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Интервју са начелницом општине

Скупштинска
хроника

Дивном Аничић

ИЗВЈЕШТАЈ

са 28. сједнице Скупштине општине
Мркоњић Град 23.12.2011.
године -одржана је 28.
сједница
Скупштине
општине Мркоњић Град.
Дневни
ред
сједнице
садржан је у 15 тачака, уз
присуство 22 одборника.
Одборници
Скупштине
општине
Мркоњић Град
усвојили су Буџет општине
за 2012. годину у износу од
11,170.000 КМ, што је за 14
% више од плана буџета за
2011. годину.
„Оно што је ново и што
је започето у Одјељењу
за привреду и финансије
јесте рад на Програмском
буџетирању за спорт и
културу, а то је нешто што
нас у будућности припрема
на
нова
усаглашавања
законодавства са Европском
унијом. У складу са Законом
о буџетском систему РС, ми
немамо законску обавезу,али
ако заживи ова врста
програмског
буџетирања
ће свакако допринијети
ефектнијем буџетирању и
извршавању буџета за 2012.
годину „ рекла је начелница
Одјељења за привреду и
финансије Жељка Стојичић.

Одборници
Скупштине
општине
усвојили
су
Програм
капиталних
инвестиција
општине
Мркоњић Град за период
2012 – 2016. године.
Програм је сачињен на бази
приједлога инвестиционих
пројеката, а предлагали
су их грађани, установе,
предузећа,
невладине
организације,
мјесне
заједнице и општинска
управа.
Захваљујући
Програму
капиталних
инвестиција
општина
Мркоњић
Град
има
дефинисане пројекте из
разних области (путеви,
водоснабдјевање, топлификација, саобраћај, здравство,
образовања, спорт, екологија).
„Овај програм предвиђа да се
у наредном петогодишњем
периоду за 78 усвојених
пројеката уложи 18.867.000
КМ средстава.
У 2012. години у капиталне
инвестиције биће уложено
2.867.000 КМ. Од тог, у
изградњу и асфалтирање
путева и улица 1.664.000
КМ, у рјешавање снабдје-
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вања водом 350.000 КМ.
У
инфраструктуру
из
области културе 50.000,
образовања 30.000 КМ,
здравства (реконструкција
Дома здравља) 473.000 КМ и
спорта 100.000 КМ. Док ће у
реконструкцију друштвених
домова
биће
уложено
120.000 КМ, а за припрему
изградње Пословне зоне на
локацији Подбрдо 100.000
КМ „истакао је секретар
Координационог
тима
за израду ПКИ Дамир
Сладојевић.
Одборници
скупштине
једногласно су усвојили и
Приједлог Одлуке о усвајању
Студије хидрографије и
хидрографских
карактеристика
подручја
и
појединих
водотока са
назнаком могућих ријешења

у општини Мркоњић Град
коју су представили проф.
др. Чедомир Црногорац на
Природно
математичком
факултету у Бања Луци и
Горазд Мишић из Словеније.
„Највећа
предност
ове
Студије је што смо јасно
указали на могуће правце и
мјере које треба предузети
у заштити једног битног
сегмента животне средине а
то је хидросферни комплекс.
Мислим да, сам приступ
и својим питањима су
данас показали одборници
скупштине који указују на
велику заинтересованост за
ову Студију.
Надам се да ће овакву
заинтересованост подијелити и цјелокупна популација Мркоњић Града и да
ће једна оваква Студија

допринијети много бољим
условима и начину живота,
а тиме ће се смањити
страх од могућих зараза,
коришћења прљаве воде и
побољшати рибљи фонд, а
уједно и промовисати једну
туристичку вриједност, јер
данас здрава вода јесте чиста
вода.“ рекао је проф. др
Чедомир Црногорац.
Одборници су усвојили
Приједлог Одлуке о грађевинском земљишту, Приједлог
Одлуке о комуналној накнади,
Приједлог Програма рада СО
Мркоњић Град за 2012. годину,
те пет Приједлога Рјешења,
Рјешење о разрјешавању
директора ЈУ „МГ Спорт“
Мркоњић Град, Рјешење о
разрјешавању
директора
ЈУ Културни центар „Петар
Кочић“ Мркоњић Град и
друго.
Ђ. Шолак

Дана 29.12. 2011. године ће се одржати 29. сједница Скупштине општине Мркоњић Град (четвртак) у сали СО Мркоњић Град са почетком у 10 часова.

Д н е в н и р е д:
1. Усвајање Извода из записника са 28. сједнице Скупштине општине Мркоњић Град;
2. Приједлог Одлуке о утврђивању стопе опорезивања непокретности на територији општине Мркоњић Град за 2012. годину;
3. Приједлог Одлуке о усвајању Регулационог плана „Пословна зона Подбрдо“ Мркоњић Град;
4. Приједлог Одлуке о усвајању Регулационог плана „Пословна зона Кула - Рудићи“ Мркоњић Град;
5. Приједлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о оснивању Јавне установе „Народна библиотека“ Мркоњић Град;
6. Приједлози одлука о додјели општинских награда и признања;
7. Нацрт Одлуке о административним таксама;
8. Приједлог Програма одржавања градских саобраћајница, тргова, паркова, ријечних корита, спортских терена и других јавних површина;
9. Акциони план једнакости и равноправности полова општине Мркоњић Град за 2012. годину;
10. Приједлог Рјешења о разрјешењу дужности начелника Одјељења за привреду и финансије;
11. Приједлог Рјешења о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за привреду и финансије;
12. Приједлог Рјешења о разрјешењу дужности начелника Одјељења за издрадњу града и управљање имовином;
13. Приједлог Рјешења о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за издрадњу града и управљање имовином;
14. Приједлог Рјешења о разрјешењу дужности директора Агенције за привредни развој општине Мркоњић Град;
15. Приједлог Рјешења о именовању вршиоца дужности директора Агенције за привредни развој општине Мркоњић Град.
								
ПРЕДСЈЕДНИК СО,
		
Миленко Милекић,с.р.

Дивна Аничић, начелница
општине Мркоњић Град,
каже да је улагање у
инфраструктурне пројекте
представљао
један од
основних приоритета у раду
општинске администрације у
години која је на измаку.
У интервијуу за ПРЕСС
РС Аничићева истиче да
у дугорочним плановима
за развој Мркоњић Града
значајно мјесто заузимају
и бројне друге активности
које ће, како каже, значајно
допринијети
побољшању
квалитета живота грађана.
- Општинска администрација већ дужи низ година
предузима бројне активности
како би се побољшао
квалитет живота наших
грађана. У том смислу већ су
урађени значајни пројекти,
од изградње и асфалтирања
локалних путева и улица, па
све до изградње јавне расвјете
и регулације водотока који
су стварали проблеме због
поплавних бујица- каже
Аничићева.
• Кад говорите о успје-шним
улагањимауинфраструктуру,
на шта конлкретно мислите?

- На то да је у овој години
успјешно завршена изградња
пјешачке стазе кроз град,
дугачке 1.600 метара. Такође
је саниран Друштвени дом
у
Јасеновим
Потоцима.
Некадашњу
школу
претворили смо у Друштвени
дом, и желим истачи да
се заиста ради о великој
инвестицији јер је поменути
објекат био у изузетно
лошем стању. У непосредној
близини дома гради се и
црква, викендашко насеље,
па слободно можемо рећи да
ово село коначно „оживљава“.
• Каве су перспективе
Мркоњић Града што се тиче
развоја туризма?
- Нажалост, туризам у овим
крајевима није довољно
развијен.
Наш
највећи
туристички центар „Балкана“
одувијек је био свратиште
за одмор људи који путују
или се враћају с мора,
али у посљедње вријеме
тамо се није значајније
улагало у смислу повећања
смјештајних
капацитета.
У току је изградња мотела
који би требао да помогне
да „Балкана“ постане још
атрактивнија за бројне госте
који је посјећују.
• Какво је стање у смислу
привредних улагања?

- У току је израда регулационог плана за пословне
зоне у Мркоњић Граду.
Надам се да ћемо већ
сљедеће године почети са
изградњом инфраструктуре
у пословним зонама, што
ће сигурно значити и
отварање перспектива за
нова запошљавања. Такође
планирамо да наставимо с
реализацијом подстицајних
програма за послодавце који
примају нове раднике.
• Подсичете ли пројекте
самозапошљавања?
- Свакако. Општина је
недавно
заинтересованим
пољопривредницима додјелила седам најсавременихих
пластеника. Ове пластенике
су
добила
домаћинства
која се искључиво баве
пољопривредом. Тако је
почео први организовани
узгој шпината и зелене салате
који ће бити пласирани на
пијаци у Мркоњић Граду.
ИНДУСТРИЈА
Потенцијал
општине
је прије свега у области
металопрерађивачке индустрије, гдје постоји могућност
за страна улагања.
Потребан нам је инвеститор
који
ће
покренути

производњу у Фабрици
вијака и пронаћи тржиште.
• У којим привредним
областима видите посебне
потенцијале ваше општине?
- Прије свега у области
металопрерађивачке индустрије, гдје постоји могућност
за страна улагања. Потребан
нам је инвеститор који ће
покренути производњу у
Фабрици вијака и пронаћи
тржиште. С обзиром да је ова
фабрика успјешно прошла
кроз стечај, да нема дуговања
ни према држави ни према
радницима, очекујем да
ће се ускоро појавити
заинтересовани инвеститор
• Какво је стање у образовању
и здравству у Мркоњић Граду?
- Како би свим грађанима
обезбиједили квалитетнију
здравствену
заштиту
општина је отворила четири
нове амбуланте у сеоским
подручјима,
набавили
смо ултразвучни апарат,
а у току је и реализација
пројекта по питању санације
и
реконструкције
Дома
здравља. Што се тиче
образовања, заиста је урађено
много на обезбјеђивању
што квалитенијих услова
за нашу дјецу. Већ смо
доградили дјечији вртић,
изградили фискултурну салу
у Подрашници, а такође су

саниране и опремљене све
основне школе на подручју
наше општине.
ПОМОЋ ЗА КОНКРЕТНЕ И
КОРИСНЕ ПРОЈЕКТЕ
• Како би сте оцјенули сарадњу
општинских
власти
из
Мркоњић Града са надлежним
републичким институцијама,
прије свега Владе РС?
- Сарадња са Владом РС је на
врло високом нивоу, али увијек
може бити боља. Општина
успијева да за своје пројекте
добије одређена средства из
надлежних министарстава, и
увијек радило о конкретним
и корисним пројектима.
Не треба заборавити да је
Мркоњић Град послије рата
био потпуно разрушен и
опљачкан, а од Владе РС
Инвестиционо-развојне банке
смо посљедњих шест година
добили значајна финансијска
средства како би поново
изградили нашу општину.
ОЖИВЉЕНА СЕЛА НОВА
УЛАГАЊА ЗА БОЉИ ЖИВОТ
Изградња - У години која је
на измаку урађени Значајни
пројекти, од изградње и
асфалтирања локалних путева
и улица, па све до изградње
јавне расвјете и регулације во
дотока.
Б. Кнежевић

ПРЕДСЈЕДНИК РС МИЛОРАД ДОДИК РАЗГОВАРАО СА РУКОВОДСТВОМ ОПШТИНЕ

ВЛАДА ПОМАЖЕ ИЗГРАДЊУ ПОСЛОВНИХ ЗОНА

Влада РС помоћи ће развојне програме у мркоњићкој општини, рекао је јуче предсједник Српске Милорад Додик, након разговора са руководством општине
Мркоњић Град. Наиме, помоћи ће се у реализацији пројекта изградње пословне зоне „Подбрдо“ и „Кула-Рудићи“.
Начелник општине Мркоњић Град Дивна Аничић је истакла да се очекује помоћ Владе РС на изградњи инфраструктуре за потребе успостављања пословних зона.
,,Ради се о два велика и за нашу општину веома значајна пројекта, гдје очекујемо помоћ ЈП „Путеви РС“ и „Електропривреда РС“ на изградњи инфраструктуре за
потребе изградње пословних зона. Општина не може сама да то урди из свог буџета, па очекујемо помоћ јавних предузећа, а општина ће њима уложена средства
враћати када успоставимо пословне зоне и од продаје пословних локација, поред којих треба да прође ауто- пут” , рекла је Аничићева и додала да се разговарало и
око стечајног поступка у Индустрији конфекције „Младост“.
,,Постоји визија да се у „Младости“ покрене производња, јер у том предузећу није ситуација толико драматична и безизлазна. Желимо да се у „Младости“ задржи бар један
производни погон да ради. Замолила сам министре и предсједника Додика да сви скупа учинимо напор да се сачува ово предузеће и да поново ради” , рекла је Аничићева.
Предсједник РС Милорад Додик истакао је да је са руководством мркоњићке општине разговарао о привлачењу страних инвестиција, али и о изградњи нових
хидроелектрана.
,,Захављујући напорима локалне власти и улагањима Владе у Мркоњић Граду су протеклих година створени бољи услови за рад и живот становништва. И у овој
локаној заједници проблем је незапосленост и успостављењем пословних зона могу се створити услови за нова запошљавања. Добра је ствар што је буџет ликвидан,
да се остварује предвиђеном динамиком и нема бојазни да ће локална заједница због тога трпити проблеме и да ће моћи реализовати зацртане планове. Мркоњић
Град, који је последњих година имао запажене развојне активности , у потпуности заслужује пажњу Владе РС и сигурно је да ћемо помоћи развојне планове у овој
локалној заједници” , рекао је Додик.
БАБИЋИ - Предсједник Додик је обећао је помоћи изградњу куће за десеточлану породицу Зорана и Мериме Бабић. Наиме, они су уз помоћ општине и људи добре
воље почели изградњу куће прије неколико година, али су због недостатка средства обуставили радове.
С. ДАКИЋ
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ОБИЉЕЖЕНА ТРИДЕСЕТОГОДИШЊИЦА РАДА ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ „БОЧАЦ“

ХЕ „БОЧАЦ“ БИСЕР
ХИДРОЕНЕРГЕТСКОГ СИСТЕМА СРПСКЕ
неколико последњих година,
око 4,5 милиона марака.
- За 30 година рада ХЕ „Бочац“
остварила је укупан приход
од 450 милиона марака у
данашњој вриједности. Све
те године хидроелектрана
је дала значајан допринос
обезбјеђењу
електричне
енергије
за
потреба
Крајине, с обзиром да је у
том дијелу најмања, али и
највећа потрошња струјереако је Кесић и додао да
је у предузећу тренутно
запослено 146 радника
који имају редовне личне
дохотке.

Награђени за захвалницама

Срећне новогодишње и божићне
празнике свим грађанима општине
Мркоњић Град

Хидроелектрана „Бочац“
на Врбасу је хидоенергетски
бисер
у
систему
„Електропривреде
Републике Српске“, јер је за
тридесет
година
рада
произвела
близу
осам
милијарди киловат часова
електричне енергије. Осим
тога,
Хидроелектрана
„Бочац“ је и најзначајнији
електроенергетски објекат
у западном дијелу Српске,
инсталисане
снаге
110
мегавата
и
годишњом
производњом струје од 275
милиона киловат часова.
О успјесима у раду, али и
плановима за изградњу
нових хидроцентрала и
искориштавању хидропотенцијала ријеке Врбас,
било је ријечи на јучерашњој
свечаној
академији
посвећеној
обиљежавању
30-годишњице рада Хидроцентрале „Бочац“.

Свечаности је присуствовао
предсједник
Српске
Милорад Додик, министри
Зоран Тегелтија и Жељко
Ковачевић, те друге бројне
званице из политичког,
привредног и јавног живота
Српске.
Предсједник
Додик
је
нагласио
значај
Хидроелектране
„Бочац“
за развој општине, али и
Републике Српске са аспекта
електроенергетског система.
- Наш је циљ да очувамо
економију
РС
на
достигнутом
нивоу,
а
послије тога обезбједимо
инвестиције у енергетику.
Зато ме радује што сам чуо
овдје да постоје планови
за ширење и изградњу
нових хидроцентрала и
Хидроцентрале
„Бочац
2“.Власти РС морају да
имају брже и експлозивније

процедуре
и
системе
одлучивања за подржавање
свих
инвестиционих
активности. Морамо се
борити за сваку инвестицију,
ново радно мјесто, како би
сачували живот на овим
просторима-рекао је Додик.
Генерални
директор
„Електропривреде
РС“
Бранкица
Милекић
истакла је да је ХЕ
„Бочац“ по инсталисаној
снаги најмања у систему
Холдинга ЕПРС, али да
је један од најзначајнијих
хидроенергетских објеката у
Српској.
- ХЕ „Бочац“ производи
годишње око 275 милона
киловат часова, што је око пет
посто укупне производње у
систему „Електропривреде
РС“. Енергија произведена
у овој хидроелектрани се у

значајном проценту користи
за покривање „дневних
врхова“ у вршној потрошњи
струје.
Захваљујући
доброј
организацији
и
максималном залагању свих
запослених хидроелектрана
постиже добре пословне,
али и прозводне резултате
што
даје
стабилност
електроенергетском
систему Српске -рекала је
Милекићева и додала да је
ХЕ „Бочац“ у протеклих 30
година одговорила свим
постављеним
задацима,
а нарочито за вријеме
протеклог рата.
Директор „Хидроелектрана
на Врбасу“ Недељко Кесић
рекао је да је ХЕ „Бочац“
у протеклих 30 година
произвела 8,1 милијарду
киловат часова електричне
нергије и да на годишњем
нивоу остварује добит , у

ХЕ „БОЧАЦ 2“ - Директор
Кесић наглашава да је један
од приоритених задатака
менаџмента предузећа, али
и Владе РС, изградња нових
хироенергетских објеката на
ријеци Врбас.
- Ми смо планирали наредне
године
израду
главног
пројекта и почетак радова
на изградњи ХЕ“Бочац 2“.
Она би имала инсталисану
снагу од 9,34 мегавата и
годишње производила 78
киловат часова струје.
НАГРАДЕ - За тридесет
година рада у предузећу
захвалнице је добило 13
радника ХЕ „Бочац“, те
предсједник РС Милорад
Додик, Народна скупштина,
Влада
РС,
општина
Мркоњић Град, те неколико
заслужних појединаца.
ПРОГРАМ - На свечаној
академији
изведен
је
и
пригодан
културноумјетнички програм који су
припремили чланови КУД-а
„Петар И Карађорђевић
Мркоњић“.
Слободан ДАКИЋ
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КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПАРК“ МРКОЊИЋ ГРАД

У НОВИ МАГАЦИНСКИ И
РАДНИ ПРОСТОР УЛОЖЕНО 93.000 КМ
Запослени у Комуналном предузећу „Парк“ у Мркоњић Граду до краја године
добиће на употребу савремени магацински и нови радни простор од 200
квадрата. Ријеч је простору који се налази у кругу предузећа на Рудинама у чију
је изградњу уложено 93.000 марака властитих и кредитних средстава.
,,Градња радног и простора за одлагање резервних дијелова почела је прије
два мјесеца. Радове изводи предузеће „Зид арт“ и треба да се окончају до
краја године. Наиме, већ су завршени сви грађевински радови, а у току је
уређење унутрашњости објекта са керамиком и постављањем водоводних
и електроинсталација. Објекат осим магацинског простора има простор за
дежурање екипа зимске службе, туш кабине, мокре чворове, гардеробу и све
што је потребно радницима предузећа који раде у зимској служби2 , рекао је
директор „Парка“ Душан Јанковић и додао да је преузеће инвестицију од 93.000
марака обезбиједило из властитих извора и кредитним задужењем.

Јанковић напомиње да су запослени у „Парку“ због скученог простора
на Рудинама, гдје се налази круг предузећа , били суочени са проблемом
одлагања резервних дијелова и опреме за одржавање грађевинских
машина, што је и био разлог за изградњу новог магацинског простора.
,,Наш круг предузећа је доста мали, али смо ипак успјели да нађемо
простор да изградимо магацински и простор за боравак радника уз
постојећи простор за одржавање камиона и грађевинских машина. То
нам много значи, нарочито у зимском периоду, када је због зиме отежано
одржавање машинског парка” , рекао је Јанковић.
КАМИОН - У Комуналном предузећу „Парк“ планирају да почетком
наредне године набаве нови камион за одвоз смећа. Ријеч је о
возилу чија је набавна цијена 150 хљада марака и које би служило за
одвоз смећа у великим металним контејнерима. Ова инвестиција
ће се реализовати из властитих извора и уз кредитно задуже
ње.
С. ДАКИЋ

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ШУМСКО ГАЗДИНСТВО „ЛИСИНА“МРКОЊИЋ ГРАД
СВИМ ГРАЂАНИМА СА ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ МРКОЊИЋ ГРАД, КАО И
НАШИМ ПОСЛОВНИМ ПАРТНЕРИМА ЖЕЛИМО СРЕЋНУ И УСПЈЕШНУ
НОВУ 2012. ГОДИНУ КАО И НАСТУПАЈУЋЕ ВЈЕРСКЕ ПРАЗНИКЕ.
КОЛЕКТИВ Ш.Г. „ЛИСИНА“
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ПРИЈЕМ ЗА ЧЛАНОВЕ ПЛЕСНОГ КЛУБА „БОЛЕРО“
Мркоњић Град, децембар 2011. године-Недавно одржано првенство у Београду у
склопу Београдског плесног савеза Србије, и и државно првенство БиХ Бањалука
су такмичења на коме су чланови плесног клуба „БОЛЕРО“ из групе Мркоњић
Град остварили завидне резултате, а то је свакако био повод данашњег пријема у
кабинету начелника општине Мркоњић Град Дивне Аничић.
Чланице клуба „БОЛЕРО“ Мркоњић Град успјеле су остварити значајан резултат
у Београду и освојити прво мјесто у категорији - дјеца латино шоу, и у категорији
–старији омладинци- прво мјесто у латин шоу.
„ Ту су свакако и добри резултати које смо освојили на државном првенству
БиХ које је одржано у Бањалуци, гдје је учествовало 750 такмичара са 24 плесне
организације, гдје смо у категорији јуниора-узели 1 мјесто, а у категорији дјеца –
вице првака, такође узели титулу. Желим да кажем да су прошле године ученици
у финалу, за годину дана рада направили резултат као носиоци титуле и носиоци
вице првака за 2011. годину, што нам свакако говори колика је озбиљност њиховог
рада рекао је Сањин Бузаџија, предсједник
плесног клуба „Болеро“ Бања Лука.
Начелница Дивна Аничић је пружила подршку и честитала овом плесном клубу и њеним чланицама на постигнутим
резултатима „Ми ћемо се трудити да вам помогнемо онолико колико будемо могли да вам олакшамо услове рада како
би сте остварили још боље резултате. Резултат говори више од свега да сте ви вриједне, паметне дјевојчице, одличне
ученице и наравно да имате добре тренере који вас уче и мотивишу, истакла је начелница.
Плесна школа „БОЛЕРО“ егзистира у Мркоњић Граду још од 2001. године и кроз ову школу прошло је доста дјеце
узраста од 5 година па на даље.
Ова плесна школа је васпитно, образовно, спортско-културно и рекреационо удружење које унапређује плесну
рекреацију, плесни спорт и ради на подизању квалитета живота предшколске и школске популације.
Плесну школу за мале групе чине дјеца у категоријама мини од 4-7 година, категорија дјеца од 8-12 година, категорија
јуниори од 16 година и одрасли од 17 па надаље.
У овој плесној школи дјеца уче латиноамеричке плесове самба, румба, ча-ча, , стандардне плесове: енглески валцер,
танго, бечки валцер….и многе друге плесове.
Пријему код начелнице општине присуствовала је и плесни тренер Моника Сладојевић. „Плес у Мркоњић Граду
водим већ 2,5 године, овдје смо првенствено дошли због велике заинтересованости дјеце, гдје тренутно тренирам
око 20 дјеце. Имамо и плесну школу – почетници који тренутно треба да полагају I –степен, и наравно сваки дан већи
број заинтересоване дјеце за ову врсту плеса, рекла је Сладојевић.
Ђ. Шолак
Анђела Секуловић , Дуња Лакић и Ана Ђурђевић из су једне од чланице плесне школе
„ БОЛЕРО“ које плешу у овом клубу око 6 година и постижу значајне резултате.

8

Локалне новости, децембар 2011. године

У МРКОЊИЋ ГРАДУ ОДРЖАНЕ РАДНИЧКЕ СПОРТСКЕ ИГРЕ

Општинске теме

ПОЛИЦАЈЦИ НАЈБОЉИ
СПОРТИСТИ НА ИГРАМА

СВЕ ПРАЗНИЈЕ ШКОЛСКЕ КЛУПЕ У МРКОЊИЋКИМ
ОСНОВНИМ ШКОЛАМА
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МРКОЊИЋКА ОПШТИНА ПЛАНИРА НОВА АРХЕЛОШКА ИСПИТИВАЊА

ИСПИТИВАЊА ПОСТОЈАЊА
СРЕДЊОВЈЕКОВНИХ МАНАСТИРА

УЧИТЕЉИЦАМА НЕМА
КО ДА ПИШЕ
У мркоњићким основним школама у последњих шест
година све је мање ученика, јер је од некада 2.000 бројка
основаца у текућој школској години спала на 1.530 ђака.
Драстично смањење ђака није „бољка“ само школа на
селу, него и двије градске школе гдје је ове школске
године уписано мање ученика.
Због драстичног смањења броја ученика затворене су
подручне школе у Герзову, Пецкој, Медној, Јасеновим
Потоцима, Магаљдолу...На граници „рентабилитета“
ради школа у Густовари.
Проблематика у основном школству била је тема
последње сједнице Скупштине општине на којој је
разматрана информација о раду основних школа.
Одброници су исказали забринутост за статус школе
у Бараћима, Подрашници и Бјелајцу, које су биле под
„лупом“ Министарства просвјете и културе РС. Наиме,
у министарству је било заговарања да ОШ „Бранко
Ћопић“ у Бјелајцу изгуби статус матичне и да се припоји
градској школи „Иван Горан Ковачић“. ОШ „Вук Караџић“
у Бараћима пријетила је опасност да због малог броја ђака
изгуби статус деветогодишње школе и да се „утопи“ у
основну школу у Подрашници.
Начелник општине Дивна Аничић је истакла да је статус
ових школа за сада остао непромијењен захвлаљујући
разумјиевању одговорних у ресорном министарству.
,,Ми у општини свјесни смо чињенице да је број ученика
у школама стално мањи, нарочито на подручју Бараћа.
Проблем је што се број ученика смањује последних година
и у у граду. Општина је са своје стране обезбиједила да се
школске зграде реновирају и опреме савременом опремом
за извођење наставе” , рекла је Аничићева и додала да
постојећа школска подручја нису на најбољи начин
регулисана.
Са њом се сложио и одборник Миле Даниловић из
Подрашнице, који је забринут за статус школе у овом селу.
,,Школи у Подршници пријети опасност да изгуби статус
деветоразредне школе због малог броја ђака .Да се то
не би десило потребно је створити услове да ученици
из Доњих и Горњих Граца, Ораховљана, Подбрда и
Подшиљка наставу похађају у школи у Подрашници, а не
у граду. Школа у Подрашници је реновирана и саграђена
је савремена спортска дворана, тако да ученици имају
одличне услове за настав” , рекао је Даниловић.
Директор ОШ „Бранко Ћопић“ у Бјелајцу Милан
Стеванић рекао је да је проблем школских подручја
присутан тридесетак година.
,,Нема спремности родитеља да ученике из села која
гравитирају Подршници шаљу у ту школу. Они су
увјерени да се настава квалитетније изводи у школама
у граду. Одговорно тврдим да то није тако” , рекао је
Стеванић.
БРОЈКЕ-Прошле школске године наставу у школама
похађало је 1.572 ђака у 94 одјељења. У текућој школској
години уписано је 1.530, што је мање за 40 ђака или два
одјељења.

Мркоњић град- Екипа Станице јавне безбједности побједник Петих спортских радничких
игара општине Мркоњић Град, које су завршене у дворани „Арена Комерцијалне банке“.
Друго мјесту припало је екипи Основне школе „Иван Горан Ковачић“, а треће Шумском
газдинству „Лисина“.
Капитен екипе Станице јавне безбједности Гојко Ђурић био је задовољан успјехом
такмичара полиције.
- Заслужено смо освојили прво мјесто, јер смо показали највише на овом такмичењу.
Радничке игре су за похвалу, јер доприносе популаризацији спорта, али и развоју
рекреације радника- рекао
је Ђурић.
На играма је учестовало
десет екипа. Мушкарци
су се такмичили у шест
дисциплина: у фудбалу,
одбојци,
навлачењу
конопца, стоном тенису,
стрељаштву и шаху, док
су се жене такмичиле у
пикаду, стоном тенису и
стрељаштву. Побједничке
екипе добиле су пехар и
дипломе, као шунку и вино.
- Ми смо једини град у
БиХ који има спортске
радницке игре на нивоу
града.
Одзив
радних
колектива и установа на
игре је био задовољавајући
и манифестација сваке
године добија на значају и постаје препознатљива.Мслим да је допринос игара
популараизацији спорта и рекреације вишеструк- рекао је директор Јавне установе „МГ
спорт“ Радоје Цонић.
Иначе, организатор игара је Јавна установа „МГ спорт“, а покровитељ мркоњићка
општина. Сва такмичења одржана су у спортској дворани „Арена Комерцијалне банке“
у вечерењем термину, значи послије радног времена у радним колективима. Завршни
дио манифестације одржан је у суботу и недјељу, одржавањем финалих такмичења и
додјелом признања и пехара побједничким екипама.
С.ДАКИЋ

МРКОЊИЋ ГРАД
Општина Мркоњић Град
у сарадњи са Музејем
РС
и
надлежним
институција
наставиће
са
новим
архелошким
истраживањима културноистроријског
наслијеђа
овог краја. То је потврђено
и
приликом
разговора
владике бихаћко петровачки
Хризстома са начелником
и
предсједником
Скупштине
општине
Мркоњић Град Дивном
Аничићем и Миленком
Милекићем о организовању
архелошких истраживања
на лакалитетима гдје су
видљиви трагови постојања
средњовјековних манастира
на подручју ове локалне
заједнице.

Ријеч је о локалитету у селу
Пецка и засеоку Царевац
у селу Бараћи. Наиме, у
архивама Беча и Цариграда
постоји докази о постојању
средњевјековних манасира у
овим селима.
Договорено
је
да
општина Мркоњић Град у
наредној години обезбједи
почетна
средства
за
финасирање
архелошких
истраживања на локацији
Пецке и Царевца. Од свих
прикупљених предмета до
којих се дође архелошким
истраживањима планирано
је да се постави музејска
поставка
у
Културном
центру „Петар Кочић“рекао
је
предсједник
Скупштине
општине
Миленко Милекић.

Иначе, општина Мркоњић
Град
има
културноисторијско наслијеђе, које
је недовољно истражено. У
последњих неколико година
воде се значајне активности
са
Музејем
Републике
Српске око идентификације
и плана заштите: културноисторијских
споменика,
метеријалних и духовних
вриједности
мркоњићке
општине.
-Тако су 2007. године вршена
архелошка
истраживања
на локалитету Црквишта у
селу Медна, гдје су вршена
археолшка истраживања и
пронађене мошти тројице
монаха.Крајем ове године
вршена је прва фаза
архелошких истраживања
средњовјековног утврђења

Призрен, изнад кањона
ријеке
Сане-рекао
је
Милекић.
Наиме, архелози Музеја
Републике
Српске
петнаест
дана
радили
су
на
архелошким
испитавањима на локалитету
средњовјековног
утврђења Призрен. Наиме,
утврђено је да се на том
локалитету од око 500
квдратних метара налазило
средњевјековно утврђење,
које је доминирало Санском
котлином и путевима који
су водили од Јајца, Мркоњић
Града, Сплита.. према Кључу,
Приједору, Бањалуци и
Градишци...
Прве
налази
архелога
Музеја Републике Српске
недвосмислено су показали

да је Призрен био војно
утврђење, што говоре и
пронађени предмети као
што су дјелови од стријела,
метала, керемике...
ПРИЗРЕН - Предсједник
мркоњићке
Скупштине
општине Миленко Милекић
најављује да ће се наредне
године
наставити
са
архелошким испитивањима
на локалитету Призрена.
Наиме, намјера је да се овај
локалитет испита и приведе
намјени за потребе туризма.
Слободан ДАКИЋ
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Општинске теме
ОЛУЈНО НЕВРИЈЕМЕ У МРКОЊИЋКОЈ ОПШТИНИ
ПРИЧИНИЛО ВЕЛИКУ ШТЕТУ

ВЈЕТАР ЛОМИО ДРВЕЋЕ И КИДАО
ЦРИЈЕП СА КРОВОВА

Подручје мркоњићке, али и
сусједних општина у ноћи
између 17. и 18. децембра
захватило је јако олујно
невријеме које је причинило
доста штете на крововима
кућа и електропреносној
мрежи.
Наиме,
због
кварова на далеководима и
нисконапонској мрежи без
струје је у суботу био велики
број домаћинстава у селима,
али и у градским насељима.
Захваљујући великом напору
дежурних екипа мркоњићке
„Електродистрибуције“ стање је нормализовано.
Олујни вјетар, који је у
поједним тренуцима дувао
брзином и од осамдесет
километара ,поломио је у
петак око 22 часа велико
дрво у улици Милана
Будимира у Мркоњић Граду.
Дрво је пало и оштетило
кров куће и путничко
возило „пежо“ власништво
Далибора
Лазендића(36).
Захваљујући
његовој
присебности он и његова
једанаестогодишња кћерка
Лана нису повријеђени.
,,Било је око 22 часа
када сам дошао својим
возилом испред куће, да
га паркирам у гаражу.
Док сам ја покушавао да
паркирам возило, врата од
гараже држала је мала Лана,
чуо сам страшан прасак.
Искочио сам из возила и
инстинктивно повукао Лану
са собом у гаражу, да би се
затим уз стравичан прасак
дрво срушило на кућу и на
моје возило. Само су нас
Бог и срећа спасили, јер
не смијем ни да помислим

шта би било да нас је дрво
„поклопило““, прича Далибор.
Пад дрвета, оштећење куће
и „пежоа“ Станици јавне
безбједности у петак у 22
часа пријавио је Далиборов
рођак
Перо
Лазендић.
На
лице
мјестаизашли
су
припадници
Криминалистичке полиције
и дежурни из мркоњићке
„Електродистрибуције“
,
који су искључили струју
и спријечили опасност да
покидани
електроводови
изазову пожар.
Иначе,
због
кварова
на
далеководима
и
нисконапонској мрежи без
струје је било више стотина
потрошача у мркоњићкој,
општини Језеро, Купрес
у РС, Шипово и Рибник.
Зхаваљујући
ангажовању
дежурних екипа у суботу и
недјељу стање је санирано,
па струју имају готово сва
домаћинства.
СТАБЛА - У градском и
насељима на селу међу
кућама има на десетине
старих стабала која су
висока и по четрдесетак
метара и која пријете да
се поломе и повриједе
мјештане и оштете стамбене
објекте. Апели мјештана да
Комунална полиција нареди
власницима тих стабала
сјечу, не дају резултате.
Вјероватно ће то тако бити
све док неко не настрада,
а тада ће бити касно за
превентивно дјеловање.
С.ДАКИЋ

СТОЧАРИМА У МРКОЊИЋКОЈ И ОПШТИНИ РИБНИК ЈОШ НИЈЕ
НАДОКНАЂЕНА ШТЕТА

ИЗ МИНИСТАРСТВА ЈОШ НЕМА ПАРА
ЗА ЕУТАНИЗИРАНЕ КОЊЕ
Мада је пољопривредницима чији су коњи
еутанизирани због инфективне анемије копитара
из Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде Републике Српске дато чврсто
обећање да ће им бити извршена надокнада штете
за еутанизиране коње до половине децембра
, то се још није догодило. Наиме, у Филијали
„Комерцијалне банке“ у Мркоњић Граду,
преко које треба да се врши исплата средстава
пољопривредницима , потврдили су да на њихов
рачун није стигла ни једна транша из министарства за исплату штете за еутанизиране коње.
Пољопривредник из Подбрда Милан Радић, којем су због инфективне анемије копитара
заклана три коња , разочаран је што још није добио надокнаду за уништене животиње.
,,Не знам који је ово пут дан нам се обећава да ће штета бити надокнађена „до краја мјесеца“.
Мјесеци пролазе, а ми никако да добијемо паре како би могли да купимо коње. Коњи су
мени извор зараде и егзистенције мојој породици, јер са њима сам радио на извлачењу
обловине у шумским радилиштима. Већ пет мјесеци сам без коња и без зараде, па се питам
ко ће мени, али и другим људима. надокнадити штету због кашњења пара, јер нисмо могли
да купимо друге коње и зарађујемо” , јада се Радић и додаје да је успио скупити нешто
новца да купи једно ждријебе и да га припрема за рад у шуми.
Слично прича и Тоде Терзија, који је остао без једног коња и који надокнаду штете чека
пола године.
,,Јасно је мени да ћемо ми добити паре. Али, нисам сигуран да ће то бити ни до краја ове
године, јер више не вјерујем у обећања из Министарства пољопривреде, шумарства и
водоприверде РС. Мени пише у записнику када су од мене преузели коња на клање да ће
ми штета бити надокнађена у року 30 дана. Прошло је 180 дана, а ја никако да добијем
1.600 марака, како бих могао да купим другог коња. Тешко је на селу живјети без коња, јер
ја сам научио да имам своју запрегу и да себи могу да привучем огрјев за зиму. Овако сам
морао да купим нешто дрва и отпада са пилана, како би се ове зиме могао гријати” , прича
Тоде и додаје да га је срамота више одлазити у банку и питати да ли је стигла уплата из
министарства.
АНЕМИЈА - Због инфективне анемије копитара на подручју мркоњићке и општине Рибик
санитарно је заклано 89 коња.
С.ДАКИЋ
РУДНО БОГАТСТВО У МРКОЊИЋКОЈ ОПШТИНИ НЕДОВОЉНО ИСКОРИШТЕНО

РУДНО БОГАТСТВО ЛЕЖИ „СКРИВЕНО“ У ЗЕМЉИ

Подручје општине Мркоњић Град је изузетно богато минералним сировинама и рудама.
Нажалост та природна богатства су недовољно испитана и недовољно се експлоатишу.
По мишљењу стручњака када би се рудни потенцијал у мркоњићкој општини максимално
експлоатисао, становништво у овој локалној заједници живјело би у благостању, а град подно
Лисине би за десетак година био једна од најразвијенијих средина у Српској.
Наиме, на подручју општине осим минераних сировина врши се експлоатација боксита и
бентонита. На локалитету Сињакова и Дебеле косе прије четрдесетак година извршена су
испитивања руде бакра, а налази су утврдили велке залихе ове руде у којој има и „златна
жица“. Међутим, послије рата на геолошким и рударским испитивањима ништа није рађено.
Ипак, најзначајнија испитивања вршена су за потребе експлоатације руде боксита, чије су
значајне залихе утврђене у Лисковици, Пецкој и Јасеновим Потоцима...Наиме, АД „Рудници
боксита“ прошле године из јамског копа Рудника „Лисковица“ ископали су 14.467 тона, а са
површинског копа Рудника „Пецка“ 4.527 тона боксита.
,,У првом полугодишту ове године из јамског копа Рудника „Лисковица“ ископали смо 3.226, а
са површинског копа „Пецка“ 1.700 тона боксита. Наш је план да до краја године ископамо 20
хиљада тона боксита” , истакли су одговорни у „Рудницима боксита“ и додали да се надају да
ће план испунити.
Осим боксита „Рудници боксита“ врше експлоатацију руде бијелог мермера у Руднику „Мајдан“,
црног мермера у Руднику „Криви брод“ и црвеног мермера у Руднику „Перућица“. Из Рудника
Мајдан отпремљено је 400 тона камена, а годишњи план је 3.000 тона.
Предузеће „Мркоњић путеви“ са површинског копа Рудника доломита „Чираковац“ за шест
мјесеци ове године ископали су 6.000, а годишњи план је 46 хиљада кубика доломитног пијеска.
БЕНТОНИТ - На подручју Герзова налази се велико налазиште бентонита. Четворогодишњи
уговор за истраживање и експлоатацију бентонита добили су Рудници бентонита
„Соколац“ из Шипова. За прераду бентонита у Сокоцу је саграђена нова фабрика, једна од
најмодернијих у југоисточној Европи.
НАКНАДА - Висина накнаде(ренте) износи 3,2 одсто од укупно оствареног прихода
продајом тоне руде, а двије марке за сваки кубни метар експлоатисане минералне сировине.
С.ДАКИЋ

11

ЗАВРШЕН ФЕСТИВАЛ ДОМАЋЕ РАКИЈЕ У МРКОЊИЋ ГРАДУ

ВЕЛИКА ЗЛАТНА МЕДАЉА РАКИЈИ
БОРЕ ЛАКЕТЕ

Награда за најквалитетнију
ракију и Велика златна
медаља на 6. Фестивалу
домаће ракије који је завршен
у суботу у Мркоњић Граду
припала је произвођачу
ракије Бори Лакети из Брда
код Мркоњић Града. Друго и
треће мјесто и Велика златна
медаља припала је ракији
Блашка и Марка Каурина из
Доњих Граца код Мркоњић
Града.
Проглашењем
своје
за
најквалитетнију ракију на
фестивалу Лакета је био
презадовољан, пошто је још
једном потврђено да је он
произвођач најквалитетније
ракије у Српској.
,,Предао
сам
узорак
ракије
на
оцјењивање
произведен
1985.године.
Предао сам један узорак,
јер сам очекивао сигурну
побједу, па нисам желио
да предајем више узорака.
Ракију
производим
на
посебан технолошки начин,
који је у неку руку моја
тајна. Произведену ракију
остављам у храстово буре
да „одлежи“ три до четири
године, а потом је пакујем
у флаширану амбалажу.
Значи за квалитетну ракију
потребно је имати шљиву
доброг квалитета, добар
поступак врења и печења
ракије” , рекао је Лакета, чија
је ракија најбољег квалитета
била на свих шест одржаних
фестивала.
Слично прича и Марко
Каурин из Доњих Граца,
чија је ракија на фестивалу

заузела треће мјесто и добила
Велику златну медаљу.

вријеме у Русији и када су
Руси пробали моју ракију
напросто су били „луди“ и
питали може ли се набавити
на руском тржишту” , прича
Каурин.
Отварајући
фестивал
,
министар финасија РС Зоран
Тегелтија подсјетио је на
чињеницу да је мркоњићка
ракија својеврстан бренд .
,,Ја знам да ви његујете
традицију својих породица
у производњи ракије, али за
комерцијалну продају морају
се створити претпоставке уз
јак маркетинг. У наредном
периоду на том плану је
потребно да сви радимо, од

Сличног је мишљења и
директор
Туристичке
организације РС Тихомир
Љубојевић, који је мишљења
да
се
манифестације
попут Фестивала ракије
у Мркоњић Граду морају
искористити за промоцију
туристичке понуде РС, али
да ракија из овог краја мора
да буде бренд Српске.
,,Први пут сам на фестивалу
и одушевљен сам оним што
сам видио. Невјероватан је
осјећај када видие да цијели
град и његови становници
живе за ову манифестацију,
која у наредном периоду
треба да привуче и туристе

Боро Лакета

,,Ја ракију печем у казану,
који сам сам израдио прије
двадесет година. То је једна
врста необичног казана, који
сам довезао на фестивал и
презентовао посјетиоцима.
За добру ракију најважнији
је квалитет шљиве. Морамо
признати да је наша
шљива „савка“ сигурно
најквалитетнија
шљива
за
производњу
ракије.
Надам се да ћемо успјети
ријешити питање пласмана
наше ракије, а ја вјерујем
да за то постоји интерес
тржишта у Русији. Боравио
сам ове године једно

вас до Владе РС” , рекао је
Тегелтија.

из иностранства” , рекао је
Љубојевић.

На фестивалу је
за
најбогатији и најљепше
уређен проглашени штанд
Бране
Радановића
из
Приједора и Пере Домузина
из Мркоњић Града.
,,Моја породица је познати
произвођач
ракије
из
Приједора. Имамо своје
воћњаке и подрум гдје
чувамо ракију. На фестивалу
нисмо
учествовали
у
оцјењивању
квалитета
ракије , али смо изложили
своје производе и задовољни
смо што је наш штанд
проглашен, са још једним,
за најљепше уређен” , рекла
је кћерка Бране Радановића
Маријана.
Директор
Агенције
за
привредни развој Томислав
Тодоровић је рекао да
је у изложбеном дијелу
Културног центра „Петар
Кочић“ производе од ракије,
народних
рукотворина,
предмета од старих заната
и гастропонуде изложило
36 излагача из једанаест
општина у РС и ФБиХ.
,,На
фестивалу
је
оцјењивано 100 узорака
ракије. По основу квалитета
додијељено је 12 великих
златних медаља, 16 златних,
седам великих сребрених,
51 сребрена и 11 бронзаних
медаља. Медаље говоре све о
каквом се квалитету ракије
ради” , рекао је Тодоровић.
ЦИЈЕНА- Боро Лакета тврди
да цијена његове „златне“
шљивовице паковане у
флашу од 0,75 литара на
аукцијској продаји на западу
кошта од 100 до 150 евра.
,,ГРАДИМИР“На
фестивалу
је
одржано
такмичење у оцјењивању
ракије поступком „кушања“.
Титула „Градимир 2011. у
РС“ припала је Мркоњићану
Здравку Ступару. Њему
је та титула припала и на
локалном такмичењу за „МГ
Градимира“.
С. ДАКИЋ
Штанд породице
Радановић из Приједора
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Срећне новогодишње и
божићне празнике свим
грађанима општине
Мркоњић Град
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Завршени пројекти Омладинске банке
Мркоњић Град за 2011. годину
Мркоњић Град, октобар 2011. година –Већ четири године Фондација „Мозаик“ и општина Мркоњић Град сарађују на пројекту Омладинска банка. Тим
пројектом од 2008. године до 2011. године финансирано је укупно 36 пројеката у износу од 84.557,00 КМ.
Фонд Омладинске банке Мркоњић Град за пројекте неформалних група младих за 2011. годину износио је 17.770 КМ, од чега је Општина Мркоњић Град
уложила 10.000 КМ, а Фондација „Мозаик“ 7.770 КМ. Тим укупним износом финансирано је 10 успјешно реализованих пројеката а то су:
1. НАЗИВ ПРОЈЕКТА: Медењаци (Интерес ове групе младих јесте да се бави културним активностима и пјевањем у хору, те су овим пројектом остварили
жељени циљ а то је набавка униформе за чланове хора.
2. НАЗИВ ПРОЈЕКТА: Уређење теретане у Подбрду - Група младих је жељела да среди и опреми унутрашњост теретане и на тај начин обезбиједи
угоднији и љепши простор за бављење спортско –рекреативних активности за младе њихове Мјесне заједнице.
3. НАЗИВ ПРОЈЕКТА: Теретана у Грацима - Реализацијом овог пројекта повећао се број младих који се желе бавити спортом, јер у Мјесној заједници
Граци има јако мало спортских активности. Овим пројектом млади сада имају простор гдје се окупљају, друже и развијају своје физичке способности.
4. НАЗИВ ПРОЈЕКТА: Игралиште на Котору - Група младих је жељела да простор поред постојећег игралишта у МЗ Котор претворе у дјечије игралиште
и опреме га потребним справама како би дјеца и млади имали више садржаја за дружење и игру. На овом ново уређеном дјечијем игралишту постављене
су клацкалице, кула, трамболин, љуљачке ….
5. НАЗИВ ПРОЈЕКТА: Игралиште у Подбрду - Млади из Подбрда су иницирали да се изгради игралиште у кругу основне школе „Вук Караџић“ у Подбрду
гдје би млади и дјеца могли проводити своје слободно вријеме и дружење. Изградња овог дјечијег игралишта је врло значајна јер представља мјесто за дјечију
игру а посебно за ученике ове школе који ће креативније проводити своје слободно вријеме.
6. НАЗИВ ПРОЈЕКТА: Љетна школа прве помоћи; Реализацијом овог пројекта неформална група је организовала љетну школу прве помоћи коју је
похађало 15 младих људи заинтересованих за учење прве помоћи али и за реализацију осталих активности предвиђених овим пројектом. Сви полазници
су обучени за пружање прве помоћи на терену. Пројекат је презентован у центру града гдје су полазници одржали показну вјежбу пружања прве помоћи са
рeалистичким приказом повреда, стања и обољења.
7. НАЗИВ ПРОЈЕКТА: Уредимо свој животни простор ; Неформална група младих је кроз овај пројекат показала да креативност најмлађих може допринијети
да њихов рад утиче на побољшање услова живота и здраве средине. Овим пројектом млади су уредили двориште школе и на тај начин послужили као
позитиван примјер како треба правилно одлагати смеће и штитити своју околину у којој живе.
8. НАЗИВ ПРОЈЕКТА: Тајне пчеларства; Ова група младих има жељу да подстиче образовање младих људи на тему бављења пчеларством, како би пчеларење
младим људима приближили као хоби или главно занимање.
Реализацијом пројекта надамо се да ћемо добити више младих пчелара у Мркоњић Граду.
9. НАЗИВ ПРОЈЕКТА : „Млади за дјецу“: Чланови ове неформалне групе су основали драмску секцију за дјецу узраста до 6 година.Заједно са младима ове
групе укључени су и васпитачи из дјечијег вртића Др Миља Ђукановић и активисти градског позоришта Мркоњић Град.
Као резултат овог пројекта јесте набавка неопходних костима и реализација двије представе које су дјеца представила у позоришној сали Дома културе а то
су: „Медвједова женидба“, и „Баш су ми мудри мама и тата“.
Приход у висини од 500,00 КМ (од прве представе) намијењен је за лијечење обољелог једанеастогодишњег дјечака Огњена Гудеља из Требиња.
10. НАЗИВ ПРОЈЕКТА: Са Тaekwand-om ка бољем развоју себе
Реализацијом пројекта створени су услови за бављењем и омасовљавањем овим спортом међу младим људима. Набављена је спортска опрема која је
недостајала, уз редовно одржавање тренинга и такмичења постигнути су и добри резултати.
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У МРКОЊИЋ ГРАДУ ОБИЉЕЖЕНА ГОДИШЊИЦА ПОДИЗАЊА СПОМЕНИКА КРАЉУ
ПЕТРУ ПРВОМ КАРАЂОРЂЕВИЋУ

ПАРАСТОС И СЈЕЋАЊЕ НА КРАЉА
ОСЛОБОДИОЦА
У Мркоњић Граду је
јуче(сриједа)
обиљежена
77-годишњица од подизања
споменика краљу Петру
Првом
Карађорђевићу
Мркоњићу, по којем је
град подно Лисине добио
садашњи назив. Наиме,
делегација
општине
положила је цвијеће на
споменик, а потом је
парох мркоњићки Драган
Липовчић служио парастос.
Споменик
је
подигнут
14.децембра 1924.године, а
годину дана касније, тачније
1.априла Мркоњић Град је
добио данашњи назив, јер се до тада звао Варцар Вакуф.
- Био је то велики дан у то вријеме за српски народ у Мркоњић Граду и цијелој Крајини,
а споменик је открио краљев изасланик Јанко Сердар Вукотић. Споменик су у септембру
1941.године порушиле усташе Независне државе Хрватске, уз помоћ Нијемаца.
Обновљен је у љето 1990.године, да би га 10.октобра 1995.године порушили припадници
оружаних снага Државе Хрватске и ХВО, за вријеме окупације Мркоњић Града .Поново
је обновљен 1996.године” , рекао је предсједник Скупштине општине Мркоњић Град
Миленко Милекић и додао да постоји план да се краљу Петру Ослободиоцу подигне
нови споменик недалеко од постојећег, на тргу који је назван по мјеговом имену.
С.ДАКИЋ

ПОКЛОН ЗА ДЈЕЦУ У МРКОЊИЋКОМ ВРТИЋУ „МИЉА ЂУКАНОВИЋ“

СВЕТИ НИКОЛА ДАРИВАО НАЈБОЉУ
ДЈЕЦУ СВИЈЕТА
МРКОЊИЋ ГРАД- Дјеца и запослени у мркоњићком Дјечијем вртићу „Миља Ђукановић“
прославили су Светог Николу, славу ове предшколске установе. Била је то прилика да
никољданске пакетиће добије 180 малишана.
Директор вртића Данијела Протић, рекла је да се дјеци из вртића сваке године за
Никољдан дарују пригодни пакетићи.
- Дјеца су са васпитачицама припремила и извела пригодан програм. Било је пјесмица и
рецитација о Светом Николи, а никољданску здравицу говорио је дјечак Немања Пена.
Славски обред служио је парох Драган Липовчић-рекла је Протићева.
Никољданском пакетићу обрадовао се дјечак Јаков Радић.
- Од светог Николе добио сам пакетић, јер сам ја током цијеле године био добар дјачак. У
пакетићу сам добио пузле-рекао је Јаков.
Слично прича и дјечак Стафан Шпирић, који подсјећа да је Свети Никола волио морнаре.
- Свети Никола је заштиник морнара и добре дјеце-рекао је Стефан.
Иначе, у Дјечијем вртићу „Миља Ђукановић“, који има подручно одјељење у Подрашници
борави 180 дјеце, а о њима бригу води 27 запослених радника у вртићу.
С. ДАКИЋ

МРКОЊИЋКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „ПЕТАР КОЧИЋ“

ИЗЛОЖБА СТРИПА
ДУШКА ДАНИЛОВИЋА И
МИЛАНА ЂИЛАСА

У Галерији Културног центра „Петар Кочић“ у Мркоњић
Граду прексиноћ је отворена изложба стрипа аутора
Душка Даниловића из Подрашнице код Мркоњић Града
и Милана Ђиласа из Паланке код Приједора. Ријеч је о
изложби на којој су изложени цртежи стрипа, као једне
од сложених форми цртања у ликовној умјетности.
Стрип је почетком шездесетих година прошлог вијека
постао званично призната девета умјетност, али и поред
значајног мјеста у историји стрипа, ова умјетност нема
одговарајућу подршку друштва и издавача у Републици
Српској.
,,Начини на које надлежне институције могу да подрже
стрип у Републици Српској су различити. Међутим,
аутори и издавачи за сада немају подршку надлежних,
због чега је стање у области стваралаштва стрипа овако
лоше. Стање је забрињавајуће, што говори и чињеница
да на овогодишњем јавном конкурсу за потребе јавних
установа и библиотека у Српској није откупљен ни један
стрип. Наиме, у нашим библиотекама се не може наћи
ни једна издавачка књига стрипа, што је забрињавајуће”
, рекао је директор Културног центра „Петар Кочић“
Слободан Ћоћкало и додао да изложба стрипа у
Мркоњић Граду има за циљ да покрене управо једну
„ватру“ позитивних промјена у овој области.
Аутор изложбе сликар Душко Даниловић из Подрашнице
код Мркоњић Града истакао је да је у прошлој години у
Републици Српској и Србији објављено преко педесет
стрип-албума.
,,Ја и Ђилас стрип смо радили техником уља на папиру.
Тема је вода у блиској будућности, односно која је и
сада актуелна на нашим просторима.То је оно што нас
је мотивисало да и урадимо овај стрип и припремимо
изложбу “ , рекао је Даниловић.
Изложба ће за посјетиоце бити отворена мјесец дана.
С.ДАКИЋ
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ЈЕДИНИ МРКОЊИЋКИ ЧАСОВНИЧАР СТАНИША САША ПАВЛОВИЋ

ЧАСОВНИЧАРУ САШИ „ВЕКАРИЦА“ ОТКУЦАВА ПОСЛЕДЊЕ РАДНЕ ДАНЕ
Часовничарско занимање нема будућност,мишљења је једини мркоњићки часовничар
Станиша Саша Павловић. Наиме,овај 62-годишњак часовничарски занат је завршио 1970.
године код познатог мајстора Ифрана Чехића из Санског Моста. Двије године касније
отворио је своју прву самосталну радњу у родном Кључу. По завршетку рата настанио се
у Мркоњић Граду, гдје је отворио часовничарску радњу у улици Светог Саве.
,,Часовничарски занат није тежак, али је изузетно прецизан. Да би био добар часовничар
мораш бити српљив, имати „дебеле“ живце, бити прецизан и волити своје занимање.
Свака муштерија хоће да му је часовник тачан у минуту, а неки траже и у секунду , што
је немогуће. Такав је часовничарски посао који тражи невјероватну прецизност” , прича
Станиша.
Он каже да је у свом четрдесетогодишњем радном вијеку, кроз руке „пропустио“ разне
марке часовника,од којих су многи били и уникатни и скупи као килограм злата.
,,Ја сам мајстор углавном за поправку механичких часовника. Значи ја нисам обучен за
поправку дигиталних, ових кинеских сатова што се купују на килограм. Ја сам учио занат
да поправљам механички часовник, гдје се мора знати замијенити спирала, осовина...
Морам признати да у Мркоњићу нисам замјенио осовину на сату већ пет година.
Наиме,нема више часовника да се у њима може замијенити осовина, пошто су сада
часовници углавном дигитални. Добар механички часовник, сада је као уникат. Многи
Станиша Саша Павловић
становници Мркоњић Града имају квалитетне сатове, јер из овога града много људи
ради у иностранству. Када неко од њих наврати да му поправим „стари“ часовник, ја се силно обрадујем” , искрен је Станиша и додаје да му је жао што
часовничарски занат нема будућност.
Павловић прича да је прочитао у новинама да су Јапанци произвели часовник, чија батерија може да ради пет година.
,,Такав часовник не може да се отвори, него када стане батерија сат можете да баците у канту за смеће, а кошта десет марака. Килограм меса се не може
купити за десет марака,а камоли добар часовник” , каже у шали Станиша.
ТРАДИЦИЈА-Занимљиво је да је Станишин старији син Никола завршио часовничарски занат код истог мајстора у Санском Мосту. Међутим, он не жели
да се бави часовничарским послом, па када наредне године Станиша оде у пензију прекинуће се дугогодишња породична традиција да Павловићи имају
своју часовничарску радњу.
С. ДАКИЋ

ТАДИЈА КАЧАР, ЛЕГЕНДА ЈУГОСЛОВЕНСКОГ БОКСА

КРАЈИНА ЈЕ ПОДНЕБЉЕ КОЈЕ ЈЕ ИЗЊЕДРИЛО НАЈБОЉЕ БОКСЕРЕ
Бокс је један од најјефтинијих спортова, за који није потребна велика логистика. Међутим, и поред те чињенице
бокс у Србији и БиХ, али и бившим југословенским републикама, је у кризи. Разлог за то су лоши услови које је
држава обезбиједила за рад боксерским клубовима, јер без материјалне потпоре државе илузорно је очекивати неке
значајније резултате боксера на великим такмичењима, као што су Европско и Свјетско првенство или Олимпијске
игре, истакао је у разговору за „Локалне новости“ легенда југословенског бокса и директор Боксерске репрезентације
Србије Тадија Качар, који је половином љета боравио у родном крају у Језеру, гдје је одрастао, завршио основну и
први разред средње Машинске техничке школе у Јајцу.
,,Бокс на нашим просторима је дефинитивно у кризи, јер са великих такмичења нема медаља. Међутим, ја вјерујем
да је крај кризи и да у наредном периоду можемо очекивати боље резултате и боље боксере који ће нешто значити у
међународним оквирима. Нажаост још нема боксера и талената који би могли да се ускоро оките неком медаљом на
неком великом свјетском и европском такмичењу. Међутим, никада се не зна, можда неко од боксера и „експлодира“
и освоји медаљу. Сјетите се мог примјера, јер од мог првог тренинга у рингу до освајања медаље у Монтреалу прошле
су три и по године. То значи да је могуће, ако је неки боксер талентован и врхунски ради да стигне до врхунског
резултата, под условима да има оптималне услове за рад” , рекао је Качар и напоменуо да он у овом тренутку у
Језеро, Тадија Качар са новинаром
Србији, Републици Српској и БиХ не види таквог неког супер талентованог боксера.
У Републици Српској по мишљењу Качара бокс је у запећку, јер постоје само три клуба, Славија из Бањалуке, Радник из Бијељине и Приједор.
,,У боксу Српске проблем је неслога и лоши међуљудски односи, јер често се дешава да један клуб бојкотује такмичење на којем наступа други и обрнуто. Ја
вјерујем да је то прошлост и да ће боксерски радници кренути идејом да се унаприједи бокс, јер талената има много. Ја вјерујем да ће РС и БиХ ускоро бити
нови расадник Качара,Бенеша,Јосиповића,Бисића, ...Јер, ово поднебље је такво да се овдје рађају „челични“ младићи, који су по правилу били најбољи боксери
на нашим просторима. Не сумњам да ће се ускоро појавити неко име, које ће можда да надмаши успјехе које смо ми постизали” , рекао је Качар.
Он је истакао да је одушевљен што је у Језеру одржан боксерски спектакл , бокс меч између репрезентација Републике Српске и Војводине, који је организован
у част браће Качар, Тадије и Слободана који су се родили у Перућици код Језера и одрасли у варошици на обали Пливе и Јошавке, гдје су живјели све до 1971.
године, када су одселили у Нови Сад.
,,Меч је био боксерски спектакл, а посебна драж је била што је било много посјетилаца. Мислим да је меч био најбоља пропаганда за бокс и вјерујем да ће
допринијети да се боксу у овом крају посвети много више пажње. Можда је овај меч и био нека „клица“ за рађање неких нових шампиона, браће Качара.“Печат“
мечу својим присуством дали су боксерске легенде Пузовић, Бенеш, Батлар” , рекао је Тадија Качар и додао да радо долази у родни крај у Језеро, гдје има много
родбине и школских другова.
,,Ја се изузетно осјећам у родном крају. Када год дођем ја обиђем сав овај крај, Мркоњић,Јајце,Шипово,Бањалуку...Овдје сам рођен и одрастао, провео најљепше
дане свог дјетињства. Ово је фантастичан крај, у којем су се одувијек рађали добри спортисти и шампиони. По правилу са собом увијек поведем неког од
својих пријатеља из свијета бокса, као што је случај овога пута са Мирком Пузовићем. Он је боксер у бившој Југославији који је освојио највише медаља на
европским, свјетским и олимпијским такмичењима. Освојио је чак шест медаља, више и од легендарног Мате Парлова.
МЕДАЉЕ - Тадија Качар је једини боксер у бившој Југославији који је освојио златне и сребрене медаље на свим такмичењима која су се одржавала на свијету
у то вријеме. По струци је магистар спорта и физичке културе.
Најзначајнији резултати:сребрена медаља на Олимпијским играма у Монтреалу 1976.године, на Свјетском првенству у Београду 1978, Европском у Келну 1979.
и у Кијеву 1974.године. Златна медаља на Медитеранским играма у Сплиту 1971 и Балканском шампионату у Бурси 1971. и у Пули 1981.године.
Слободан ДАКИЋ

