУСО
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15 ГОДИНА „ЦЕНТРА“

ХИЉАДЕ ЧАСОВА
ВОЛОНТЕРСКОГ
РАДА МЛАДИХ

ПОДРШКА МЛАДИМА У ОПШТИНИ

Промоција пројеката
Омладинске банке

Општина Мркоњић Град наставља са подршком пројектима
младих и раду Омладинске банке

О

сам успјешно реализованих
пројеката неформалних
група младих насталих уз
подршку Омладинске банке презентовано је 4. децембра у Дому
културе у Мркоњић Граду. Реализацију пројеката oпштинa је
помогла са 10.000 КМ, а Фондације Мозаик са 4.000 КМ.
Свечана презентација организована како би се показала успјешност једне овакве иницијативе..
Координаторица Омладинске
банке, Армела Рамић, истакла је
да је поносна на оно што је ова
банка урадила у Мркоњић Граду.
- Надам се да ће ова сарадња
да се настави и у наредном периоду, да ће бити подржано што више
добрих пројеката које реализују

Петогодишња сарадња
Општина Мркоњић Град и Фондација ''Мозаик'' сарађују пет
година на пројекту Омладинска банка. Овим пројектом од 2008.
године до данас финансирана су 44 пројекта и износу од 95.000
КМ. Пројекте предлажу млади од 15 до 30 година у граду и селима, а
у овој години реализовани су следећи пројекти: уређење игралишта у
Котору и Мајдану, такмичење за најбољи неафирмисани бенд у
региону, стоп нежељеној трудноћи, луткарска радионица, заплешимо
заједно, реци ''НЕ'' пороцима и Етно-група ''Жар''.
млади људи - истакла је Рамићева
и додала да се нада да ће ово да
прерасте у један велики програм
који ће бити препознат и на вишим
нивоима власти.
Задовољство успјешно урађеним пројектима исказала је и начелница општине Дивна Аничић.
- Честитам младима, који су

успјешно реализовали своје пројекте, на њиховом труду и раду.
Општина ће и даље наставити
подржавати пројекте младих и
рад Омладинске банке - рекла је
Аничићева и истакла да се нада да
ће наредне године бити више активних младих људи са идејама и
С. ЋУСО
акцијама.

Петнаест година успјешног и плодоносног рада Омладинске организације „Центар“ из Мркоњић Града свечано су обиљежили њени
чланови, који су и једни од оснивача Омладинске мреже БиХ и
Омладинског савјета Републике Српске.
Предсједник ове организације, Борислав Ђурић, истиче да их је
Министарство породице, омладине и спорта РС прогласило за најбољу у овој години у области волонтеризма, а он сам је добио плакету за
волонтерски допринос.
- Поносни смо на признања за наше активности на плану волонтеризма, али и других активноности младих. Наша организација је у протеклих петнаест
година реализовала десетине
пројеката од општег интереса, а
са поносом издвајамо обнављање и опремање дијела Дома
културе, гдје се
сада налазе наше просторије рекао је Ђурић и
додао да су млади у Мркоњић Граду постали фактор у креирању културног и јавног жиС. ДАКИЋ
вота локалне заједнице.

Годишњица споменика краљу Петру
Поводом 88. године од откривања споменика краљу Петру Првом Карађорђевићу Мркоњићу, служен је парастос, а делегација општине је положила цвијеће на споменик. Овај споменик
краљу први пут је подигнут 14.
децембра 1924. године, а до сада
је рушен два пута. Први пут 1941.
године, а порушиле су га снаге
Независне државе Хрватске у
сарадњи са Нијемцима. Споменик
је у љето 1990. године обновљен,
да би га оружане снаге Републике
Хрватске и ХВО у октобру 1995.
године поново порушиле. Након
повратка становништва из избјеглиштва 1996. године споменик је
обновљен. (С. Ћ.)

ЈУБИЛЕЈ: ТРИ ГОДИНЕ ЛОКАЛНИХ НОВОСТИ
У циљу бољег инфромисања грађана о
активностима у локалној заједници, Општина Мркоњић Град је прије три године
покренула општински билтен под називом
„Локалне новости“. Мада је ријеч о билтену, по свом садржају и дизајну личи на савремене новине.
„Локалне новости“ излазе мјесечо у тиражу од хиљаду примјерака и грађанима се
дистрибирају бесплатно. До сада је изашло
35 бројева, а на састанку редакције са општинским руководством договорено је да
овај билтен и даље излази.
Главни и одговорни уредник Миленко Милекић истиче да је првобитна идеја
била да то буде билтен о раду административне службе општине.
- Догађаји и актуелности су диктирали
да „Локалне новости“ постану новине у којима се пласирају информације из свих сфера живота на подручју наше општине. У

Шта кажу грађани
Грађани су мишљења да се концепција
„Локалних новоисти“ мора прилагодити
информисању грађана о свим актуелним
збивањима у локалној заједници.
Зијад Шеховић:
- Мислим да су новине квалитетне и
мени је драго да у нашем граду излази једно такво гласило, јер је Мркоњић и раније
имао своје новине. Редовно читам новине,
јер желим да сазнам шта се у нашем граду у
протеклих мјесец дана дешавало - рекао је.
Здравко Ступар:
- Радо прочитам новине, јер ме занимају догођаји из наше локалне заједнице.
Мислим да је у новинама сувише афирмативних текстова који се заснивају на жељама политичара, а не о стварности у којој
живимо. Потребно је увести и нове рубрике.

последње вријеме дизајн и редакцијску
опрему новина смо осавременили, па сада
ове новине превазилазе мјесечни билтен рекао је Милекић и додао да наше новине
грађани могу наћи на свим мјестима у мркоњићкој општини.
Уредник „Кикиндских новина“ из Кикинде, Жељко Бодрожић, однедавно ради техничку припрему „Локалних новости“и
опрема текстове за штампање. Он је посјетио редакцију и изразио задовољстсво сарадњом.
- Новости су у овом времену једина штампана хроника овог краја и зато је вриједност тих новина неупитна. Оне су, прије свега
гласник локалне администрације, али биљеже и многе друге догађаје. Требало би
увести још сервисних информација за
мјесец унапред, да би биле актуелне, требало би истицати вриједне, паметне и способне
људе, њихове подухвате, јер су грађани сити

лоших вијести, а ваљало би и подсјећати
кроз фељтоне и на историју овог краја.
Треба отворити и простор представницима
опозиције, а наравно, и глас грађана мора
да се чује, кроз анкете, разговоре, отворена
писма... - рекао је Бодрожић .
На састанку редакције „Новости“ договорено је да се уведу нове рублике које би
освјежиле садржај новина. Једна од њих
биће и Времплов, у којој ће се наћи подаци из
културно-историјског и архелошког наслијеђа мркоњићког краја.
Локалне новости се штампају у „Гласу
српске“ уз помоћ Општине Мркоњић Град.
С. ДАКИЋ
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ЗДРАВКО КОВАЧЕВИЋ, ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР ХEВ-а

Добит упркос
ниском водостају

Хидроелектрана Бочац током цијеле године била је у пуној погонској спремности и поред ремонтних радова и других значајних
инвестиција које су рађене на постројењима

Снијег "прекинуо" струју

Обилне снијежне падавине у децембру које су оковале Републику
Српску изазвале су проблеме локалном становништву, па је тако
велики број општина због непроходности путева, нестанка електричне
енергије, воде и телефонских веза, био буквално одсјечен од свијета.
Осим отежаног одвијања саобраћаја, мокар и тежак снијег проузроковао је нестанак електричне енергије за десетине хиљада
домаћинстава у Бања Луци, Мркоњић Граду, Кнежеву, Челинцу,
Новом Граду, Сребреници...
- Снијег који је у Мркоњић Граду нападао у висини од 20 центиметара а на околним планинама и до пола метра, изазвао је квар на далеководу Мркоњић Град - Сурјан и без струје оставио већину села на
Мањачи и Чемерници. Саобраћај се отежано одвијао преко планинских
превоја Купрешке, Јањске, Ситничке и Змијањске висоравни - кажу у
Административној служби у Мркоњић Граду.
Дежурне екипе мркоњићке Електродистрибуције су даноноћно на терену отклањале кварове па је поново нормализовано снабдијевање грађана електричном енергијом.
(ЕЛН)

Пажња: Појава трихинеле

Први случај трихинеле код заклане свиње на подручју мркоњићке
општине пријавила је градска Ветеринарска амбуланта „Димитрић“.
Обољење свиње трихинелом уврђено је у суботу прегледом меса код
заклане свиње из Котора.
- Власник је свињу купио у Модричи, била је тешка око 180 килограма
и након утврђеног оболења месо је на прописан начин уништено.
Апелујемо на грађане да месо закланих свиња обавезно прегледају у
ватеринарским станицама, јер је то у њиховом интересу због безбједности
укућана - рекао је власник амбуланте, ветеринар Радован Димитрић, и
додао да је ове јесени трихинела утврђена и код неколико дивљих свиња
које су убили мркоњићки ловци.
Иначе, цијена прегледа меса у ватеринарским амбуланата је осам
марака и становништво углавном редовно доноси месо на преглед у
вријеме свињокоља, али и током године.
(С. Д.)

З

ависно предузеће Хидроелектране на Врбасу
(ХЕВ) из Мркоњић Града ће ову годину завршити са позитивним финансијским
резултатом, упркос изузетно лошој хидролошкој ситуацији.
Добит ће бити постигнута највише захваљујући томе што је Хидроелектрана Бочац током цијеле године била у пуној погонској
спремности и поред ремонтних
радова и других значајних инвестиција које су рађене на њеним
постројењима, истакао је Здравко
Ковачевић, извршни директор за
организационо-правне и кадровске послове у том предузећу
Ове године су били значајни
радови на ремонту постројења
хидроелектране?

КОВАЧЕВИЋ: Извршен је
ремонт постројења Хидроелектране Бочац и оба агрегата пуштена су у погон према планираној
динамици. Ремонт постројења је

Хидроелектрана Бочац 2

Какве су конкретне користи од изградње хидроелектране ХЕ Бочац 2 за коју очекујете добијање концесије од Владе РС?
КОВАЧЕВИЋ: Изградња ХЕ Бочац 2 је значајна инвестиција, јер поред ангажовања више
предузећа током изградње и запошљавања нових радника, биће значајно повећана производња електричне енергије, а и шира друштвена
заједница ће имати користи кроз разне видове
накнада и пореза.

био у функцији пуне погонске
спремности електране а највећи
дио ремонтних радова су извршили радници овог предузећа.
Које веће инвестиције је ХЕВ
реализовао током ове године?
Поред ремонта, од значајних и
већих инвестиција поменућу изградњу допунског бочног слободног прелива са тунелом у лијевом
боку бране ХЕ Бочац у вриједности
од 10 милиона КМ. Радови на овом
објекту иду уговореном динамиком и завршиће се у 2013. години.
Поред ове највеће инвестиције, извршене су реконструкције 110 kV
постројења, далеководног поља у
вриједности од 770.000 КМ и модернизација система расхладне
воде оба агрегата у вриједности
инвестиције од 1,8 милиона КМ.
ПРЕДРАГ КЛИНЦОВ
(ИЗВОР: НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ)

РЕФОРМА ПРОПИСА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

Регистрација предузећа
за само три дана! Регистрација

Ватрогасцима ново возило

Ватрогасно друштво у Мркоњић Граду добило је од Ватрогасног
савеза Републике Српске ново вишенамјенско теренско возило са
најсавременијом опремом.
Вриједност возила са комплетном опремом је око 112.000 КМ, а служи
за гашење шумских пожара, пожара у објектима и као техничка помоћ
при удесима и поплавама. Ефикасност возила је велика и са њим се брзо
може интервенисати, истиче старјешина Ватрогасног друштва у Мркоњић Граду, Жељко Лакетић, и додаје да мркоњићко Ватрогасно друштво сада има девет возила за различите намјене.
(Д. Л.)

Скраћивање регистрације
привредних субјеката на само три
дана је циљ реформе у коју улази
Рe-публика Српска, па је Влада
РС већ усвојила Акциони план
реформе.
Планира се увођење сервиса
„Све на једном мјесту“, па ће се
привредна друштва након нотарске обраде оснивачких аката обраћати само Агенцији за посредничке, информатичке и финансијске услуге (АПИФ-у). Ова
агенција ће информационо бити
увезан са надлежним регистрационим судовима, Пореском
управом РС, Републичким заводом за статистику, Инспекторатом РС и Управом за индиректно опорезивање (УИО).
Након предавања докумената

најкасније за три дана ће се сва
рјешења о регистрацији преузети
у АПИФ-у.
Када су у питању предузетници, систем регистрације ће се и
даље задржати у локалним заједницама, али ће се смањити
процедура и вријеме поребно за
оснивање, кроз увезивање са
Пореском управом РС.
Најава бржег система регистрације предузећа, смањивање
трошкова и процедура је неопходно за поправљање пословног
амбијента у Републици Српској.
- Према нашим истраживањима регистрација предузећа
код нас траје 23 дана у идеалним
условима, а у реалним условима
потребан је 41 дан - рекао је Владимир Благојевић, портпарол

предузећа у РС
траје 23 дана
у идеалним
условима, а у
реалним потребан је 41 дан

Привредне коморе РС.
- Свакако да требамо омогућити брже регистровање привредних субјеката и смањити трошкове
ре-гистрације, јер је у овој општој
кри-зи
регистровање сваког
предузећа велики успјех - објашњава Горан Тодоровић, директор општинске Агенције за привредни развој.
М. МИЛЕКИЋ
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SREĆNE NOVOGODIŠNJE
I BOŽIĆNE PRAZNIKE
ŽELI VAM D.D.MS. d.o.o. BARAĆI

Poštovani pacijenti i građani,
zahvaljujemo se na saradnji
u prošloj godini, želimo Vam
srećnu Novu godinu i Božić,
mnogo zdravlja, sreće i
poslovnih uspeha.

Република Српска
Јавна установа Центар за социјални рад Мркоњић Град

_________________________________________________________________

Свим својим корисницима, партнерима,
сарадницима и грађанима Мркоњић Града
упућујемо срдачнe честитке поводом
предстојећих новогодишњих и божићних
празникa.
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ИЗЛОЖБА РУЧНИХ РАДОВА

Најљепше шаре на приглавцима
Драги суграђани,
Желимо вам пуно
здравља, среће и успјеха
у Новој 2013. години!
Дом Здравља
"Др Јован Рашковић"

У галерији Културног центра у Мркоњић Граду одржана je прва изложба ручних радова под називом "Златни прсти",
на којој је изабрана најљепша шара
на приглавцима и чарапама.
Представило се пет излагача са
више десетина приглавака, а Марија
Рожић из Мркоњић Града добила
је награду за најоригиналнију шару.
Она је имала шару са печатом који се
стављао на славски хљеб.
- То је шара из Доњих Граца, необична, има форму крста или јабуке, мотив
је присутан на народним ношњама, посебно на рукавима код жене - објаснила је побједница и додала да на овај начин покушава да сачува од заборава народно богатство.

Занимљив је био и приглавак из мјеста
Котор, а који је кориштен у погребне сврхе.
На њему је чиста крстолика геометријска
шара и необичног је облика.
Слободан Ћоћкало, предсједник "Клуба умјетничких душа",
организатора манифестације, рекао
је да је циљ сакупити оригиналне
шаре и наћи им симболичко значење.
- Мркоњићки простор има аутентичну шару, то је чиста геометријска
шара која има много симболике у себи.
Свако село је имало специфичну шару и
тако су се некад људи препознавали - истакао је Ћоћкало.
Покровитељ манифестације је Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске. Д. ЛЕКИЋ

СРЕЋНЕ
НОВОГОДИШЊЕ
И БОЖИЋНЕ
ПРАЗНИКЕ
ЖЕЛИ ВАМ
ЗП "ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ НА ВРБАСУ" А.Д. МРКОЊИЋ ГРАД
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КРСТАН ТОМИЋ (ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА)

Улагања у мрежу
и објекте умањују
губитке струје
- Планирана су значајнија улагања на комплетном простору
наше радне јединице, а највећи дио тих улагања биће у
Мркоњић Граду. У првом плану улагања се односе на
реконструкцију нисконапонске електродистрибутивне
мреже гдје ће бити обухваћено укупно 35 трафо-подручуја. Вриједност инвестиције је 6 милиона КМ

Р

адна јединица "Елек тродистрибуција"
Мркоњић Град покрива простор од 2.053
квадратна километра
западних општина Републике
Српске - Мркоњић Града, Шипова, Рибника, Језера, Купреса,
Дринића и Источног Дрвара.
Током последњих неколико година снабдијевање електричном
енергијом је уредно, а разлог за
то је системско и планско обнављање дотрајале нисконапонске
мреже, а нарочито на неприступачним мјестима у руралним подручјима.
Зато је наш саговорник у овом
броју Локалних новости, Крстан
Томић, руководилац ове радне
јединице.
НОВОСТИ: Шта све предузимате да би ваши потрошачи били уредно снабдјевени
електричном енергијом?
ТОМИЋ: Наш основни циљ је
уредно и непрекидно снабдијевање потрошача електричном енергијом. Континуирано радимо
санацију и реконструкцију свих
електроенергетских објеката, како би током године имали што
мање прекида у испоруци. Такође,
са Управом предузећа правимо
планове инвестиционог улагања
у нове електроенергетске објекте
са основним циљевима рјешавања напонских прилика, растерећење мреже, побољшање сигурнијег и уреднијег снабдијевања потрошача електричном
енергијом, и др.
Који су кључни проблеми са
којима се срећете?
- Проблема у раду имамо доста, а поменићу само два главна.
Као први и основни проблем су
дистрибутивни губици електричне
енергије. То је константан проблем
у цијелом систему Електрокрајине,
са високим техничким и комерцијалним губицима. Технички губици су сигурно већи у нашој радној јединици него у другим, због
великих дужина средњонапонских и нисконапонских мрежа као и
због великог броја кварова који су
проузроковани због неприступачног терена. Комерцијални губици,
а то је неовлаштена употреба,

односно крађа електричне енергије, такође су значајни, а њих
покушавамо смањити појачаним
контролама, инвестиционим улагањем у мјерна мјеста као и измјештањем мјерних мјеста. Током
последњих пет година дистрибутивни губици смањени су са 26,6
одсто на 19,8 и то је тренутно
најбољи резултат у односу на претходне године. Неопходно је напоменути да су губици достизали
вриједност и преко 30 одсто у
ранијем периоду. Као други кључни проблем је наплата спорних
потраживања, односно дуговања.
У значајној мјери смањили смо
потраживања, а уједно помогли
нашим грађанима да измире своја
дуговања кроз циклусе Репрограма дуга. Укупан број потписаних уговора о Репрограму дуга
за категорију домаћинства, кроз
сва три циклуса је 5.052. Постигнути ефекат је репрограмирање
дуга у износу од 4.710.942 КМ и
отписана камата од 1.687.139 КМ.
Укупно је потписано 233 уговора за
категорију остала потрошња кроз
сва три циклуса. Износ репрограмираног дуга је 1.267.785 КМ, док
отписана камата износи 87.081 КМ.
Да ли се планирају нова
улагања у електроенергетске
објекте?
- Планирана су значајнија улагања на комплетном простору
наше радне јединице, а највећи
дио тих улагања биће у Мркоњић
Граду. У првом плану улагања се
односе на реконструкцију нисконапонске електродистрибутивне
мреже гдје ће бити обухваћено

укупно 35 трафо-подручуја.
Укупна вриједност инвестиције је 6
милиона КМ. Ова улагања су распоређена по трафо-подручијима
на основу броја потрошача,
величине губитака електричне
енергије, стопе раста потрошње и
дужине водова. Такође, вршићемо
и улагања у изградњу примарне
дистрибутивне мреже, гдје треба

измирују своје обавезе, а ко су,
с друге стране, најредовније
платише?
- Овај проблем нас оптерећује
због додатног ангажовања радника на подјели обавјештења за
искључења и на самим искључењима потрошача. Сваког мјесеца
израђујемо план искључења за
обе категорије потрошача, а се-

:

Радови
за топлију
школску салу
Око 650 ученика у Основној
школи „Иван Горан Ковачић“ у
Мркоњић Граду у другом полугодишту имаће боље услове за извођење наставе физичког васпитања. Наиме, у току су радови на
реновирању објекта фискултурне
сале школе, који је саграђен прије
тридесетак година. Вриједност
радова је 35 хиљада марака, а
средства је обезбиједила општина
и ресорно министартво у Влади
РС.
Директор школе Предраг
Ђуза је рекао да је предвиђена
замјена столарије на објекту фискултурне сале, која је дотрајала и у
зимском преиоду стварала проблеме приликом загријавања сале. Предвиђено је да се на сали
замијене комплетна стакла и постави пластична столарија са изопан стаклима, како се не би губила
топлотна енергија. И ученица
осмог разреда Смиљана Лекић
истиче да је у зимском периоду у
сали било хладно, па се ученици
нису много радовали када имају
час фискултуре.
У сали је прије двије године извршена замјена паркета, а у плану
је и реновирање свлачионица и
мокрих чворова, те набавка нове
спортске опреме и реквизита потребних за квалитетније извођење
наставе физичког васпитања.

(С. Д.)

Лична карта РЈ

Снабдијевање електричном енергијом комплетног подручја врши се са 110 kV далековода Бочац – Мркоњић Град и
110 kV далековода Јајце – Мркоњић Град из ТС 110/20 kV/kV
Електропренос Мркоњић Град.
Укупан број потрошача на овом подручју је 16.630, од тога из
категорије домаћинства 15.572 потрошача и из категорије остала
потрошња 1.058 потрошача. "Електродистрибуција" Мркоњић
Град има 142 радника, а 92 радника ради у самом граду.

првенствено истаћи: завршетак
радова на изградњи 20 kV електроенергетског вода Електропренос – Збориште, завршетак радова на изградњи 20 kV далековода
Граци – Подбрдо, планирана реконструкција далековода за Подрашницу и његов прелазак на 20 kV
напонски ниво и сл.
Како рјешавате спорове са
потрошачима који нередовно

Коректно са потрошачима

НОВОСТИ: Реците нам Ваше виђење односа "Електродистрибуције" према потрошачима, као и обратно, потрошача према
"Електродистрибуцији"?
ТОМИЋ: Ми се трудимо да према сваком потрошачу имамо
коректан однос у складу са актима предузећа за испоруку и
снабдјевање електричном енергијом. Трудимо се да ниједан
потрошач не буде оштећен на било који начин и такав став
ћемо и задржати. Ниједан потрошач не смије бити оштећен ни
за киловат електричне енергије. Такође, морам истаћи да са
великом већином наших потрошача имамо веома коректан
однос. Искористићу ову прилику да замолим потрошаче да на
вријеме пријаве све нерегуларности које се могу десити током
обрачунског периода и проблеме око доставе и плаћања рачуна за електричну енергију.

дам дана прије искључења потрошача са електродистрибутивне мреже уручијемо им обавјештење о искључењу. Када је у питању подручје Мркоњић Града имамо мање проблема са нередовним плаћањима, поредећи их са
укупним бројем потрошача у овој
радној јединици. Често се код
нередовног плаћања морамо позвати на судско одлучивање.
Имамо велики број тужби од
стране потрошача према нама
као и нас према потрошачима.
Морам истаћи да су нам најредовније платише наши пензионери.
Које су тренутне активнисти у мркоњићкој "Електродистрибуцији"?
- Сваке године у овом периоду, када нам временске прилике
не дозвољавају извођење одређених радова на санацији и реконструкцији електродистрибутивне мреже, радимо контролу мјерних мјеста, израду планске документације и остале припреме за
наредну годину. В. ВРБЉАНАЦ

Жене помажу
психијатрију
"Јакеш"

Чланице Хуманитарног удружења жена из Мркоњић Града уз помоћ Центра за социјални
рад, привредних субјеката и
људи добре воље прикупиле су и
отпремиле значајну помоћ за Психијатријску установу Јакеш код
Модриче.
Предсједница удружења Марта Чулић истиче да сваке године
прикупљају помоћ за ову установу
у животним намирницама, хигијенским пакетима и одјећи.
- Помоћ смо прикупљали око
три мјесеца и осим чланица удружења акцију су подржали многи
наши суграђани, привредници и
установе. И поред кризе ова хуманитарна акција је успјела, а наши
суграђани су још једном положили
испит из хуманости - рекла је Чулићева.
И Ђемила Шеховић је свестрано помогла ову акцију прикупљана помоћи.
- Наше удружење већ петнаестак година прикупља помоћ за
установе на Сокоцу и Јакешу. За
мене овај хуманитарни рад много
значи, јер сам и ја имала болесног
сина. Једна жена је донијела литар
уља и рекла да је то од срца, јер
нема више. Ја сам јој рекла да је то
као да је донијела пакет уља рекла је Ђемила за Локалне ново(С. Д.)
сти.
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СЛАВА ДЈЕЧИЈЕГ ВРТИЋА ''МИЉА ЂУКАНОВИЋ''

Међу најбољима у Српској
Мркоњићки вртић обезбјеђује боравак за 180 малишана, а спада
у ред најопремљенијих и најорганизованијих у нашој земљи
Пригодном свечаношћу игру, пјесму и рецитацију, а од
Дјечији вртић ''Миља Ђука- установе су на поклон добили
новић'' прославио је своју Крсну пакетиће.
славу Светог Николу. Уз присуСлавски колач, вино и жито
ство великог броја дјеце, њихо- освјештали су свештеници мркових васпитача и других
њићке епархије, који су
запослених у јутарњим
изразили задовољство
што су тај чин обавили у
часовима, у просторијама вртића, ломљен је
присуству дјеце.
У поподневним чаславски колач и приређена свечаност за наjсовима славском обремлађе.
ду и славском ручку уз
Малишани су са
запослене, родитеље и
госте свечаности су присвојим васпитачицама
суствовали и представславу прославили кроз
Данијела Протић

ници локалне власти са начелницом општине Дивном Аничић.
У име домаћина присутне је
поздравила Данијела Протић,
директорица ове установе. Честитајући крсну славу малишанима и запосленима истакла је да је
најважнији задатак обезбиједити
што боље услове за боравак 180
малишана, колико их дневно борави у овој установи.
Честитајући Светог Николу
присутне је поздравила и начелница Дивна Аничић.
- И поред тог што је ово један

Испраћај
у пензију

Кућном мајстору Милану
Врбљанцу поводом одласка
у пензију од установе је уручен пригодан поклон.
од најбољих вртића у Републици
Српској, локална заједница ће
настојати и даље да га помаже,
како би најмлађима осигурали
што боље услове за рад и боравак - истакла је начелница.
С. ЋУСО

ЗА ПРИМЈЕР: Колектив вртића “Миља Ђукановић”
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Весна Врљановић побједница,
слиједе је двије Мркоњићанке
Нова мис Западне Крајине је Весна
Врљановић, дјевојка из Источног Дрвара. Њој је лента најљепше дјевојке
Западне Крајине припала на такмичењу
које је одржанао у новој спортској дворани
у Превији код Рибника. Њена прва пратиља је Бојана Ћусо а друга Бојана Павловић, обе из Мркоњић Града.
- Пресрећна сам што сам избрана за
мис Западне Крајине. Пријавила сам се за
тамкичење, али ни у сну се нисам надала
да ћу понијети титулу најљепше дјевојке,
јер су и све остале дјевојке изузетно лијепе
- рекла је Врљановићева и најавила да ће
учестовати и на завршној менифестацији
Избора за Мис Републике Српске.
За Мис фотогеничности изабрана је
Сандра Јанковић из Рибника, а за Мис
медија Невена Тривић из општине
Језеро, која је имала највише гласова
путем СМС гласања. На избору је учестовало десет дјевојака из шет општина
југозападног дијела Републике Српске:
Рибника, Језера, Шипова, Мркоњић Града,
Дринића и Источног Дрвара. Манифестацију је пратио и зањимљив културноумјетнички програм у којем су учестовали
чланови КУД-а „Рибник“ и Плесна група из
овога мјеста.
С. ДАКИЋ

Srećne
praznike
od srca
vam želi vaša
Balkana
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ОСПОСОБЉАВАЊЕ НАСТАВНИКА

Едукација за рад
с дјецом са
посебним потребама
За наставнике мркоњићких основних школа на Балкани је организована едукација на тему „Инклузивно образовање и васпитање“ с
акцентом на рад с дјецом са посебним потребама. Едукација се
проводи у оквиру пројекта
ОСЦ-а „Инклузивне школеинклузивне заједнице“.

с посебним потребама похађа
наставу у основним школама, па
се због тога неметнула потреба
едукације наставника за рад с
дјецом са посебним потербама рекла је Шипка.
Педагог у Основној школи
„Бранко Ћопић“ у Бјелајцу
Слађана Вулин истиче да у овој
школи наставу похађа један уче-

Просвјетни савјетник у
Педагошком заводу РС Јелена Шипка, је рекла да у
Српској има око хиљаду и по ученика у основним школама сa посебним потребама.
- Ова дјеца су се почела укључивати у редован васпитнообразовни систем школовања у
Републици Српској од 2000. године. Тренутно око 1.500 ученика

ник с посебним потребама.
- Ми смо прилагодили наставне прогреме за његово школовање. Међутим, у практичној
реализацији тих програма недостаје нам дефектолог, логопед и
психолог да би смо могли у
цјелости да утичемо на развој
овог ученика - рекла је Вулинова.

JАВНА ТРИБИНА У СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ

Дјеца питају одрасле
Основци, као модератори јавне трибине која је
одржана у скупштинској сали, изнијели су актуелне
проблеме и потребе са којима се свакодневно сусрећу у нашој општини, а које је потребно ријешити. На
питања младих одговарали су предсједник
Скупштине општине Миленко Милекић, начелник одјељења за општу управу и друштвене
дјелатности Живко Видачковић и шеф кабинета
начелника Тијана Рађевић Дрљача. Учешће у
дебати су узели и новоизабрани одборници, представници Центра за социјални рад, полиције, здравства, родитеља и остали представници општине.
Циљ јавне трибине је изношење мишљења и
ставова дјеце о проблемима у локалној средини у
којој одрастају. Kроз многобројна питања треба
одраслима јасно упутити поруку шта дјеци треба
како би остварила нека од основних дјечијих
права, као што су право на игру, здравље, образовање, заштиту и друго.
Пројекат “Јачање система социјалне заштите и инклузије дјеце у Босни и Херце-

Јачање система

Један од модератора трибине, професорица
енглeског језика Драгана Иличић, истакла је да
је циљ одржавање трибине био јачање система
социјалне заштите и инклузије дјеце у мркоњићкој општини.
- Ученици су на трибини имали прилику да
кроз постављање питања представницима
локалне власти изнесу своја размишљања о
култури, спорту и другим потребама младих. За
ученике је био велик доживљај што су могли да
учествују у реду једне овакве трибине и да
постављају питања челницима општине, што је
некада било незамисливо у локалним срединама- рекла је Иличићева.

говини” заједнички је пројекат EU i UNICEF-а.
Јавна трибина у Мркоњић Граду је 11. трибина по
реду, од двадесет, колико ће се одржати у исто
толико општина у Босни и Херцеговини. С. ЋУСО

ШКОЛСКЕ ЗИДНЕ НОВИНЕ

Ученици Машинске школе
представили Иву Андрића
и Мирослава Караулца
Ученици Машинске школе (четврти разред
економских техничара) уредили су зидне новине,
које се налазе у холу школе. Представили су живот и
дјело нашег нобеловца Иве Андрића и српског
књижевника Мирослава Караулца. На зидним новинама се налази Андрићев портрет, слика моста као
вјечите Андрићеве инспирације, лик жене, као и
фотографије Мирослава Караулца и његовог
легата. Такође, на паноу се налазе и цитати, мудре
мисли и изреке Иве Андрића.
За сређивање новина коришћене су лектире,
разне критике, интерпретације и интернет, а у изради
су учествовали сви ученици IV3 одјељења, као и
Миле Радуловић (четврти разред електротехничке
школе), Александар Арсенић (четврти разред
машинских техничара) и Милица Ћоћкало (ученица
трећег разреда гимназије).
ВАЊА ВИДОВИЋ (IV3)

С. ДАКИЋ
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МЛАДИ ГЛУМЦИ

ГОДИШЊИЦА МРКОЊИЋКОГ КУД-а

Враголани
на даскама

Слиједе наступи
у Бугарској и Грчкој

Чланови Културно-умјетничког друштва „Петар Први Карађорђевић
Мркоњић“ из Мркоњић Градa обиљежили
су 23 године постајања и успјешног рада,
али и славу друштва и продице Карађорђевић Светог апостола Андреја Првозваног. Ово друштво окупља више од 200
чланова различите старосне доби, које

дјелују у више секција. Посебно ае издвајају
чланови Дјечијег фолкорног ансамбла
који спадају међу најбоља дјечија фолклорна друштва у Српској.
Умјетнички руководилац КУД-а Милица Грмаш је истакла да је друштво носилац бројних признања са различитих фестивала, али и плакете општине Мркоњић Град.

- Ова година за друштво је била изузетно успјешна. У наредној години уз организовање наших традиционалних смотри
фолклора и наступа на смотрама у
Републици Српској и Србији, планiрамо и
гостовањa у Бугарској и Грчкој - рекла је
Грмаш.
С. Д.

У не баш ружичаста времена,
небом запарају метеори и бар на
трен онима који их виде, затопли у
срцу. Тако би се могло рећи за ученике IX разреда из Подрашнице
– необично талентовану екипу
за „игре на даскама“.
Истина – они већ годинама, као
чланови Драмско-рецитаторске
секције у школи, својим представама задивљују до усхићења. Треба
истаћи, да су поред локалних
представљања у Мркоњић Граду,
Подрашници, Бараћима и Медној били и гости у Сава центру у
Београду (вече Мркоњићана), у
Банском двору у Бањој Луци, а
имали су и позив од Удружења
Срба у Бечу...
Мотиве су црпили из пређашњих времена, чувајући од заборава, како се некад живјело и веселило на овим просторима, а најбољи
примјер за то су: „Пут у Цариград“,
„Писмо мајке сину у затвору“, „Чобански дани“, „Павлово путовање“
и многи други.
Они, чија имена свакако треба
истаћи су Данијела Лазендић,
Данијела Пекез, Јелена Тегелтија,
Ранка Џевер.... и права је штета
што се крајем ове школске године
растају а ми остајемо ускраћени за
њихова нека нова остварења.
Па нека им је са срећом.
СВЕТО КЕЖИЋ

Зvani~na internet prezentacijа Op{tine

mrkonjic-grad.rs.ba

С

индикална организација
Административне службе Општине Мркоњић
Град већ неколико година
организује посјете знаменитостима и светињама српског народа.
Чланови овог синдиката обишли
су манастире Рмањ, Липље,
Ступље, Моштаницу, Гомионицу
и Крупу на Врбасу.
Прошле године приликом једнодневне посјете Манастиру Моштаници обиђено је и велико
стратиште српског народа Доња
Градина, као и Национални парк
Козара.
У октобру ове године организована је дводневна посјета Mанастиру Св. Василија Острошког
чудотворца. Поред Острога посјећен је Манастир Ждребаоник у
Даниловграду, те Херцеговачка
Грачаница и Манастир Тврдош
код Требиња.
Манастир Острог се налази
између Никшића и Даниловграда у Црној Гори. Подигут је у
XVII вијеку на окомитој стијени, а у
пећинској цркви манастира почивају мошти Св. Василија Острошког. Убраја се међу најпосјећеније
манастире на Балкану, гдје долазе
вијерници из свих крајева свијета.
На путу ка манастиру Острог
посјећен је и женски Манастир
Ждребаоник недалеко од Да-

Мркоњићани обилазе манастире
Синдикат у служби радника

Сви запослени у Административној служби општине Мркоњић
Град су чланови Синдикалне организације и плаћају чланарину у износу 1 одсто од висине примања, а половина средстава од прикупљене
чланарине се уплаћује Савезу синдиката Републике Српске.
- Прикупљене чланарине користимо за једнократну помоћ радницима са ниским примањима, куповину пакетића за дјецу, као и за помоћ
пензионерима. Такође организујемо прославу Дана жена, дочек Нове
године и обилазак манастира – рекао нам је Чедо Аничић, предсједник
ове Синдикалне организације.

ниловграда. Од 1856. године у овој
манастирској цркви су похрањени
мошти Св. Арсенија – Сремца насљедника Св. Саве и дио моштију
Св. Февроније. На повратку из Црне Горе посјећена је Херцеговачка
Грачаница у Требињу. Ово здање је
посвећено пјеснику Јовану Дучићу,
гдје почивају његови посмртни
остаци пренесени из Америке.
Манастир Тврдош је посвећен

Успењу Пресвете Богородице.
Одувијек је био културно и духовно
средиште ширег подручја, а данас је познат и по чувеном манастирском вину.
Пуни незаборавних утисака
ови љубитељи вјерског туризма из
Мркоњић Града планирају у идућој
години посјету манастирима у
Србији и Грчкој.
М. МИЛЕКИЋ
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OP[TINSKI SERVIS

MAWE OD 48 SATI
U ciqu efikasnijeg rje{avawa komunalnih problema po
zahtjevima gra|ana/korisnika, Op{tina Mrkowi} Grad je
uspostavila Servis "Mawe od 48 sati" koji je spona izme|u gra|ana i javnog komunalnog preduze}a za sva pitawa i odgovore iz ove oblasti.
Gra|ani putem telefona i elektronske po{te mogu postavqati pitawa i davati prijedloge iz podru~ja u nadle`nosti Op{tine, od odr`avawa komunalne infrastrukture
do za{tite okoline, odr`avawa ~isto}e i drugo, na koja }e
dobiti odgovore, najdaqe u roku od 48 sati.
ZAHTJEV ZA RJE[AVAWE KOMUNALNOG PROBLEMA
MO@E SE PODNIJETI:
LI^NO - u Centru za usluge gra|anima Op{tine
Mrkowi} Grad, na propisanom obrascu, koji }e biti odmah
proslije|en ovla{}enom slu`beniku Servisa
PUTEM TELEFONA - na broj 050/220-952, na koji se u
toku radnog vremena (7.30 - 15.30), javqa ovla{}eni
slu`benik ili wegov zamjenik,
ELEKTRONSKOM PO[TOM - mgdesk@teol.net
E-obrazac mo`e se preuzeti na www.mrkonjic-grad.rs.ba
Ukoliko gra|anin/korisnik `eli povratnu informaciju,
ostavi}e svoje podatke i izabrati jedan od ponu|enih na~ina za dobijawe odgovora (telefon, e-mail).

SERVIS/SPORT

LOKALNE NOVOSTI

26

РЕЗУЛТАТИ МЛАДОСТИ
7. коло (1.12.2012.)

ВАРДА ХЕ - МЛАДОСТ 69:79 (18:14, 16:26, 20:24, 15:15)

Дворана: Спортска у Вишеграду. Гледалаца: 500.
Судије: Харис Биједић (Сарајево), Драган Ненадић
(Кисељак), Нермин Никшић (Сарајево).
ВАРДА ХЕ: Кастратовић 17, Ђерић 9, Тресач,
Вуковић, Дамјановић 4, Мирковић 3, Ивановић,
Кајевић, Золотић 10, Јошило 16, Чарапић,
Огњеновић 10. Тренер: Ненад Мандић.
МЛАДОСТ: Алексић, Милекић 8, С. Радановић,
Кнежевић 2, Милошевић 6, Томић 4, Бјелић 23,
Видовић, Кежић 14, Иванић 7, Велимировић 15, М.
Радановић. Тренер: Горан Сладојевић.
8. коло (8. 12. 2012.)

БОСНА - МЛАДОСТ 82:81 (23:19, 22:24, 19:17, 18:21)

Дворана: Мирза Делибашић у Сарајеву.
БОСНА: Мујић 10, Вулета, Хоџић 9, Алиспахић 5,
Хасандић 3, Буза 7, Дамјановић, Чамџић, Лерић 2,
Демић 15, Ризвић 17, Авдибеговић 14. Тренер: Емир
Халимић.
МЛАДОСТ: Милекић, С. Радановић, Кнежевић 19,
Милошевић 3, Томић, Бјелић 34, Видовић, Кежић 5,
Иванић 15, Велимировић 2, М. Радановић 3.
9. коло (15.12.2012.)

МЛАДОСТ - СЕРВИТИУМ 71:67 (20:23, 22:15, 6:18, 23:11)

ЧАПЉИНА - МЛАДОСТ 69:59 (19:20, 13:16, 20:9, 17:14)

Дворана: Градска спортска дворана Чапљина.
Гледалаца: 300. Судије: Адемир Зураповић
(Тузла), Мирза Пало (Сарајево), Нермин Никшић
(Сарајево).
ЧАПЉИНА: Бјелица 14, Ковачевић 16, Кљештан,
Јурковић 6, Мичић 2, Бокшић, Јелчић 5, Караматић
2, Перван 2, Поповић 13, Галић 9, Вранкић. Тренер:
Горан Перић.
МЛАДОСТ: Милекић 2, С. Радановић, Милошевић
13, Томић, Бјелић 13, Видовић, Кежић 2, Иванић 24,
Велимировић 5, М. Радановић.
11. коло (22.12.2012.)

МЛАДОСТ - РАДНИК 87:73 (21:23, 22:20, 20:17, 27:14)

Дворана: Спортска у Мркоњић Граду. Гледалаца:
700. Судије: Харис Бједић (Сарајево), Младен
Игњатовић, Миљан Шобот (Бањалука).
МЛАДОСТ: Алексић, Милекић, С. Радановић,
Кнежевић 16, Милошевић 7, Томић 2, Бјелић 19, М.
Видовић, Кежић 14, Иванић 9, Велимировић 15, М.
Радановић 5.
РАДНИК: Радовановић 14, Кокоруш 3, Лонтош 1,
Еркић 22, Боровчанин 8, Тољ, Кецман, Горановић 7,
Јовановић 6, Лончаревић, Рашић, Симић 12. Тренер:
Предраг Јаћимовић.

Дворана: Спортска у Мркоњић Граду.
Гледалаца: 700. Судије: Милан
Адамовић (Бањалука), Мила Чавара
(Бусовача), Саша Бабић (Бањалука).
МЛАДОСТ: Алексић, Милекић 11, С.
Радановић, Кнежевић, Милошевић 6,
Томић 2, Бјелић 14, Видовић, Кежић 13,
Иванић 8, Велимировић 17, М.
Радановић.
СЕРВИТИУМ: Бабић, Максимовић 2,
Вуковић, Дамјановић 9, Трипковић 9,
Пећанац, Савић 7, Адамовић, Голубовић
15, Стојкановић 11, Перовић 14. Тренер:
Нино Шарић.
10. коло (18. 12. 2012.)

VODI^ KROZ GRAD decembar 2012.
Вјенчани

IZDAVA^
Op{tina Mrkowi} Grad
Administrativna slu`ba
ZA IZDAVA^A
Divna Ani~i}
Na~elnik op{tine
GLAVNI
I ODGOVORNI UREDNIK
Milenko Mileki}
PRIPREMA I URE\UJE
Redakcija Biltena
REDAKCIJA
Tijana Ra|evi} Drqa~a
Swe`ana ]uso
\ur|ica [olak
Slobodan Daki}
Biqana ]eli}
Draga Leki}
Miroslav Milanovi}
Sini{a
Vu~enovi} (lektor)

На основу закона о празницима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број:
43/7) и Одлуке о одређивању радног времена угоститељских објеката („Службени гласник
општине Мркоњић Град“ број: 5/11) и Одлуке о одређивању радног времена правним лицима и
предузетницима који обављају трговинску, занатску и услужну дјелатност на подручју општине
Мркоњић Град (''Службени гласник општине Мркоњић Град број 4/08), радно вријеме одређује се
како слиједи:

РАДНО ВРИЈЕМЕ ПРАВНИХ ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИКА КОЈИ
ОБАВЉАЈУ ТРГОВИНСКУ, ЗАНАТСКУ И УСЛУЖНУ ДЈЕЛАТНОСТ

На дан републичких празника (Нова година и Дан Републике), радно вријеме
правних лица и предузетника који обављају трговинску, занатску и услужну
дјелатност одређује се како слиједи:

ADRESA
Trg Kraqa Petra I
Kara|or|evi}a 1
Mrkowi} Grad

1., 2. и 9. јануара 2013. године, у времену од 00,00 до 24,00 часова могу да раде:
правна лица и предузетници који обављају дјелатност производње хљеба и
пецива, те продају истих и трговински објекти на бензинским пумпним
станицама.

E-ADRESA
javnost@mrkonjic-grad.rs.ba

2. јануара 2013. године, у времену од 07,00 – 15,00 часова могу да раде:
трговине на мало прехрамбеним и непрехрамбеним производима, киосци,
аутопраонe и трговине на мало цвијећем.

ELEKTRONSKO IZDAWE
www.mrkonjic-grad.rs.ba

2. јануара 2013. године, у времену од 08,00 – 21,00 часова могу да раде:
видео клубови, салони забавних игара, спортске кладионице, аутомати за игре
на срећу, аутомати за забаву, класичне томболе и сл.

TEHNI^KA PODR[KA
Kikindske
Kikinda, Vojvodina, Srbija

на дан 1. и 9. јануара 2013. године НЕРАДНИ ДАН је за све субјекте који
обављају занатску, трговинску и услужну дјелатност.

[TAMPA
Glas Srpske
TIRA@
1.000 primjeraka
IZLAZI MJESE^NO

Рођени
ТОДОРОВИЋ МИЛОШ,
син Миле и Душанке
ЈАРИЋ РАДМИЛА,
кћи Јове и Милке

РАДНО ВРИЈЕМЕ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА
Угоститељски објекти на подручју општине Мркоњић Град могу да раде
неограничено и то 31. децембра 2012., 1., 6. и 13. јануара 2013. године. Осталим
данима у периоду од 20. децембра 2012. до 15. јануара 2013. године сваким
даном угоститељски објекти могу да раде дуже у односу на радно вријеме
прописано важећом Одлуком и то како слиједи:
- Ресторани од 07-02 часа, угоститељски објекти за исхрану и пиће од 07-02
часа, диско клубови од 19-04 часа, ноћни барови од 20-05 часова и вријеме
толеранције до 30 минута за све побројане угоститељске објекте.

Празници у Републици као вјерски празницу су:
- Православни Божић који се празнује два дана и то на Бадњи дан и на дан
Божића:
- Бадњи дан 6. јануара 2013. године могу да раде сви субјекти који обављају
занатску, трговинску и услужну дјелатност од 7,00-15,00 часова, Одлука
Скупштине општине („Службени гласник општине Мркоњић Град“ број:4/11).
Одлуком Владе Републике Српске 14. јануар проглашен је нерадним даном.

ЂУЗА ВЛАДАН и КАУРИН НАДА
МУРИЦА СЕНАД и ПРУШЧАНИН РУСМИРА
МИЛАНОВИЋ ГОРАН и МАРКОВИЋ ДАНИЈЕЛА
РАДИЋ ДУШКО и МИТРИЋ ЉИЉАНА
ТОМИЋ НЕДЕЉКО и ГАЛИЋ ТАМАРА
ЧУЛИЋ ДУШКО и СТУПАР ТАЊА

Умрли

МАЛИНОВИЋ МАРКО,
син Зорана и Славице
ГАЈИЋ НИКОЛА,
син Ненада и Јоване

ВОЂЕВИЋ НИКОЛА из Бјелајца, БОШКИЋ СТОЈА из
Чираковца, ЖУПИЋ ЛАЗАР из Густоваре, ШАЈИН МИРКО
из Мркоњић Града, ПАВЛОВИЋ СПАСА из Мрконјић Града,
ГРЧИЋ ДУШАН из Гусоваре, ВУЧЕНОВИЋ АНЂА из
Мркоњић Града, СТУПАР СТАНА из Ступара, ГАЛИЋ ДРАГИЦА из Котора, МАЛИЏА БОЈА из Подрашнице, САВИЋ
ЈАГОДА из Медне, МИЉКОВИЋ ФРАНЦИСКА из Јајца

VA@NI BROJEVI TELEFONA
Mrkowi} Grad /050/
Op{tina: centarala . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220-920, faks 220-954
Op{tina Info DESK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .220-950
Komunalna policija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .220-940
Autobuska stanica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .280-010
redovno odr`avawe . . . . . . . . . . . . . . .280-072
Elektrodistribucija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .211-249
Kulturni centar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .221-170
Narodna biblioteka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .220-271
Tranzitni telekom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .211-011
Radio [ik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .220-140
Dopisni{tvo RTRS i ''Glasa srpske'' . . . . . . . . . . . . . . . . . .214-403
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Сладојевић: Изванредни
резултати у првом дијелу
У последњем колу колу Лиге БиХ кошаркаши Младости су побиједили екипу Радника из Бијељине
резултатом 87:73. Био је то најбољи меч овог дијела
шампионата одигран у Мркоњић Граду, а питање побједника домаћи су ријешили у последњих пет минута
меча.
У 35. минуту Мркоњићани су имали поен предности
(66:65), да би у идућа два минута направили серију 13:4
за коначну побједу (87:73). У тим тренуцима кључни
играч на терену био је млади Драшко Кнежевић, који је
маестрално играо у овом мечу. Тренер Младости Горан
Сладојевић био је задовољан побједом и игром својих
кошаркаша.
- Заслужено смо побиједили. Знали смо да нас
очекује тежак меч, јер екипа Радника игра на специфичан начин и форсира спуштање лопте под кош.
Имали су и добар проценат шута из слободних бацања,
што им није јача страна. Играли смо стрпљиво и
сужавали одбрану, увјерени да ће гости попустити и да
ће у завршници пресудити наш квалитет. У првом дијелу
шампионата остварили смо изванредан резултат од
осам побједа и само три пораза и надам се да ће тако
бити и у наставку - рекао је Сладојевић.

ТАБЕЛА ЛИГЕ 12 БИХ
1. ХКК "Чапљина Ласта"
2. КК "Младост"
3. КК "Босна АСА БХ Телеком"
4. КК "Радник БН Баскет"
5. КК "Борац"
6. ХКК “Зрињски"
7. КК "Какањ"
8. ХКК "Посушје"
9. КК "Варда - ХЕ"
10. КК "Вогошћа"
11. КК "СЛ Таково Леотар"
12. КК "Сервитиум"

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

9
8
8
7
6
5
5
4
4
4
3
3

2
3
3
4
5
6
6
7
7
7
8
8

67
77
70
32
5
-3
- 39
- 18
- 32
- 57
- 15
- 87

20
19
19
18
17
16
16
15
15
15
14
13

Пораз у Посушју за
испадање из Купа БиХ
Кошаракаши Младости нису успјели да изборе
четвртфинале Купа БиХ, пошто су поражени на
гостовању у Посушју резултатом 77:96 у осмини
финала овог такмичења.
- У мечу против Посушја стигао нас је умор јер смо
за десет дана одиграли четири тешке утакмице, од
чега три на гостовању. Имали смо проблема и са
повријеђеним играчима, па је Игор Бјелић играо иако је
ровит. То не смије да буде оправдање за нашу лошу
игру која нас је коштала испадања из купа. Имали смо
и солидних периода у игре када смо имали и предност
од десет, али и необјашњиве падове у игри, што су
домаћи кошаркаши искористили и заслужено нас
побиједили - рекао је тренер Младости Горан
Сладојевић.

У финалу купа
Српске на Игокеу
Кошаркаши Игокее и Младости пласирали су се у
финале Купа Републике Српске. Утакмица ће бити
одиграна у Бања Луци 09. јануара 2013. године у
склопу обиљежавања Дана Републике. Ове двије
екипе су тренутно најбоље у Републици Српској јер су и
Младост и Игокеа лидери шампионата у којем се
такмиче.
Тренеру гостију Предрагу Јаћимовићу тешко је пао
пораз, јер је његова екипа одиграла добар меч.
- Имамо проблем на гостујућим утакмицама јер
немамо чврстину у игри као када играмо у Бијељини и
примамо лаке поене. Двије наше грешке у нападу и
изгубљена лопта преломиле су утакмицу и моји
кошаркаши нису имали више снаге за преокрет. Све до
тада меч је био у егалу са поеном, два у корист једне или
друге екипе - рекао је Јаћимовић.

ОСТАВКА ПРЕДСЈЕДНИКА СЛОБОДЕ

Рудић се повукао

РУДИЋ И ТЕГЕЛТИЈА: Предсједници с којима је Слобода напредовала

Боро Рудић више није предсједник Фудбалског клуба Слобода,
а неопозиву оставку поднио је, како је навео, из здравствених разлога.
- Моје здравствено стање се у последњих пола године погоршало
и више ни физички ни психички не могу да обављам дужност предсједника клуба. Увјерен сам да ће се у Мркоњић Граду наћи човјек који ће
моћи да одговорно обавља ову дужност – рекао је Рудић.
Он је нагласио да му је жао што је морао да одступи са ове дужности.
- Поносан сам на чињеницу да је за мог мандата, заједно са управом, стручним штабом и фудбалерима, Слобода први пут у 70 година
дугој историји ушла у Прву лигу, гдје смо ове јесени заузели треће
мјесто. Ове године смо се пласирали у финале Купа Републике Српске,
гдје смо послије пенала поражени од бањалучког Борца. У септембру
смо у Мркоњић Граду у осмини финала Купа БиХ изгубили од сарајевског Жељезничара – додао је Рудић, који је нагласио да ће, уколико му
дозволе здравствене прилике, за сада само остати члан Извршног
одбора Фудбалског савеза Републике Српске.
О оставци предсједника Боре Рудића расправљаће и Управни одбор клуба, али је извјесно да ће оставка бити прихваћена јер су у току
активности за одржавање годишње изборне скупштине и избор новог
С. ДАКИЋ
руководства.
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МГ МИНД
МРКОЊИЋ ГРАД

Срећна Нова
2013. година!
Срећан Божић!
Sre}na nova

2013. godina

Sre}na
Nova godina
Sre}an

Bo`i}

Sre}ni

bo`i}ni

praznici

29

LOKALNE NOVOSTI

^ESTITKE

Sre}na Nova godina i
prijatni bo`i}ni praznici
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Srećna
Nova godina!
Srećan
Božić!
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