Локалне новости, новембар 2011. године

Догађаји

Култура

ПЕДЕСЕТ ГОДИНА
ГИМНАЗИЈЕ

Догађаји

АРХЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА
НА ПРИЗРЕНУ У КАЊОНУ САНЕ

УСПЈЕШНО ПРЕДСТАВЉАЊЕ
МРКОЊИЋ ГРАДА У НОВОМ САДУ

стр.4.

стр.5.
стр.5

стр.5.

стр.6

стр.9

ГОДИШЊИЦА СТРАДАЊА СРБА ИЗ
ЗАПАДНЕ КРАЈИНЕ

РИЗА СВЕТЕ ПЕТКЕ
стр.4.

стр. 4

АУТОПУТ ЖЕЉА
МРКОЊИЋАНА

ЕТНО ФЕСТИВАЛ
ЈАБУКА

стр. 7

НОВА ПРОИЗВОДНА
ЛИНИЈА У БЕМИ

стр.11

стр.14

2

Локалне новости, новембар 2011. године

Локалне новости, новембар 2011. године

У Мркоњићу централна манифестација обиљежавања

Скупштинска
хроника

годишњице страдања Срба на подручју 13 општина западне Крајине

ИЗВЈЕШТАЈ

са 26. сједнице Скупштине општине
Мркоњић Град, - У петак
28.10 2011. године одржана
је 26. сједница Скупштине
општине Мркоњић Град.
Дневни
ред
сједнице
садржан је у 12 тачака.
Одборници
Скупштине
општине
једногласно
су
усвојили Приједлог одлуке
о стипендирању студената у
школској 2011/2012. години,
Приједлог одлуке о оснивању
Одбора за здравље, те
Приједлог Одлуке о измјенама
и допунама Програма за
подстицај привредног развоја
општине Мркоњић Град у
2011. години, која се тиче
Суфинансирања активности
МСП
и
предузетника.
О овом Приједлогу Одлуке
одборнике
Скупштине
општине је упознао директор
Агенције
за
привредни
развој општине Мркоњић

Град Томислав Тодоровић.
„У овој одлуци се наводида се измјена односи на
привредне субјекте из области
коже, текстила и обуће, а
суштина ове измјене односи
на смањење првобитног
износа средстава од 5.000 КМ,
по једном новозапосленом
лицу која би се пласирала
у наредне 3 године, на
2.5000 КМ, с тим што се
50% средстава реализује
одмах
по
потписивању
Уговора а остатак након
реализације
уговора“.
На
овом
скупштинском
засједању Усвојена је и
Одлука о измјени и продаји
неизграђеног грађевинског
земљишта
у
државној
својини.
Једногласно
су

усвојене и Информација о
предшколском
васпитању
и
образовању,
као
и
Информација
о
раду
Гимназије и Машинске школе
за период 2010/2011. година.
Информацијом
о
раду
основних и средњих школа
на
подручју
општине
Мркоњић Град утврђен је
све мањи број ученика у
основним школама, посебно
на ванурбаном подручју за
мјеста Бараће и Бјелајце.
На питања одборника у
вези оцјењивања и успјеха
ученика, умрежавања школа
и школских подручја више
су говорили директори ових
основних школа и начелница
општине Дивна Аничић.
Одборници су подржали и
Информацију о провођењу
„Индекса инклузивности „ у
основним школама. Пројекат

су заједнички покренули
Мисија ОЕБС-а , и општина
Мркоњић Град потписивањем
заједничког Меморандума о
сарадњи. Основни циљ овог
пројекта јесте промовисати
образовање за све на нивоу
општине омогућити стварање
толеранције и поштовање
различитости у заједницама,
као и то како стећи одређена
знања и вјештине у раду
са дјецом са посебним
потребама дјеци која имају
потешкоће у учењу и учешћу.
Усвојени су и Приједлог
рјешења
о
именовању
директора ЈУ „МГ СПОРТ“
Мркоњић Град и Приједлог
рјешења
о
именовању
чланова Управног одбора ЈУ
„МГ Спорт“ Мркоњић Град.
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ИЗВЈЕШТАЈ

са 26. сједнице Скупштине општине
Мркоњић Град 02.12.2011. године -Одржана је 27. сједница Скупштине општине
Мркоњић Град. Дневни ред Скупштине је предложен у 11. тачака.
На 27. сједници Скупштине општине Мркоњић Град предложена је Одлука о
усвајању Ребаланса буџета општине за 2011. годину и Приједлог Одлуке о извршењу
буџета Општине Мркоњић Град за 2012.годину.
Према ријечима начелнице Одјељења за привреду и финансије госпође Жељке
Стојичић, Ребаланс буџета рађен је у складу са процедурама прописаним Законом
о буџетском систему РС. „Буџетска средства планирана ребалансом буџета износе
9.758.120 КМ и у односу на план буџета за 2011. годину већа су за 1% или 51.120
КМ. Ова средства се распоређују за одређене намјене 8.694,620 КМ, средства резерви
70.000 КМ и отплату дугова 993.500 КМ, рекла је Стојичић.
Посебно интересовање изазвала је и 4 тачка Дневног реда Приједлог Одлуке о
кредитном задужењу општине Мркоњић Град за 2012. годину, према којем је
приједлог везан за реализацију пројеката Капиталних инвестиција у 2012. години
у износу од 1.000.000,00 КМ који је намијењен за путну инфрастрктуру у износу од
800.000,00 КМ и водоснабдијевање и канализацију са износом од 200.000,00 КМ.
Одборници Скупштине општине Мркоњић Град усвојили су и Приједлог Одлуке о
отпису краткорочних потраживања, те Приједлог Одлуке о расписивању избора за
чланове Савјета мјесних заједница: Ступари, Ораховљани и Бараћи као и Приједлог
Одлуке о спајању ЈУ Културни центар „Петар Кочић „ Мркоњић Град и ЈУ „МГ Спорт“
Мркоњић Град уз оснивање ЈУ Културно-спортски центар „Петар Кочић“ Мркоњић
Град“.
Одборници су подржали и Нацрт Програма рада Скупштине општине за наредну
годину. Програмом је предвиђено разматрање програма, извјештаја, информација,
одлука и других аката планираних за функционисање и развој ове локалне заједнице.
Усвојени су и Нацрт Одлуке о утврђивању стопе опорезивања непокретности на
територији општине Мркоњић Град за 2012. годину, Нацрт Програма одржавања
градских саобраћајница, тргова, паркова, ријечних корита, спортских терена и
других јавних површина.

У организацији Одбора за
обиљежавање
значајних
историјских
догађаја
Владе Републике Српске
у Мркоњић Граду данас
је обиљежена шеснаеста
годишњица
страдања
Срба на подручју 13
општина западне Крајине.
У капели Светог Марка
у Православном гробљу
у Мркоњић Граду прво
је одржан парастос за
настрадале, након чега су
делегације Владе, борачке
и општинске организације
положиле цвијеће на споменобиљежје масовне гробнице
у православном гробљу и
на
споменик погинулим
борцима у Отаџбинскоодбрамбеном рату на Тргу
српских бораца.
За прогон више од 120 хиљада
и убиство двије хиљаде
Срба, које су починиле
регуларне јединице Војске
Хрватске, Хрватског вијећа
одбране и такозване Армије
БиХ, у јесен 1995.године, ни
послије 16 година још нико
није одговарао.
Само у мркоњићкој масовној
гробници у Православном
гробљу пронађено је 181
тијело убијеног српског

цивила
и
војника,
а
обдукција је показала да су
сви на свиреп начин мучени
и убијени. Такође, у више
мањих гробница пронађена
су тијела још 183 српске
жртве.
„Влада
РС
већ
традиционално обиљежава
10. октобар као дан страдања
Срба у западнокрајишким
општинама РС у периоду
1995. године када се и догодио
масовни прогон Срба са
подручја западнокрајишких
општина . Протјерано је 120
хиљада становника и то је
био бруталан чин агресије
на РС, тада успостављене на
овим просторима од стране
регуларних страна Хрватске
војске и снаге Армије БиХ.
У њиховим операцијама
убијено је 1700 војника и
цивила и то се региструје
као један од најтежих облика
масовних злочина на овом
подручју. Знамо да је само
у Мркоњићу пронађена и
једна од највећих масовних
гробница, а поред тога,
риједак је примјер тако
дрског оштећења и објеката
привреде
и
стамбене
инфраструктуре.
Само
на подручју ове општине

је штета процијењена на
око 680 милиона. Оно
што нас све скупа погађа
је што правда за злочине
на овим просторима није
задовољена.
Морамо
одлучно устајати са гласом
да се правда задовољи и
да се злочинци пронађу,
прогласе кривим и прописно
казне“, рекао је министар
рада и борачко-инвалидске
заштите Републике Српске
Петар Ђокић и додао да је
Влада РС посебно осјетљива
на породице страдалих и
инвалида рата , те да им
стално помаже у складу с
могућностима. Руководилац
Тима
за
координацију
активности истраживања
ратних злочина и тражења
несталих лица Републике
Српске Сташа Кошарац
поручио је да је срамота
према породицама, према
истини и историји што још
нико није одговарао.
„Ако постоји срамота, онда
је ово срамота и мислим
да је крајње вријеме да се
одређени односи у БиХ
промијене. Ово је срамота
према породицама, према
истини и према историји
српског народа у БиХ и оно

што се са овог мјеста као
и са многих других у БиХ
може поручити је чињеница
да је очигледно међународна
заједница, један њен дио,
савезник дијелу политичких
странака и дијела федерације
БиХ, да прикрију злочин
над Србима у БиХ. Ово је
примјер како они то чине.
Проблем је у правосудним
институцијама
БиХ,
у
Тужилаштву,
суду,
и у високом судском
тужилачком савјету који
предлаже и бира такве
тужиоце и такве судије.
Имамо тужиоце који по
неколико
година
нису
отворили
нити
један
предмет, а не ријешили,
имамо судије Суда БиХ
који примјењују законе
на различит начин. Све су
то аномалије правосудног
система у БиХ и ми нећемо
ћутати
и
даље
ћемо
инсистирати
да
кроз
парламентарну
расправу
о извјештајима и раду
тих институција тражимо
рјешење,
тражићемо
рјешење и кроз реформу
нашег правосудног система
у БиХ јер овакав систем
не изграђује повјерење
и
очигледно
овакав
правосудни систем жели
да прикрије злочине над
Србима, а ми то нећемо
дозволити“,
истакао
је
Кошарац.
Начелница
општине
Мркоњић
Град
Дивна
Аничић је рекла да ће
општина тужити Хрватску
за урбицид почињен на
подручју општине.
„Планирамо да тужимо
републику Хрватску за
урбицид
почињен
на
општини Мркоњић јер је то
било систрематско убијање
града, а то ћемо моћи
урадити оног момента када
буде први злочинац осуђен
за геноцид. Сви су свједоци
да је овдје почињен велики
геноцид и да је нађена 181
жртва и да су то била свирепа
убиства, да су паљени живи
људи, све је то геноцид и
сви се ти подаци налазе у
Тужилаштву БиХ, били су у
Хагу, враћени су у Сарајево,
још увијек нико није

одговарао и били смо јако
озлојеђени када су Готовини,
Маркаћу и другима којима је
суђено за злочине почињене
у Крајини, није судило за
злочине почињене овдје,али
ми не губимо наду да ће
правда једног дана изаћи
на видјело“, казала је
Аничићева.
Породице погинулих бораца
потресене и без наде да ће
њихове жртве стићи правда.
„У масовној гробници сам
пронашла тијело мог мужа
Радована и јако ми је тешко,
потресена сам, враћам се
уназад на ту 96. годину, кад
смо га нашли овдје, никад
нећу заборавити стравични
призор. Остала сам са
четворо дјеце и ја се надам
да ће правда кад-тад стићи,
ал тешко нама док правда
дође“, рекла је Мара Шобић
из Шипова.
„ МУП РС је 2006. године
поднио обиман извјештај
Тужилаштву БиХ и ми смо
очекивали да ће до сада
барем огласити тужилаштво
по овом питању. Међутим,
стара
констатација
да
још нема оптужнице за
ове догађаје, па нема ни
процесуирања. Што се
тиче хрватске и њених
правосудних институција,
ми имамо симболично
суђење, почетак суђења за
догађаје на овим просторима,
али симболично. Очекивали
смо да ће барем Хашки
трибунал
у предмету
Анте Готовина обухватити
догађаје у љето- јесен 95.
године. У материјалима
који
су
презентовани
на
Хашком
трибуналу
помиње се и Јужни потез и
Маестрал, операције које
су биле на овом подручју,
али, на жалост, нема њихове
реакције, очекујемо да ће се у
наредном периоду огласити
и
правосудни
систем
Хрватске и БиХ и да ће доћи
до неког процесуирања, али
имамо и даље одлагање“ ,
рекао је Јанко Велимировић,
директор
Републичког
центра за истраживање
ратних злочина.
Д.Л.
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Интензивиране активности на
инвестиционој промоцији
општине

РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАН
ПОДБРДО

Потписивање уговора о
суфинансирању запошљавања
Бема - Општина Мркоњић Град
Мркоњић Град 08.11.2011. године - Начелник општине
Дивна Аничић потписала је Уговор о суфинансирању
запошљавања 23 радника на неодређено вријеме са
Руководиоцем радне јединице фабрике обуће „БЕМА“ у
Мркоњић
Граду
Маринком
Умићевићем.
Општина Мркоњић Град за овај подстицај ће издвојити
57.500,00 КМ, с тим да ће послодавац добити 50 %
одобрених средстава одмах по потписивању уговора, а
други дио од 50%, 6 мјесеци након потписаног уговора.
Послодавац се овим Уговором обавезује да у наредном
периоду од 36 мјесеци неће смањивати укупан број
радника, тј. тренутан број радника је увећан за број
новопримљених радника.

Према ријечима начелнице општине Мркоњић Град
Дивне Аничић „Општина Мркоњић Град је обезбиједила
повољније услове за производњу коже, текстила и обуће
јер смо сматрали да су то ниско –профитне производне
гране са ниским примањима, те смо за то издвојили
2.500,00 КМ по једном запосленом раднику, ми са овом
фабриком сарађујемо годинама, тако да се надам да ће
они и даље проширивати своје капацитете.
„Захваљујући општини Мркоњић Град и начелници
општине Дивни Аничић ми смо заједнички ушли у овај
пројекат и помоћу средстава Општине Мркоњић Град смо
реализовали све у кратком року. По новом Уговору који
смо потписали са општином запослили смо 23 радника
и
примили
још
2
нова
млада
ижењера.
По препоруци општине Мркоњић Град и у сарадњи са
Владом РС води се рачуна о будућности ове фабрике како
би Мркоњић Град добио свој квалификовани кадар.
Данас, фабрика има 200 запослених а мој циљ је да у
будућности овдје буде и 400 радника, да ради и друга
смјена као и то да кренемо радити и за домаће тржиште”,
рекао је руководилац фабрике „Бема„ у Мркоњић Граду
Маринко Умићевић.
Ђурђица ШОЛАК

Заједничким
наступом
са градом Бања Лука,
општинама Приједор и
Градишка и Подручном
привредном комором Бања
Лука, општина Мркоњић
Град је имала прилику да,
на 6. међународном сајму
инвестиција INVESTEXPO
у Новом Саду, међунардним
инвеститорима и компанијама представи властите инвестиционе
потенцијале.
Инвестициона промоција
се односила на пројекте из
области енергетике, металне
индустрије и пољопривреде
и производње хране.
Делегацију
општине
Мркоњић Град предводила
је
начелница
општине
Мркоњић
Град
Дивна
Аничић, која нагашава: „да
у циљу сталног унапређења
инвестиционих прилика у

нашој општини, покренут
је процес успостављања
пословних
зона
на
подручју наше општине,
али и константна тежња
да се упосле постојећи
пословни
капацитети.
Ово је управо била прилика
да заинтересованим инвеститорима
представимо
наше инвестиционе могућности, како у погледу
инвестирања
у
нове
пословне ресурсе, тако и у
оне постојеће. Наравно, не
може се од једног оваквог
догађаја очекивати много,
али сталним радом на
конкретним инвестиционим
пројектима и њиховом представљању на оваквим
мјестима могуће је побудити
пажњу
инвеститора“.
Заједнички штанд јединих
учесника из Републике
Српске, првог дана сајма

посјетио је и предсједник
Извршног
вијећа
АП
Војводина господин Бојан
Пајтић, са сарадницима.
На сајму је био присутан
велики број инвеститора
из Аустрије, Азербејџана,
Хрватске, Италије, Њемачке,
Словачке
и
др.
Иначе,
на
сајму
се
представило
преко
55
излагача, углавном јединица
локалне
самоуправе
из
Републике
Србије,
Републике Српске, Хрватске,
Румуније
и
Словачке
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Скупштина
Општине
Мркоњић Град на сједници
одржаној дана 6.новембра
2007.године
усвојила
је
Стратегију
развоја
општине
Мркоњић Град
2007-2012 године,у којој је
дефинисано као стратешки
циљ успостављање пословне
зоне Подбрдо. Након тога,
услиједиле су низ активности
у
циљу
реализације
стратегије развоја и њених
дефинисаних циљева.
У јуну 2010. године урађена је
Прединвестициона студија
оснивања
и
успоставе
пословних зона: 1.Подови
,2.Подбрдо, 3.Кула – Рудићи
од стране Инвестиционо
савјетодавног центра д.о.о.
Вараждин.
Скупштина
општине
Мркоњић Град на сједници
одржаној
27. 08. 2010.
године је донијела одлуку
о оснивању
‘’Пословне
зоне Подбрдо’’, Oдлуку о
изради Регулационог плана
‘’Пословне зоне Подбрдо’’
оријентационе
површине
око 185.000м2 ( 18,5 ха).
Подручје насељеног мјеста
Подбрдо
третирано
је
Просторним
Планом
општине Мркоњић Град
1986-2005. и Урбанистичким
редом
Подбрдо
који
су
усвојен
Одлуком

о
просторном
плану
општине Мркоњић Град
урбанистичких
редова:
Доњи Бараћи, Подрашница,
Подбрдо, Мајдан и Бјелајце,
број 03-023-27/91 објављена
у ‘’Службеном гласнику
општине Мркоњић Град ‘’
бој 3/91.
Основ
за
израду
Регулационог
плана
је
Стратегија
развоја
општине
Мркоњић
Град 2007-2012. године,
Програм
Капиталних
инвестиција
општине
Мркоњић Град 2011-2015,
Прединвестициона студија
оснивања
и
успоставе
пословних зона: Подови,
Подбрдо и Кула-Рудићи,
јуни 2010. године.
Пословна зона Подбрдо се
налази у сјеверо-западном
дијелу општине Мркоњић
Град, на 760-770 mnv, и
удаљена је од центра града
цца. 7,00 km. Општина
Мркоњић Град је смјештена
у
западном
дијелу
Републике Српске и припада
Мезорегији Бања Лука, те
представља субрегионални
центар западног дијела
Републике Српске.
Пословна зона Подбрдо
се
налази
непосредно
уз
раскрсницe
важних
Магистралних путева М15(

Бања Лука -Сплит) и М5(Пут
АВНОЈ-а).
Просторним
Планом Републике Српске
до 2015.године (усвојен
у ‘’Службеном гласнику
Републике Српске’’ 86/07)
планирана је изградња Аутопута на релацији ОкучаниБања
Лука-Купрес-Сплит
који пролази кроз насељено
мјесто Подбрдо, непосредно
уз локацију пословне зоне.
Дакле, поменута локација
има изузетну саобраћајну
повезаност
и
добар
географски положај.
Обједињавање пословних
садржаја и услуга, те
отварање нових радних
мјеста
свих
профила.
Интеграција
пословних
садржаја
базиран
на
традиционалним секторима
индустрије,
дјелатност
базирана
на
локалним
изворима, сектор нових
технологија,
услужне
дјелатности и дјелатности
складишта.
Простор
који
ће
се
обухватити Планом креће од
раскрснице Магистралног
пута Рогољи-Гламоч М-15
и старог пута Јајце – Бихаћ
и иде старим путем Јајце
– Бихаћ према предузећу
„Мркоњић
Путеви“а.д.
Мркоњић Град и долази до

границе земљишта које је
у власништву наведеног
предузећа, одакле се граница
повија лијево и иде границом
између
друштвеног
земљишта и земљишта
које је у власништву
предузећа „Искра“ д.о.о.
Подбрдо те долази до
макадамског пута који
раздваја
пољопривредно
земљиште
које
је
у
приватном власништву од
пољопривредног земљиште
које је у
власништву
општине Мркоњић Град,тим
путем иде до потока а потом
се повија у десно,идући
потоком до мјеста гдје поток
пресјеца магистрални пут М15 Рогољи-Гламоч, и надаље
се враћа одакле је и обухват
кренуо.
Дефинисани,
наведени простор
има
укупну
површину
од
185.000м2(18,5ha)
На предметном обухвату
предвидјети
формирање
индустријско-производне,
пословно-трговачке
и
услужне дјелатности, с
тим да је претежни дио
намјењен за индустријскопроизводну дјелатност, зоне
зелених површина те развој
примарних
саобраћајних
коридора као и остале
инфраструктурне водове и
постројења.
Простор Пословне зоне
је
неопходно
повезати
квалитетним саобраћајним
везама
са
постојећим
важним путевима, увођењем
колосијека са магистралног
пута Рогољи-Гламоч у сам
комплекс. На подручју самог
обухвата треба планирати
и рационалну саобраћајну
мрежу која ће обезбиједити
несметану
комуникацију
свих врста возила(теретни
и путнички саобраћај),
приступ свакој планираној
парцели у оквиру комплекса,
адекватне противпожарне
токове, безбједан пјешачки
саобраћај, као и квалитетно
рјешење
стационарног
саобраћаја(паркинг
простор) за све врсте
корисника. Препоручује се
формирање кружних токова
на кључним саобраћајним
чвориштима.

Регулациони план треба
конципирати
тако
да
се уклопи у примарне
инфраструктурне
токове
и
оствари
квалитетну
везу
са
непосредним
окружењем.
Регулациони
план треба конципирати
тако да се предвиди фазност
реализације комплекса и
временски дефинисане зоне.
Временски
период
по
Прединвестиционој студији
оснивања
и
успоставе
Пословних зона је перид од
25 година.
Биланс
површина/
Урбанистички показатељи
за планирану пословну зону
Подбрдо:
• површина
обухвата
2
185.000 м ;
• заједничке/јавне
површине(10%)18.500 м2;
• БГП планираних пословних објеката 37.000 м2 ;
• планирани број грађевинских парцела 37;
• коефицијент изграђености 0,20;
• спратност планираних
објеката П и П+Пот;
За планиране пословне
објекте
потребно
је
предвидјети
зелене
површине
са
дендро
материјалом
а
остатак
површина предвидјети за
саобраћајне токове како
пјешачке тако и ауто токове
паркирање аута.
Животна средина
За животну средину треба
испоштовати критеријуме
еколошких принципа,
спречавање
еколошких
негативних
утицаја
на
животну средину.
Изградњом привредних и
инфраструктурних објеката
мора се анализирати и
јасно
утврдити
утицај
њихове изградње и рада на
квалитет животне средине.
За заштиту животне средине
треба водити рачуна око
виших појединичних
циљева који се односе на
заштиту вода од загађења,
заштита земљишта од
загађења, заштита ваздуха
од загађења и заштита од
буке.
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ПОТПИСАН УГОВОР О РЕКОНСТРУКЦИЈИ ДОМА
ЗДРАВЉА „Др Јован Рашковић“

Мркоњић Град 03.11.2011. године- Начелница општине
Дивна Аничић потписала је Уговор о реконструкцији ЈУ
Дома здравља „Др Јован Рашковић“ са директором ове
установе Ерак Радивојем.
Укупна вриједност пројекта износи око 481.500,00 КМ,
с тим да ће Влада РС издвојити из Развојног програма
средства у висини 473.000,00 КМ, а општина Мркоњић
Град за ову намјену ће издвојити 8.570,00 КМ.
Реализацијом пројекта обезбиједиће се квалитетније
пружање здравствене заштите становника општине
Мркоњић Град и сусједних општина, као и обезбијеђење
оптималних услова рада Дома здравља, уштеда топлотне
енергије и смањење трошкова који се издвајају за
загријавање, а првенствено угоднијем боравку пацијената.
„Дом здравља је саграђен прије 30 година и ништа
значајније није урађено на спољашњем изгледу до сада.
Пројектом је предвиђена спољашња реконструкција
Дома здравља везано за санацију крова, фасаде и
замјене столарије. Мислим да ћемо из тих средстава,
ако уштедимо, успјети на неки начин да реновирамо и
гријање. Овај пројекат је значајан и са аспекта животне
средине, зато што је Дом обложен азбестним плочама које
се већ годинама не користе и које су опасне по здравље и
животну средину, тако да је вишеструка корист од овог
пројекта уштеда енергије, заштита животне средине
и итекако много љепши изглед Дома здравља“, рекла је
начелница општине Дивна Аничић.
Према ријечима директора ове установе Радивоја Ерака,
„ Пацијенти ће добити љепшу и функционалнију зграду
Дома здравља, него што је то била до сада.
Прије свега неопходно је да се замјену азбестне плоче
које су лоша изолација, а затим други битан моменат
је да се око 20-30 % очекује уштеда енергије у Дому
здравља, и ако успијемо реконструисати главне водове
за централно гријање тако ћемо добити могућност да
одвајамо поједине дијелове Дома здравља односно, да не
морамо гријати цијелу зграду због одређених просторија,
уштеда је неизмјерна“, казао је директор ове установе.
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КОНФЕРЕНЦИЈА „ПОБОЉШАЊЕ ПОЛОЖАЈА
ЖЕНА У РУРАЛНИМ СЕДИНАМА „ ОДРЖАНА У
МРКОЊИЋ ГРАДУ

У Мркоњић Граду
18.
октобар
2011.године
–
У организацији Мисије
ОЕБС-а у БиХ и Гендер
Центра Владе Републике
Српске у Мркоњић Граду
одржана је Конференција
на
тему„Побољшање
положаја жена у руралним
срединама„. Основни циљ
Конференције јесте да се
успостави дијалог између
локалних власти и група
жена по питању побољшања
положаја жена у руралним
срединама.
На
овој
конференцији учествовле
су представнице локланих
заједница из 4 општине
Шипово, Језеро, Рибник и
Мркоњић Град.
Учеснице су имале прилику
да сазнају нешто више о
законским оквирима и
прописима када је у питању
родна равноправност са
освртом на положај жена у
руралним срединама.
„Генерално
сви
знамо
да је живот у руралним
срединама много тежи,
него што је живот у граду.
Самим тим је и положај
жене тежи. Оно што смо

ми примјетили у нашем
раду радећи са женама у
руралним срединама је да
су оне много мање активне
у јавном животу, у односу
на жене у граду. Тако да ће и
ова данашња конференција
бити један подстрек да
жене дају већи допринос
својим локалним и мјесним
заједницама и срединама
у којима живе „изјавила
је Бранкица Трифковић
потпарол мисије ОСЦЕ-а ,
канцеларије у Бањалуци.
Споменка
Крунић
директорица Гендер Владе
РС изјавила да је Центар за
једнакост и равноправност
полова Владе РС проводи
кампању
под
називом
„РАВНОПРАВНО за жене на
селу ! 2011 и обиљежавања
15. октобра –Свјетског дана
жена на селу. Овај програм
се проводи у оквиру
имплементације Акционог
плана
за
унапређење
положаја жена на селу у РС
до 2015. године. Кампањом
се
жели
обезбиједити
видљивост жена у друштву
и унапређење положаја жене
на селу.

„ Оно што се показало током
нашег рада, јесте да је та
циљна група становништва
у РС доста маргинилизована
и да генерално немамо
података уопште о животу
на селу. У 2009. години
заједно са свим општинама
и НВО које дјелују у
локалним
заједницама
урадили смо анализу која
је показала да су жене
велика група становништва
која живи на селу и да су
углавном заступљене у
репродуктивном раду, да
углавном раде послове који
нису плаћени и видљиви,
да је њихов положај тежак.
У неким срединама гдје
постоји сиромаштво њихова
економска ситуација је све
лошија, оне немају адекватан
приступ здравственим и
социјалним установама па
чак некад ни образовним
институцијама. Генерално
закључујемо да демографски
опстанак
села
увелико
зависи од жене и ако не
порадимо на тим питањима
Ђ. Шолак

РАВНОПРАВНОСТ ЗА ЖЕНЕ НА СЕЛУ - ОБИЉЕЖЕН „15. ОКТОБАР ДАН ЖЕНА НА СЕЛУ“

„ Жене су витални фактор-од којих највише зависи оживљавање села и руралног подручја у цјелини.
Зато се сви заједно морамо изборити да се положај жене на селу поправи како нам не би пријетило потпуно одумирање сеоских подручја.“ !!!

Дан жена на селу се у цијелом свијету обиљежава 15 октобра. Установљен је на конференцији жена у Пекингу 1995. године, када су се државе обавезале да
женама на селу обезбиједе равноправан приступ и потпуно учешће у структурама власти а посебно у креирању развојних политика села. Гендер центар
Владе Републике Српске заједно са локалним заједницама проводи кампању „Равноправно за жене на селу -15. Октобар“. Овом пројекту придружила се
и Општина Мркоњић Град. Поводом свјетског Дана жена на селу представници општине Мркоњић Град посјетили су Удружење жена „Наша
жена „ у Подрашници. Ово удружење постоји још од 2002. године и броји око 20 чланица-жена.
„Иако улога сеоске жене још није довољно призната у друштву, жене данас саме треба да се изборе за своје мјесто у породици, друштву,

да олакшају свој живот и равноправност. Жене на селу су угрожене, на тај начин што нису свјесне да су оне баш те које могу допринијети
да саме себи олакшају живот на селу. Жене у нашем удружењу су се удружиле, оне ткају, плету, праве стара српска јела, раде на очувању
традиције,оне су свјесне свог положаја, радом остварују своје циљеве и тиме доприносе бољем положају жене на селу. Вољели би да се
повећа свијест становништву колика је улога жене на селу и колико је заправо битан допринос жена на селу.“ Овим путем се захваљујем
Општини Мркоњић Град која увијек има разумијевање према нама и овом приликом, хвала им изјавила је Борјана Јанковић предсједница
Удружења „Наша жена“ из Подрашнице.
Присутне гошће имале су прилику да размијену мишљења везана за потешкоће и изазове са којима се жене на селу свакодневно суочавају
за разлику од жена у граду.
Ђ. Шолак

ВОДИЧ
КРОЗ РАД ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ
Одлуком о Комуналном реду, Одлуком о безбједности саобраћаја и Програмом рада зимске службе, дефинисано је дјеловање зимске службе , која се
одвија у времену од 15. новембра до 15. марта наредне године, а регулише начин на који се одржава проходност улица, тргова, тротоара, паркинга, те
већине сеоских путних праваца, као и обавезе извођача радова, локалних органа и грађана.
ШТА СУ ЗАДАЦИ ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ
• Машинско чишћење сњежних падавина са улица, тргова, тротоара, паркинга, те локалних и некатегорисаних путева;
• спречавање поледице на горе поменутим објектима посипањем соли и абразивног материјала;
• машинско и ручно чишћење тротоара, сливника, ригола и других одвода;
• избор извођача радова за послове зимске службе, и
• надзор над извођењем радова у зимској служби.
КО ОБАВЉА ЗАДАТКЕ ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ
Организацију рада зимске службе, избор извођача радова, врши Одјељење за просторно планирање и комуналне послове.
ШТА СУ ОБАВЕЗЕ ГРАЂАНА
• Да уклањају снијег и лед испред стамбених зграда, свако испред свог улаза;
• власници и корисници пословних простора дужни су да уклањају снијег и лед са јавних површина уз објекат у ширини најмање два метра;
• да уклањају снијег и лед са кровова пословних и стамбених зграда, ако представљају опасност за пјешаке и возила;
• при сакупљању снијега и леда, мора се водити рачуна о проходности коловоза и тротоара;
• да у вријеме чишћења снијега, уклони возило са улице и тротоара.
ШТА ЈЕ ЗАБРАЊЕНО
• Изношење и гомилање снијега и леда из дворишта, башта и других слободних површина на улице и тротоаре;
• бацање снијега и леда испред зграда на саобраћајницу;
• депоновање снијега и леда у паркове и на зелене површине;
• санкање и клизање на јавним саобраћајним површинама;
• затварање снијегом и ледом сливника и шахтова;
• паркирање возила на улицама, тротоарима и другим јевним површинама на којима се чисти снијег.
КО ВРШИ КОНТРОЛУ
Надзор над вршењем послова зимске службе врши Одјељење за просторно планирање и комуналне послове.
У вршењу инспекцијске и комунално-полицијске контроле, саобраћајни инспектор и комунални полицајац је овлаштен да контролише спровођење горе
поменутих одредби на начин како је прописано Одлуком о комуналном реду и Одлуком о безбједности саобраћаја.
КОЈЕ СУ ПРОПИСАНЕ МЈЕРЕ
• Новчаном казном од 100,00 до 300,00 КМ биће кажњено физичко лице које се не понаша према горе поменутим обавезама.
• Лице које самостално обавља јелатност биће кажњено прекршајно од 100,00-1.000,00 КМ, због непридржавања горе поменутих обавеза.
• Правно лице које се не придржава горе поменутог, може бити кажњено од 500,00-7.000,00 КМ, као и одговорно лице у правном лицу казном од
100,00-800,00 КМ за кршење поменутих одредби.
ИЗВОЂАЧИ ПОСЛОВА ЗИМСКОГ ЧИШЋЕЊА СУ:
ЗА ГРАДСКО ПОДРУЧЈЕ:
• Јавно комунално предузеће“ПАРК“ Мркоњић Град тел. 050/211-506
ЗА СЕОСКА ПОДРУЧЈА:
• Мјесне заједнице Бјелајце, Горњи Шеховци, Густовара, Тријебово и Баљвине, извођач ЈКП „ПАРК“ Мркоњић Град, тел. 050/211-506
• Мјесне заједнице Граци, Ораховљани, Подбрдо, Подрашница, Мајдан, Магаљдол и Ступари, извођач „ШИК-ТУРС“ д.о.о. Мркоњић Град, тел.
065/625-981
• Мјесне заједнице Бараћи, Медна, Герзово и Пецка, извођач „МРКОЊИЋ-ПУТЕВИ“ АД Мркоњић Град, тел. 050/280-010
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ОПШТИНА ПОМАЖЕ ПОРОДИЦЕ ПОГИНУЛИХ БОРАЦА

Општинске теме

ЗА СУБВЕНЦИЈУ ОГРЕВА ИЗДВОЈЕНО 53,6 ХИЉАДА МАРАКА

Обиљежавање
Дана ЗАВНОБиХ - а

Повод
обиљежавања
Првог
заједања
Земаљског
антифашистичког вијећа народног ослобођења Босне и
Херцеговине (ЗАВНОБиХ) које је одржано давне 1943.
године, 25.11. 2011. године (петак) испред Дома културе
у Мркоњић Граду обиљежиће се 68. годишњица. Тим
поводом представници СУБНОР-а Републике Српске и
предсједник општинске организације СУБНОР-а Мркоњић
Град разговарали су са начелницом општине Мркоњић
Град Дивном Аничић о припремама за обиљежавање овог
значајног историјског датума, такође разговарно је и о
реконструкцији споменика НОР-а, међу којима је зграда
Музеја ЗАВНОБиХ-а, гдје је одржано засједање

Општина Мркоњић Град из буџета је издвојила 53,6 хиљада марка за субвенцију
трошкова за обезбјеђења огрева за 434 пордодице погинулих бораца и ратних војних
инвалида од И до ИВ категорије.Наиме, право на накнаду остварило је 340 породица
погинулих бораца и 94 ртна војна инвалида од И до ИВ категорије.
- Наша општина има скупштинсу одлуку везано за додатна права породица погинулих
бораца и ратних војиних инвалида и у складу са том одлуком ми сваке године помаже
обезбјеђење оргева за пордодице погинулих бораца и ране војне инвалиде.Породице
погинулих бораца добиле су по 130, а ратни војни инвлиди од прве до четврте категорије
по 100 марака.Свјесни смо да та средства нису довољна да обезбједе довољну количину
огрева, али сигурно им су добро дошла у овој економској кризи - рекла је Аничићева и
додала да су средства корисницима дозначена путем поште.
Породице погинулих бораца и ратних војних инвалида задовољне су што су добила
средства за помоћ у обезбјеђењу огрева.
-Свака помоћ добро дође, па и ова за набавку огрева. Са 100 марака успио ам да платим
превоз дрва, пшто сам огрев сјекао у свом гају у Лисини-рекао је ратни војини инвалид
Мирко Росић и даодао да га радује што општина брине о борачким категроијама и у
овим тешким економским временима.
Иначе, општина Мркоњић Град у буџету за ову годину планирала је 220 хиљада марака
за текућу помоћ породицама погинулих бораца и ратних војних инвалида.  С. ДАКИЋ

МРКОЊИЋКО СЕЛО МЕДНА СВЕТИШТЕ ПРАВОСЛАВНИХ ВЈЕРНИКА

ЦКРВИШТЕ МЈЕСТО БОЖИЈЕГ НАДАХНУЋА ПРАВОСЛАВАЦА
Село Медна, које је удаљено тридестеак киломатара од Мркоњић Града постаом је истинско
светише православних вјерника.Наиме, након проналаска, прије пет година на Црквишта
моштију монаха Серафима, Авакума и Мардарија на том локалитету саграђена је и
освештана црква Продобних мученика Медљанских Новојављених.
Новосаграђени божији храм освештао је владика Хризостом, уз саслужење свештенства
Бихаћко-петровачке епархије.
-Захваљујемо се Богу на овом подареном светом мјесту у славу Божију, посвећен
Продобниммученицима Медљанским Новојављеним.Посебно се желим да зхавлим Богу,
на великом дару милости, да се управо у наше вријеме и на овом мјесту открију мошти,
прослави се Бог и његови свети мученици.Убого чудо у Медној је задивило цијели свијет у
21. вијеку.Чудо које је показало да наш Бог, није Бог мртвих него живих.Најважње је бити
удобних Божији, продобни Божији, миљеник Божији, онај којег ће господ признати као
своје и свога-рекао је обраћајући се вјерницима Владика Хизостом и додао да је захвалан
свима који су помогли градњу цкрве на Црквишту.
Освештавању цркве на мјесту проналска моштију обрадовоа се и старина Илија Лазаревић.
- Медна је свето мјесто.Освештавање цркве на Црквишту је велика ствар за све мјештане,
али и за цјелокупни српски народ.Надам се да ће ово свето мјесто постати мјесто окупљања
вјерника из свих православних земља-рекао је старина Илија и додао да је на одговорнима
да то искористе у сврху развоја вјерког туризма.
Са посебним усхићењем освештавање цркве на Црквишту доживјела је Петра Топић,
рођенаТегелтија, по чијем су указању пронађене мошти тројице монаха.
- Ријечима не могу да опишем какло се осјећам и срећна сам што ми је Бог подарио указање
гдје се налазе мошти монаха.То указањем ми се јавило још док сам била дјевојчица и чувала
стоку у непосредној близини Црквишта.Требало је од тада да прође четрдестеак година па
да се приступи ископу моштију-рекла је Петра.
КУМОВИ- Кумови новосаграђене цркве били су Душко Милановић из Мркоњић Града и
Аелксандар Тодоровић из Бањалуке.
Сл. ДАКИЋ
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ЗАПОШЉАВАЊЕ ВИСОКООБРАЗОВАНИХ КАДРОВАУ
МРКОЊИЋ ГРАДУ

НЕДОСТАЈУ ИНЖЕЊЕРИ МАШИНСТВА И
ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ
Одговорни у општини Мркоњић Граду активно су се
укључили у Пројекат запошљавања приправника високе
и више стручне спреме „Знањем до посла“ Завода за
запошљавање Републике Српске. Планирано је да се
обезбједи запослење двадесетак приправника. Проблем
представља неповољна кавли-фикациона структура, јер на
бироу рада нема инжењера машинства и електротехнике.
Руководство општине са представницима предузећа и
установа сагледали су потребе за запошљавање при-правика
са високом и вишон стручном спремом.
Већина предузећа исказан је интерес за запошљавање приправника, за чије плате 70 одсто средстава обезбјеђује Фонд
за запошљавање РС и 80 одсто средстава за уплату доприноса.
Начелница општине Дивна Аничић рекла је да је циљ
договора са привреднцима био да се осим општине у пројекат
запошљавања приправника укључе сви привредни субјекти.
- Општима је преузеле посредничку улогу у реализацији
програма „Знањем до посла“ и наишли смо на разумјевање
код привредника.
Наша је жеља била да бригу о запошљавању приправнике,
осим општине прузму и привредни субјекти, поготово што
је овај програм изузетно повољан због висине обезбјеђених
средстава за плате и доприносе за запослене приправнике.
Ми очекујемо да се у овај програм у нашем граду укључе и
филијале банака, осигуравајућих друштава, „Телекома“ и
поште-рекла је Аничићева.
Технички директор Фабрике обуће „Бема“ Маринко Умићевић најавио је да ће ово предузеће у погону у Мркоњић
Граду запослити два приправаника.
- Договорили смо се да конкуришемо код Завода за
запошљавање РС за пријем два приправника, који се налазе
на Бироу рада у Мркоњић Граду који су инжењери текстила.
Они нису кожарске-обућерске струке, али су заинтересовани
да уче и да се доквалификују како би за пар година могли
да преузму улогу руководица у фабрици у Мркоњић Градуистакао је Умићевић и додао да подржава програм Завода за
запошљавање РС, којим је планирано да се запосли хиљаду
младих стручних лица, од чега 850 са високом и 150 са вишом
стручном спремом.
Иначе, у прошлој и првој половини ове гдоине приправнички
стаж на подручју мркоњићке општине је обавило 30 радника.
КАДАР - Највећи проблем када је ријеч о запошљавању
приправника предстваља лоша квалификациона структура.
Наиме, на бироу рада нема незапослених инжењера
машинства и електротехнике, као и професора математике
и физике.Зато посао тражи девет инжењера пољопривреде и
четири шумарства.                                                            С.ДАКИЋ

Успјешно представљање општине
Мркоњић Град на Трећем сајму управе и
локалне самоуправе
Општина Мркоњић Град у сарадњи са Савезом општина
и градова Републике Српске и општинама Бијељина,
Фоча, Градишка и Зворник на Трећем сајму управе и
локалне самоуправе у Београду (09. – 11.11.2011. године)
представила привредне и туристичкие потенцијале наше
општине, као и добре праксе у раду административне
службе општине Мркоњић Град. Штанд наше општине
поред великог броја посјетилаца, посјетио је и предсједник
Републике Србије Борис Тадић, гдје разговарао са
начелницом општине Мркоњић Град о потенцијалима
општине. Организатор Трећег сајма управе и локалне
самоправе на којем се представило 106 излагача и
92 локалне самоуправеје Министарство за људска
и мањинска права, државну управу и локалну
самоуправу у сарадњи са градом Београдом и Сталном
конференцијом градова и општина.

50 година од оснивања
мркоњићке Гимназије

Мркоњићка Гимназија ће у току ове школске године низом културних садржаја, кроз
књижевне вечери, округле столове, позоришне представе, свечана академије и слично,
обиљежити 50 година од свог оснивања.
Директор установе Предраг Кокеза прича како је за педесет година кроз школу прошло
много ђака, и како су своја прва знаја овдје упијали данашњи велики стручњаци.
„ Гимназија је основана 1961. године, а први директор је био покојни професор Војислав
Бањац. Кроз овај период се ишколовало много дјеце од којих су поједини данас значајни
у неким струкама . Формирали смо Иницијативни одбор којег чине искусни професори
наше школе, а међу њима има и ученика те прве гимназије, како бисмо кроз разне
активности , на различите начине, обиљежили овај наш јубилеј. Можда и направимо
едицију неких значајних имена и значајних питања о животу и раду школе, видјећемо...
Обиљежавање смо почели са угледним књижевником Миленком Стојичићем, који је
такође био ђак наше Гимназије. Дружио се недавно са матурантима и разговарао са
њима о Андрићу. Он је на један другачији начин приступио нашем нобеловцу и његовом
животу и дјелу,“ прича Кокеза и додаје да ће вјероватно тим поводом организовати
нешто и за Дан општине, 4. фебруара, а можда на прољеће направе и љетну позорницу
унутар „коцке“, тј. у унутрашњем дијелу дворишта.
Иначе, Мркоњићка Гимазија тренутно има 13 одјељења, са 293 ученика, док је прошле
године имала 311 ученика, пад наталитета је примјетан и у овој општини Западног дијела
Српске .Поред општег смјера, ђаци имају на избор и рачунарски и друштвени смјер.
Гимназија која дјелује у истој згради заједно са Машинском школом, је претрпјела велике
материјалне штете у протеколм рату. Међутим, данас је то једна од боље опремљених
школа.
„ У задњих четири, пет година смо у сарадњи са општином и министарством створили
све предуслове да се образовање дјеце одвија на савремен начин, гдје се у кабинметима,
углавном, користи савремене технологија. Замијенили смо комплетан намјештај,
урадили кров и под у сали, поставили смо и видео назор“, прича Кокеза и напомиње да
имају у плану урадити сајт Гимназије који би садржавао најважније информације о раду
и животу установе.
Гимназија обилује бројним секцијама, као што су драмска, рецитаторска, Савјет
ученика, спортске секције...Резултати не изостају, бројна су признања примили кроз
те ваннаставне активности. Поред секција, ученици се редовно припремају и иду
на такмичења, а у посљдење вријеме су запажени резултати из физике, математике и
српског језика.
Школа обиљева бројне датуме, почевши од Светог Саве, па до Дана школе, за који немају
фиксиран датум.
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Удружење жена из Подрашнице његује старе занате

ВЕЛИКА ЦРКВЕНА СВЕЧАНОСТ У ПОДБРУ КОД МРКОЊИЋ ГРАДА

„Наша жена“ чува традицију

РИЗА СВЕТЕ ПАРАСКЕВЕ ПЕТКЕ СТИГЛА ИЗ
РУМУНИЈЕ

Увијек веселе и насмијане, чланице Удружења “Наша жена”, које дјелују у Подрашници, код Мркоњић Града, домаћински топло дочекују све
добронамјерне госте. Удружење, које дјелује од 2002. године, има јасан циљ, да од заборава сачува, како они кажу, највеће богатство човјечанства,
традицију. Активности се одвијају по принципу волонтеризма у чему учествује двадесетак жена, а повремено им помаже још неколико домаћица из
села. Његујући култ домаћинства, од оснивања до данас Удружење настоји да отргне од заборава обичаје овога подручја, да оживи традиционалне
вјештине жена из села, плетење, ткање, везење, шивење, хеклање и слично. Једном ријечју, баве се пословима које су прије неколико деценија или
вјекова радиле њихове баке и прабаке.
- Радимо на развоју, његовању и заштити од заборава традиционалних и свих других ручних радова у селу. Залажемо се за равноправан положај и
морални интегритет жена у породици и друштву уопште - каже предсједница овог удружења, Борјана Јанковић.
Удружење жена у Подрашници има своје просторије, односно мали етно-музеј гдје ткају, плету, праве стара српска јела и пјевају. У њиховим просторијама
је и неколико разбоја и других помагала који су били готово заборављени, а сада се користе.
- Уз помоћ Општине безбијеђене су нам просторије за рад, које су дјелимично опремљене. Наш мали музеј је препун ручних радова, огртача, марама,
приглавака. Такође, прикупиле смо у селу и донијеле у наш музеј старе, одбачене предмете, као што су преслице, вретена, сепети, фењери - прича
Јанковићева.
Каже да су ранијих година организовали и школу ткања за младе дјевојке.
- Организовали смо школу ткања како би сачували занате које су радиле наше прабаке. Међутим, дјевојчице нису посебно заинтересоване, тако да
мало-помало ове вјештине заиста нестају - прича ова весела домаћица.
Уз ручне радове, у Удружењу не недостаје ни добре пјесме, али ни добре хране.
- Припремамо стара, домаћа, српска јела која су укусна и без хемикалија. Правимо пите, уштипке, разна јела од хељдиног брашна, кукурузу. До сада су
сви били здрави, јер су се квалитетније хранили - каже Јанковићева.
Драга Лекић

ЈАСЕНОВИ ПОТОЦИ СЕЛО ПОДНО ПЛАНИНЕ ОВЧАРЕ
НОВИ И ЉЕПШИ ЖИВОТ МЈЕШТАНА У СЕЛУ НА „КРАЈУ СВИЈЕТА“
За Јасенове Потоке, село удаљано
четрдесетак киломатра од Мркњић
Града и смјештено подно планне
Овчаре његови мјештани у шали
зању рећи да је на крају свијета. Та
њихова констатација произашла
је из чињенице да је у поратном
периоду врло мало урађено на
рјешавању инфрастуктуре у овом
селу, у којем се прије рата био
рудник боксита, што је био и разлог
да је ово село добило асфалтну
везу са магистралом која повезује
Мркоњић Град са Гламочем иж Јадранским морем. У Јасеновим Потоцима сада живи
свега педесетак,а некада је живјело око три стотине домаћинстава. Тешку услови
живота, велика уадљеност од општинског средишта и сурова клима, јер се село налази
на надморској висини до 750 матара били су основни разлог за одлазак великог броја
Поточана у Војводину и Мркоњић Град.
У последње неколико године захваљујући улагањима општине у Јасенове Потоке створају
се бољи услов за живот мјештана. То је резуртирало да се се у село почели враћати
некадашњих његови становници градити куће. Подигнули су и двије ферме музних
крава, а у селу раде и двије пилане које запошљавају двадесетак радника.
- Реновирана некадашња зграда школе и претворена у друштевни дом, који ће нам
користити за окупљање.У изградњу дома уложено је 80 хиљада, за шта је општина
обезбједила 60 хиљада, а Министасртво пољопривреде 20 хиљкада марака. У току је
градња и цркве.У плану је и поправка оштећења на асафлтној подлози и асфалтирање
око пет киломатра путева у селу-рекао је мјештанин Мирослав Палалић и доадао да се
у село почео враћа све већи број некадашњих становника који граде куће и обрађују
запуштена имања.
- Академик из овог села Љубинко Каурин, кји живи и ради у Новом Саду за мјесец дана
је саградио викедницу.Изграђено је јеош пет викендица и обновљено неколико кућа, а
најављена је градња и обнова још десетак кућа-реако је Палалић.
У родно село из Бањалуке се вратио Драгољуб Видарић са супругом Мирјаном и кћерком
Јеленом ,која је ученик осмог разреда школе у Бараћима.
Видарићи су подигли фраму музних крава и од продаје млијека обезбјеђују егистенцију.
- У село семо се вратили прије пет година и имамо 16 музних крава.Опредјели смо
се за сточарство, јер нисмо у Бнајлуци могли живјети, пошто нисмо били запослени.
Планирамо да проширимо фарму и очекујемо помоћ државе-рекао је Видарић.
ЂУНДИЋИ -У село из Мркоњић Града вратили су се Јасминка и Невен Ђундић са троје
дјеце.Њихова кћерка Мирјана најмлађи је становник у селу и идуће године биће једини
првачић.                                                                                                                                 С.ДАКИЋ

Хуманитарни концерт на Тргу српских бораца

На Тргу српских бораца у Мркоњић Граду је омладина Црвеног
крста у недјељу навече(дат.) организовала хуманитарни
концерт за дјецу без родитеља и са слабим материјалним
стањем. Наступили су акустични дуо Славиша Чивчић и
Саша Верич, бенд Мање посла, као и Весна Малић, учесник
на фестивалу „Звјезда можеш бити ти“
„Хуманитарни концерт подразумијева прикупљање
средстава за дјецу без родитеља и са тешком
материјалном ситуацијом. Идеја је потекла из разговора
са наставницом из Основне школе „Иван Горан Ковачић“
Анелом Лакетом, они су у школи прикупљали новчана
средства, па смо и ми одлучили да проширимо све то, да
се укључимо. Уједно ћемо нешто урадити за омладину у
Мркоњићу“, рекао је Игор Којадиновић, члан Црвеног
крста и један од организатора.
Теодор Којадиновић, пјевач бенда Мање посла каже да му
је задовољство што може да буде дио ове приче.
„Фина идеја, неком ћемо помоћи, а и нама је жеља да мало
свирамо. Претежно смо свирали домаћу рок музику“,
каже он.
Д.Л.

У црква Свете Петеке у
Подбрду код Мркоњић
Града,
јуче
(Четвртак)
је
стигла
одежда(риза)
Свете Параскеве Петке
из истоимене цркве у
румуснком граду Јашију.
Чину доласка и предаје
одежде, те служењу свете
архијерејске
литругије
у
цркви
у
Подбрду
присустовао је велики број
вјерника из мркоњићке
и општина југозападног
дијела Републике Српске.
Ризу(одежду) Свете Параске
Петеке владики бихаћкопетровачком Хирзостому,
која се након преузимања у
Јашију 17.октобра налазила
у манастиру Трескавац
код Рибника је предало
свештенство
Бихаћкопетровачке апархије.
Обраћајући се вјернцима
владика Хризостом је рекао
да ово велики дан за нардо
овога краја, цијелу Бихаћкопетровачку
епархију
и
Републику Српску.
- Нека драги Бог да да
нанашњи улазак плашти
Свете Петеке у овај божији
храм буде на спасење свих
нас, који смо дошли да
цјеливамо и поклонимо се
плашту.Да нас Света Петка и

- Ми још увијек нисмо ни
свјесни значаја што је црква
у Подбрду добила ризу
Свете Параскеве Петке.
То је божији дар, који нас
све обевезује да будемо у
божијој служби-рекла је
Милкица.

Делегација Мркоњић Града пред моштима Свете Петке у румунском граду Јаши

када смо добри и када нисмо
добри закривљује, штити,
моли за нас и усмјерава нас на
прави пут.Да нама правилно
руководи, јер је њен велики
подвиг задивио свијет.Бјеше
нејака и слаба жена, али је
отишла у пустињу подизала
се до изнемоглости да би
јој се управо Господ јавио и
прославио њен тај велики
подвиг-рекоа је владика
Хризостом и додао да Бог

никада човјека не оставља
у невољи, бједама и Бог је
увијек ту да види и да позна
наше среце.
Међу
великим
бројем
вјерника био је и Слободан
Милановић из Подбрда,
чији је отац Милан у
народу познати као Милош
1.941. године за градњу
цркве обезбједио камен
Послије Другог свјетског
рата комунистичке власти

од камена најмењеног за
градњу цркве саградили су
задружни дом у Подбрду.
- Данас је за становнике
Подбрда велики дан.Плашт
Свете Петке који је наша
црква добила из Румуније

БУДИМИР - Земљиште за
градњу цркве у Подбрду
поклонио
је
Симо
Будимир, који је прија рата
био началник општине
Мркоњић Град и народни
посланик у Краљевини
Југославији.Свечаност
је
присустовала његова кћерка
Мелиса Будимир Проле, која
живи у Шипову.
- Мој покојни отац Симо
био је велики добротово и
помагао је градњу цркава.
Земљиште за градњу цркве
у Подбрду поклонио је
пошто је за њега до земљу
у околини Панчева.Убиле
су га 194.године усташе и
његове кости пронађене су у
Јадовну и недавно сахрањене

Дочек одежде Свете Петке у цркви у Подбрду

Мошти Свете Петке

говори да је овдје народ
вјеран, радан и Богу оданрекао је Милановић.
Слично прича и Милкица
Еремија из Бјелајца, родом
из Подбрда која је дошла на
свчаност и литругију.

у Мркоњић Граду-рекла је
Мелиса.
Ризу цркви у Подбрду
поклонио је митрополит
Молдавије и
Буковице
Теофан
Слободан ДАКИЋ
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Археолошка истраживања на Призрену код Мркоњић Града

аустријско посланство 1530. год.

Тајне града Црне Краљице

Археолошко
истраживање
бацило је само
трачак свјетлости
на многобројне
тајне које чува
и памти ово
необично мјесто.
Још увијек остају
скривени
од
нас одговори на
питања ко је и
када подигао овај
а рх и т е к т он с к и
комплекс. Наравно и на питања
са којом намјером
је то учињено,
као и да ли је
то била: мања
фортификација,
властелински
двор или можда
чак монашки скит.

Meђу локалним станов-ништвом Призрен познат као мјесто гдје се налазио средњовјековни град у којем је живјела легендарна Црна краљица и на
којем су њихови стари налазили врхове копаља и стријела, дијелове „сабљи“, клинове и потковице
Утврђење
Призрен
и
брдо
Призрен
помињу
се под истим именима у
чувеном
Курипешићевом
путопису из 1530. године, у
коме је описано путовање
аустријског посланства у
Цариград. Том приликом,
хроничар је забиљежио да
је посланство прошло и
испод Призрена, који он
тада помиње као разрушену
тврђавицу.
Meђу локалним становништвом Призрен познат
као мјесто гдје се налазио
средњовјековни
град
у
којем је живјела легендарна
Црна краљица и на којем

Током средине мјесеца
новембра,
ове
године,
археолози Музеја Републике
Српске извели су прво
ископавање на локалитету
Призрен код Мркоњић
Града. Била је то изузетна
прилика да се завири дубље
у прошлост овог необичног
мјеста које вјековима скрива
тајну
о
становницима
Призрена, који су се усудили
да на тако самотном и
врлетном
мјесту
свију
складно гнијездо од камена.
Локалитет је удаљен од
Мркоњић Града око 30km
и налази се на западној
граници општине, у близини
засеока Призрена, на око
3km сјеверозападно од

села Медне . Смјештен је на
врху издвојеног стјеновитог
масива, на једном од
крајњих
сјеверозападних
обронака брда Призрена,
високо изнад кањона Сане,
на надморској висини од
570m. Заузима површину
од око 500m². Централним
дијелом
доминира
кречњачка стијенa, око 10m
виша од околног терена.
Са три стране опасана
је заравњеним терасама,
по чијим ивицама се,
протежу остаци зидова,
најбоље
очуваних
на
јужној страни локалитета,
мјестимично и до висине
од 7 m. Грађени су каменом
кречњаком
и
кречним

малтером и дебљине су
од 0,70 m до 1,40m. Утисак
је да су терасе и зидине
настали
прилагођавањем
врха
овог
стјеновитог
масива потребама њених
становника.
Локалитет
има
изразито доминантан и
неприступачан
положај.
Једини могући приступни
правци локалитету су са
источне стране, од којих
је један од најпогоднијих,
пратио сјеверну падину
брда Призрена одвајајући
се на мјесту данашњег
засеока Призрена од путне
комуникације, која је још
у древна времена спајала
долину Сане са долином
ријеке Медљанке.
Призрен се током средњег
вијека, налазио се на јужној
граници жупе Бањице,
једној од жупа Доњих Краја,
крајине
средњовјековне
босанске државе.
Овом
жупом, чији центар је било
утврђење Кључ, још од
краја XII и почетка XIII
па све до половине XV
вијека, са краћим прекидом
током
друге
половине
XIV вијека, управљали су
припадници
властеоског
рода Хрватинића.

археолошког
локалитета
Призрена
Четворочлана екипа Музеја
из Бањалуке, сондажно је
истражила површину од
око 15 квадратних метара
на сјеверном крају западне
грађевинске цјелине, како
се радно назива један од
дијелова овог локалитета.
Иако
је
истражена
површина
била
мала,
она је пружила мноштво
информација драгоцјених за
реконструкцију прошлости
локалитета.
На основу њих могло
се
закључити
да
је

показали да је кратко
након девастације комлекса
дошло до обнове живота
на локалитету. То су
илустровали и потврдили
налази касносредњовјековне
грнчарије, гвоздених врхова
стрела
за
самостреле,
дијелова камених топовских
кугли, коњске потковице,
гвоздених
клинова,
као
и
многобројних
животињских костију. Сви
ови налази пронађени су
у културном слоју чији
садржај је свједочио о
интензивном
животу,
највјероватније
војника,
који су на масивном слоју
насталом рушењем објеката
су њихови стари налазили
врхове копаља и стријела,
дијелове „сабљи“, клинове и
потковице
Захваљујући
ангажовању
и финансирању Општине
Мркоњић Град, као и
ангажовању
Културног
Центра
Петар
Кочић
из Мркоњић Града, на
локалитету
Призрен
у периоду од 10. до 23.
новембра 2011. године,
археолошка екипа Музеја
Републике Српске извела
је сондажно истраживање,
прву
фазу
планираног
вишегодишњег
пројекта
истраживања,
заштите,
обнове и презентације

архитектонски
комплекс,
подигнут током касног
средњег
вијека
на
локалитету
Призрен,
претрпио девастацију која се
манифестовала спаљивањем
и рушењем грађевина које
су чиниле овај комплекс,
највјероватније
око
половине XV вијека, када
су Турци дефинитивно
заузели већи дио босанског
краљевства. Ово потврђује
интензиван
слој
гари,
пепела и спаљених дрвених
дијелова
архитектуре,
пронађен непосредно на
стјеновитој подлози на којој
су подигнути зидови.
Резултати
археолошког
истраживања
јасно
су

Због
тога
се
надамо
новим
истраживањима
овог, за изучавање

организовали живот, а како
се чини и одбрану, тада
девастираног
комплекса.
Боравак војничке посаде
на локалитету могао би да
се повеже са формирањем
Јајачке бановине, угарске
творевине, тампон зоне
између угрожене Угарске
и
Турске
царевине
у експанзији, која је
фунционисала у периоду
између 1463. и 1528. године.
То би могао да буде шири
оквир
за
формирање
поменутог културног слоја
на локалитету Призрен,
мада је познато да су крајеви
који припадају долини Сане,
дефинитивно пали

под турску власт већ током
посљедње деценије XV
вијека.
На основу тога се може
претпоставити да је у
периоду друге половине XV
вијека, адаптиран и за живот
оспособљен,
претходно
девастирани архитектонски
комплекс на локалитету
Призрен могао да има улогу
стратешког војног објекта
мањег значаја, након чега
је био напуштен и као
разрушен дочекао поменуто

наше
средњовјековне
прошлости, али и за
побољшање живота локалне
заједнице,
драгоцјеног и
вриједног мјеста.
Горан Симоновић
руководилац истраживања
археолог,
виши
кустос
Музеја Републике Српске
(Текст објављен у „ Гласу
Српске“ од 3.и 4. децембра
2011. године)
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Реконструкција
утврђења Призрен
„Послије
завршетка
археолошких истраживања
планирана
је
реконструкција утврђења Призрен да би
тај објекат могао да
послужи у туристичке
и
едукативне
сврхе.
Желимо да докажемо да је
мркоњићки простор био
настањен од праисторије
до данас и да је имао много
заначајних
утврђења.
Прва фаза истраживања
Призрена је показала
да је ово утврђење било
значајно у средњем вијеку,
а још већи значај имаће
у овом нашем времену у
туристичке сврхе „ - рекао
је Слободан Ћоћкало,
директор
Културног
центра „ Петар Кочић“
Мркоњић Град.
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КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКО НАСЛИЈЕЂЕ

ПРИЗРЕН - средњовјековни град

Општина Мркоњић Град
већ десет година води
значајније
активности
око
идентификације
и
плана заштите: културноисторијских
споменика,
материјалних и духовних
вриједности
општине
Мркоњић Град.
,,Студија
валоризације
културно-историјског и природног наслијеђа општине
Мркоњић Град“ завршена
је у 2009. години а носилац
пројекта је Републички
завод за заштиту културноисторијског и природног
наслијеђа
Републике
Српске уз помоћ јавне
установе
Културни
центар „Петар Кочић“ из
Мркоњић Града. Крајем
2010. године Скупштина
општине Мркоњић Град је
разматрала нацрт ове студије
и закључила да је потребно
наставити активности како
би студија била допуњена.
Општина Мркоњић Град има
богато културно-историјско

наслијеђе, а појава више
непознатих
археолошких
локалитета показује да је
ово подручје недовољно
истражено а самим тим
и угрожено изградњом
нових насеља. У неколико
задњих година археолози
су
пронашли:
темеље
тврђаве на Котору, трагове
средњовјековног манастира
у Медној, мошти медљанских
светитеља, нове некрополе
стећака и бројне илирске
градине.
У циљу развоја туризма
Општина Мркоњић Град
планира да истражи и
стави у функцију неколико
археолошких
локалитета.
Најинтересантније
археолошко подручје је село
Медна гдје су пронађени
разни предмети и трагови
који упућују да је ту постојало:
праисторијско
насеље,
римско насеље, римски
магистрални пут, некропола
средњовјековних
стећака,
средњовјековни манастир,

мошти
медљанских
светитеља и средњовјековно
утврђење Призрен.
Први корак направљен је
2007. године када су рађена
археолошка истраживања на
локалитету Црквиште гдје су
пронађени остаци манастира
и
мошти
медљанских
светитеља. Крајем
2011.
године урађена је прва фаза
археолошких истраживања
средњовјековног утврђења
Призрен, изнад кањона
ријеке Сане, које има
значајно мјесто на карти
археолошких
локалитета
општине Мркоњић Град.
Након анализе археолошких
налаза добиће се и одговор
на питање чему је служила
ова грађевина: као монашка
испосница, дворац неког
властелина односно црне
краљице или војно утврђење.
Миленко Милекић

ЈАБУКА ПО ПЕТИ ПУТ
МЕЂУ МРКОЊИЧАНИМА
21. новембар 2011.
У просторијама Културног
центра
‘’Петар
Кочић’’,
одржан је V Етно фестивал
‘’Јабука’’ поводом Аранђеловданског вашара који траје
од средине 18. вијека. На
фестивалу је представљена
гастрономска
и
кућна
радиност
из Мркоњић
Града, Подрашнице, Јајца,
Шипова, Рибника и Кнежева.
Фестивал је био такмичарског
карактера који је окупио
заљубљенике у изворну
храну,
традиционално
занатство и фолклорно
наслеђе. Комисија у саставу
Дијана Еремија, Сњежана
Ђурђевић и Биљана Ћелић,
имала је тежак задатак да
међу 22 излагача изабере
најљепше постављен, уређен и декорисан штанд,
односно
да
изабере
најљепши и најукрашеније
направљен домаћи кру’ или
хљеб. Након вишеструког
обиласка
једногласно

су донијели одлуке да
најуређенији и најљепши
штанд, као и најбогатију
трпезу имају Хуманитарно
Удружење жена и Удружење
жена Јована из Мркоњић
Града.
Друга
награда
припала је Удружењу жена
Наша жена из Подрашнице
код Мркоњић Града и Зов
продукт д.о.о Мркоњић
Град вл. Зорана Вученовића.
Трећу награду заслужено су
подијелили СПКД Просвјета
из Кнежева и Сњежана
Тодоровић Сека из Мркоњић
Града. Награђенима
је
припала новчана награда са Дипломом и Захвалницом за учешће. Код
избора
најнеобичније
урађеног,
украшеног
крува или хљеба, своје
мајсторство равноправно су
подијелиле Милка Калаба
и Хуманитарно удружење
жена из Мркоњић Града,
другонаграђене су биле

ВОЋАРСТВО У МРКОЊИЋКОЈ ОПШТИНИ У ВЕЛИКОЈ ЕКСПАНЗИЈИ

ПОД ЗАСАДИМА 200 ХИЉАДА СТАБАЛА ВОЋА
Пољопривредници у мркоњићкој општини под засадим воћа имају
више од 200 хиљада стабала воћа.Од тога под засадом шљиве око
180 хиљада стабала, угланом шљиве „савке“ и „чачанке родне“.
Директро Агенције за привредни развој Томислав Тодоровић,
истиче да је воћарство у мркоњићкој општни последњих година је
у експанзију, чему су допринијеле и стимулативне мјере општина за
подизање нових засада воћа.
- Последњих неколико година подигнуто је доста нових воћњака, а
општина је пољопривредницима обезбјеђивала по 250 сдница.Наши
су планови да у наредном периоду обезбједимо једно централно
мјесто гдје ће наши воћари моћи да пласирају своје производе.То
ћемо реализовати у оквру пројекта „Мркоњићка корпа“, а у фази
смо рјешавања набвке хладњаче за складиштење воћа.Пошто су
цијене хладњача сада нешто повољније настојећемо да уз помоћ
општине и ресорног министарства набавимо хладњачу, како бих
обезбједили услове за складиштење воћа-рекао је Тодоровић.
Пољопривредник Жељко Милашиновић из Копљевића има
воћњаке са засадом шљиве, јабуке и крушке.
- Имам више воћњака, а прошле године са подигао млади воћњак са
засадом 300 стабала шљиве „чачанка родна“.Имам и воћењаке са засадом
шљиве „пожегаче“, који су у добром стању и редовно рађају.За бављење
воћарством одлучио сам се када см остао без запослења.Редовно идем
на предавања о воћарству, која су корисна и доста сам научио о узгоју
и резидби воћа-рекао је Милашиновић и додао да би држава требала
стимулативним мјерама да помогне развој воћартства и обезбјеђење
тржишта за пласман воћа, али и производа од воћа.
Виши стручни сарадник за воћарство Агенције за пружање стручних
услуга у пољопривреди Министарства пољопривреде Александар
Поповић, за воћер је одржао стручно предавање на тему:“Спровођење
аготехничких мјера заштите воћа у зимском периоду“.
- Општина Мркоњић Град је последњих година начинила значајан
корак у развоју воћарства стимулативнм мјерама за подизање
нових засада.На предавању смо пољопривреднике упознали
са предузимањем агротехничкиох мјера заштите воћњака у
зимском периоду, односно како да воћари заштите воћњак од
оштећења дивљачи.Ново подигнути воћњаци су у обром стању
и воћари се труде да спроведу све потребне агротехничке мјере
које им препоручујемо.Добро је да су и стари засади са шљивом
„пожегачом“ у добром стању што охрабрује, јер је воћарство
перспективна грана и у ту грану треба још више улагати-рекао
је Поповић.
РАКИЈА-Воћари шљиву угалвном перађују у ракију.Процјење
се да домаћинства на залихама имају више од милион литара
ракије за продају.
С.ДАКИЋ

жене из СПКД Просвјета из
Кнежева и Жупић Бранкица
из Мркоњић Града, док су
трећу награду подијелиле
Лазендић Далиборка из
Подбрда
код
Мркоњић
Града и Удружење Јована
из Мркоњић Града. Сви
награђени
су
добили
дипломе,
захвалнице
и
новчане награде.
Било је ту понешто за свакога.
Најзанимљивију посудицу
од дрвета, којег зове заструг
имала
је
књижевница
Марија Рожић. Каже да
је у њему носила кајмак
док је као дијете чувала
јагањце по Грачаниским
ливадама. Чичоку кромпир
представио је Перо Рајковић
из Бјелајца по први пут међу
мркоњићанима. Владимир
Јовановић из Мркоњић Града
представио се са необично
рађеним иконама у рељефу
од дрвета са свих меридијана
земљиног шара. За једну
утроши од 10 до 20 свјетски
познатих дрвних врста.
Необичне плоске за ракију
изложио је и Чедо Лакић чији
се производи налазе широм
планете. Миленко Миловац
из Шипова са двоструким

и дрвеним кашикама на
преклоп успио је да привуче
велики број знатижељника.
Јањски троношци ишли
су као алва. Саша Тошић
из Царевца, мајстор за
прављење необичних ракија
представио се са необичном
палетом ракија од банане,
кокоса, папаје...
Биоплод из Јајца понудио је
најбољи домаћи пекмез, Ћане
Јакшић из Шипова домаћи
мед, раме уз раме са Ранком
Каурином из Горњих Граца.
А о јелу да не говоримо.
Посно – мрсно, слатко –
слано, све лијепо и мирише.
Штипа ноздрве. Извлачи
осмијехе оних који окусе ову
божију дивоту. Хљебови од
различитих житарица. Има
их и са прженим црвеним
луком. Те пите савијаче,
гужваре, цицвара, колачићи,
кајмак,
сиреви,
колачи
разних облика, боја и укуса.
Вашар је само једном у
години. Има се, може се.
Након обиласка комисије
ништа на столовима није
остало.
Излагачи
све
поклонили од срца за успјех
и дуг живот фестивала.
Посјетиоци појели све у сласт.
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У фолклорном дијелу, у
Црвеном холу наступили
су чланови КУД Петар I
Kaрађорђевић Мркоњић из
Мркоњић Града, са члановима
Фолклорне секције О.Ш
Вук Караџић из Подбрда
и Културно умјетничко
друштво Рибник из Рибника,
који су приказали богати
сплет игара.
Нека само овако потраје и
Мркоњић је на добром путу
да постане омиљена гастро
средина
бјелосвејтских
гурмана. Или како рекоше
стари Латини: De gustibus non
disputandum est (O укусима
не треба расправљати).
Слободан Ћоћкало

РЕКОРДАН РОД КРОМПИРА У МРКОЊИЋКОЈ ОПШТИНИ

СТОТИНЕ ТОНА КРОМПИРА ЧЕКА КУПЦЕ
Ратари у мркоњићкој општини искористили су
лијепо октобарско вријеме да окончају радове
на вађењу кромпира са око шест стотина
хектара ораница. Род кромпира је рекордан
и на његов принос нису утицале неповољне
временске прилике и дуготрајна суша.
Напротив, сушни период због надморске
висине, пошто се већина парцела под засадом
кромпира налазила на надморској висини
од 600 до 800 метара, је погодовао јер није
било биљних обољења. То тврде стручњаци
и пољопривредници који су презадовољни
рекордним родом кромпира, који је постао истински бренд овога краја, јер се ради о
еколошки чистом кромпиру, који се не третира хебрицидима. Наиме, због надморске
висине парцела, на засадима кромпира није било појаве златице и других биљних паразита.
Посебно добар род кромпира био је у Подрашком пољу и на парцелама у Доњим и Горњим
Грацима, Подбрду, Ораховљанима, Чађавици,Подрашници, Рогољима, Брду...Наиме, због
доброг рода напуњени су трапови и оставе, а на продају чека више стотина тона еколошки
чистог кромпира.
Пољопривредник из Подбрда Боро Лазендић презадовољан је приносима кромпира,
али забринут како ће ратари из Подрашког поља продати вишкове кромпира. Наиме, у
Мркоњић Граду нема организованог откупа тржишних вишкова кромпира.
,,Приноси кромпира су рекордни у нашем селу. Мало ко памти овако добар принос
кромпира, који је „чист“ и изванредног квалитета. Да се ради о рекордним приносима
потврђује и то да сам ја са једне парцеле од око 800 квадрата извадио двије тоне кромпира,
што говори да сам на једном квадрату имао принос од око 25 килограма кромпира. Неке
моје комшије имали су још већи принос” , рекао је Лазендић и додао да ће пољопривредници
највеће количине кромпира утрошити за исхрану свиња, јер је тешко обезбиједити пласман
на тржиште Српске, због „поплаве“ кромпира сумњивог квалитета.
КУКУРУЗ - Пољопривредник Миле Милић истиче да су некада мркоњићки произвођачи
кромпир мијењали за кукуруз са пољопривредницима из Лијевче поља. Последњих
година „трампе“ нема јер су цијене кукуруза доста високе, а кромпира ниске, па код
пољопривредника из Лијевче поља нема интереса да кукуруз мијењају за кромпир.
                                                                      С. ДАКИЋ
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У ОПШТИНИ МРКОЊИЋ ГРАД
ОБИЉЕЖЕНА НЕДЕЉА ДЈЕТЕТА

ВОЋЊАЦИ - УСПЈЕШНА ПРИЧА

ЗАЈЕДНИЧКИМ НАПОРИМА ДО
УСПЈЕШНЕ ПРОИЗВОДЊЕ ВОЋА
Општина Мркоњић Град, посредством Агенције за привредни развој, у протекле двије
године успјешно је реализовала пројекат „Подршка подизању нових воћних засада на
подручју општине Мркоњић
Град“.
„Пројектом су обухваћена 42
пољопривредна
газдинства,
којима је укупно додијељено
9.200 комада садница јабуке,
крушке и шљиве. На овај начин,
од стране општине, директно
је подстакнуто подизање око 10
хектара нових воћних засада.
У те сврхе општина Мркоњић
Град је утрошила око 40.000
КМ. Такође, током вегетације, у
свим њеним критичним фазама
настојимо да нашим корисницима обезбиједимо и стручну помоћ, организујући практичну
наставу на њиховим воћњацима“ - изјавила је Дијана Еремија, кординатор пројекта.
Да се ради о успјешно реализованом пројекту, говоре и примјери са терена. Наиме, корисник
ових подстицаја Крстан Рољић из села Густовара, који је ове године имао и први значајнији
род каже „Мој воћњак је засађен прије двије године, када ми је од стране општине додијељено
250 комада садница јабуке и обављена анализа земљишта. Ове године сам убрао 30 гајби веома
квалитетних плодова јабуке, које ћу користити за властите потребе, а нешто ћу подијелити
радбини и пријатељима. Могу да кажем да сам веома задовољан са својим воћњаком и надам се
да ћу сљедеће године имати нешто и за продају“.
Исто прича ponavљa и воћар Мирослав Лакић из Баљвина, који је исте године подигао воћни
засад јабуке „У складу са препорукама Агенције за привредни развој, извршио сам припрему
земљишта и засадио 250 комада садница јабуке, које су ми додијељене од стране општине.
Прошле године имао сам нешто плодова, а ове године сам убрао око 50 гајби веома квалитетних јабука, које сам углавом раздијелио, а нешто сам оставио
за властиту употребу. Да их је било више, могло се нешто и продати“.
Општинско руководство наглашава де ће са оваквим и сличним пројектима наставити и у наредном периоду.

РАТАРИ ЗАВРШАВАЈУ ЈЕСЕЊУ СЈЕТВУ У МРКОЊИЋКОЈ ОПШТИНИ

БРАЗДА НА 1.500 ХЕКТАРА ОРАНИЦА

Ратари
у
мркоњићкој
општини искористили су
повољне временске прилике
у октобру и почетком
новембра мјесеца да приведу
крају радове на јесењој сјетви.
Наиме, од планираних 1.500
хектара сјетва је окончана на
око 95 одсто површина и ако
послуже временске прилике
до половине новембра план
ће бити и премашен за пет,
шест процената.
Ратари истичу да је сјетва
скупа и да им ове јесени осим
лијепог времена на руку нису
ишле неке друге погодности.
Наиме, цијена дизел горива
је рекордно висока, као и
сјеменског репроматеријала
и
вјештачког
ђубрива.
Забрињавајућа
је
и
чињеница да је врло мали
број
пољопривредника
могао да конкурише за
добијање
подстицаја,
пошто пољопривредници

на подручју мркоњићке
општине имају уситњене
посједе и углавном сију од
пет до десет дунума озимим
пољопривредним
културама.
Пољопривредник
Миле
Милић
истиче
да
је
овогодишња сјетва до сада
можда и најскупља, али да
ратари морају да сију, јер
су због економске прилике
услови за живот тешки и
од нечега се на селу мора
живјети.
,,Све је скупо, али ми на селу
немамо избора, јер земљу
морамо обрађивати. Засијао
сам седам дунума пшеницом,
а за сјетву сам користио своје
сјеме и стајско ђубриво.
Због скупоће нисам куповао
вјештачко ђубриво, али ћу
на прољеће морати да купим
200 килограма „вјештака“ за
прихрану” , прича Милић и
додаје да је срећна околност

што има своју механизацију
па није морао плаћати услуге
орања.
Слично
прича
и
пољопривредник Слободан
Милановић из Подбрда, који
каже да је засијао двадесетак
дунума озимом пшеницом и
јечмом.
,,Сјетва је изузетно скупа,
јер је килограм сјеменске
пшенице марка. Скупо је
и вјештачко ђубриво, па
сам одлучио да ове јесени
користим свој стајњак,
мада ћу на прољеће морати
купити минерално ђубриво
за прихрану. Срећна је
околност да не плаћам
обраду земљишта, пошто
имам своју механизацију,
па ми је нешто лакше да
обрађујем веће површине” ,
истиче Милановић и додаје
да се земља мора обрађивати,
без обзира што је мала зарада
од бављења пољопривредом.
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ПЛАН-Планом јесење сјетве
планирано је да се засије
око 1.500 хектара озимом
пшеницом, јечмом и ражи.

МЕХАНИЗАЦИЈА - Ратари
за сјетву на располагању
имају око 700 трактора са
прикључним
машинама.
С.ДАКИЋ

Мркоњић Град 05.10.2011. године- Начелница општине Мркоњић Град Дивна Аничић
данас је поводом обиљежавања Недеље дјетета приредила традиционални пријем за дјецу
и васпитаче вртића „Миља Ђукановић“.
Овом приликом дјеца вртића су начелници општине поклонила поклон који су сами
направили, а начелница је за малишане припремила бомбоне и чоколадице као знак
добродошлице.
Данашњи дан у кабинету начелнице протекао је у разговору с намлађим. Малишани су
постављали питања и рецитовали пјесмице, што је и сама начелница потвдила
„ Ми смо данас угостили једну малу делегацију дјеце из вртића, мало смо их почастили
они су нам рецитовали , причали и лијепо нас подсјетили кроз рецитације која су њихова
права , која ми старији понекад и заборавимо. Данас је мени један јако лијеп и пријатан дан
јер сам сретна да наша дјеца долазе из вртића који има одличне услове за боравак дјеце ,
а многи нам то и потврђују да смо један од љепших и бољих вртића у Републици Српској,
рекла је начелница општине Дивна Аничић.
На тргу испред општине придружили су им се и остали другари из вртића, родитељи и
остали грађани који су уживали у дјечијим чаролијама.

Пријем за најталентованију студентицу
Бранкицу Анђелић код начелника
општине Мркоњић Град
Поводом
Међународног дана студената начелница
општине Мркоњић
Град Дивна Аничић
уприличила
је
пријем за једну од
најталентованијих
с т у д е н т и ц а
општине Бранкицу
Анђелић. Бранкица
је студент друге
године Природно
математичког
факултета (физика–
истраживачки смијер) у Новом Саду, са просјеком 10,00.
Да је Бранкица била одувијек вриједна и постизала запажене резултате током свог
основног и средњег образовања говори и то да је била вуковац и ђак генерације
у Гимназији у Мркоњић Граду. Такође је учествовала на многим такмичењима из
математике и физике, а њена активност била је итекако значајна у Омладинској
организацији Црвеног крста у Мркоњић Граду.
Начелница Дивна Аничић је похвалила Бранкицу и уручила симболичну новчану
награду од 300,00 КМ. „ Бранкица је један добар и свијетао примјер младим људима, неко
ко има 10,00 просјек послије завршене прве године студија на Природно математичком
факултету, посебно у данашње вријеме кад видимо да јако мало студената уписује
дефицитарне факултете , а посебно физику.
Мислим да јој требају бити отворена врата у овом граду уколико би она жељела
да се запосли, јер њене способности превазилазе оно што би она могла да ради у
Мркоњић Граду, али није ни то лоше имаћемо успјешну жену на универзитету, можда и
међународном, али знаћемо да је она отишла из овог града, да је била наш стипендиста
и да ће некад помоћи свом граду онолико колико она буде могла и жељела.“истакла је
Аничићева.
На угодном пријему Бранкица се захвалила на подршци коју има од локалне заједнице,
али и својим наставницима и професорима који су улагали у њено знање током
школовања, „ Захваљујем се општини из разлога што и даље постоји неко у овој земљи
ко се брине о добрим студентима и коме је стало да ова наша земља има добре кадрове,
а данас је јако битно да људи улажу у такве студенте” , изјавила је Бранкица Анђелић.
Планови за будућност њеног даљег школовања јесу ти да се она спрема за рад у научноистраживачким институцијама везаним за физику.
Ђ. Шолак

ЦРВЕНИ КРСТ ЕДИКУЈЕ МЛАДЕ

Млади Црвеног крста Мркоњић Град завршили су
петодневну радионицу на тему „ Писање пројеката и
лидерство“.
На затварању ове успјешно реализоване радионице
присуствовала је и начелница општине Дивна Аничић,
предсједник општинске организације Црвеног крста
М.Град Петар Митрић, те представници младих Црвеног
крста из других општина Пала и Требиња.
Црвени крст кроз разне видове едукације и дружења
настоји информисати и едуковати младе у случају
потребе како пружити прву помоћ када је она неопходна.
Према ријечима Бранкице Анђелић, инструктора
радионице млади су имали прилику да се упознају
са неким од тема као што су : тимски рад- лидерство,
предрасуде-конфликти,
вјештине
комуникације,
доношење одлука у тиму и писање пројеката.
У оквиру своје радионице која је трајала пет дана, млади
су припремили кратки филм о пројекту који би се требао
реализовати идуће године „Општински камп Балкана
2012“
Присутним се обратила и начелница општине Дивна
Аничић „ Позитивно и пријатно сам изненађена, свака
част на вашој креативности, уживала сам ових 15
минута гледајући овај кратки филм који нам показује
шта сте научили и како сте се дружили ових 5 дана.
Драго ми је што сте у оквиру реализације ове радионице
организовали хуманитарни концерт за дјецу без родитеља
и за социјално угрожене малишане и испред општине
Мркоњић Град се придружујем овој акцији у којој ће и
општина донирати исти толики износ средстава, изјавила
је начелница.
Организатор ове радионице јесте Црвени крст Мркоњић
Град уз финансијску помоћ Општине Мркоњић Град.
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Завршени пројекти
Омладинске банке
Мркоњић Град за 2011.
годину

Општинске теме
Пројекат „ ВОЛОНТИРАЈ –КРЕДИТИРАЈ“
у општини Мркоњић Град

У оквиру пројекта „Волонтирај – Кредитирај“ који
проводи Удружење грађана Infohaus у петак 07. октобра
поводом Социјалног дана већина фирми и установа у БиХ
запослиле су младе људе на један дан. Тог дана на подручју
општине Мркоњић Град обезбијеђено је волонтирање за 20
средњошколаца Машинске школе.
Радна мјеста волонтерима и ове године су пружили
Административна служба општине Мркоњић Град (5),
Хидроелектране на Врбасу (10), Дом здравља Др Јован
Рашковић (2) и Електродистрибуција (3).
Циљ пројекта „Волонтирај- Кредитирај“ је пружање
шансе младим људима да у радној средини стекну нова
искуства која ће бити од практичног значаја у њиховој
професионалној будућности.
Пројекат се проводи у 50 општина у БиХ, гдје из сваке школе
учествује око 20 ученика који ће бити распоређени на радна
мјеста.
Начелница општине Мркоњић Град Дивна Аничић је
истакла да је Општина Мркоњић Град већ другу годину
укључена у овај пројекат и пожелила волонтерима успјешан радни дан.
Дневнице које млади тај радни дан зараде , a које износе
20 конвертибилних марака, биће уплаћене на рачун
„Infohaus“а сакупљена средства послужиће за финансирање
најбољих ученичких пројеката на Сајму који ће бити одржан
у новембру у Сарајеву.
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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.

ЗАВРШЕНА ИЗГРАДЊА ПЈЕШАЧКЕ СТАЗЕ УЗ ТРАНЗИТНИ ПУТ
Мркоњић Град 26.10.2011. године -Програмом капиталних инвестиција у групи САОБРАЋАЈ
завршена је „Изградња пјешачке стазе уз транзитни пут дужином од 1620 метара и ширине
од 1,5 метар. Тачније, овај дио стазе се протеже од моста код сточне пијаце до семафора на
транзиту код аутобуске станице.
„Пројектом је предвиђено да се постојећи магистрални пут прошири за 0,5 м на страни будућег
тротоара како би се ријешио проблем површинске одводње. Стаза је оивичена бетонским
ивичњацима, асфалтирана и уређена према техничким прописима пројекта. На већем дијелу
дионице постављена је заштитна одбојна ограда која је такође предвиђена у пројекту. Са
вањске стране тротоара, постављена је и ограда за пјешаке, ради њихове безбиједности,“
изјавио је начелник Одјељења за изградњу града и управљања имовином Ратко Ђуза.
Пјешачку стазу на употребу је предала начелник општине Дивна Аничић, са групом ученика основне школе „Иван Горан Ковачић„
Иначе, становници Мркоњић Града овим пројектом добијају безбиједнију и функционалнију пјешачку стазу уз једну од најфрекфентнијих саобраћајница на подручју општине. Радове, на изградњи изводи предузеће „Мркоњић путеви“ а вриједност радова износи око 300.000,00 КМ .
Ђурђица Шолak

ПРОМОВИСАН РОМАН
„ПИШИ ТИШЕ АНДРИЋЕВО ИМЕ“ У МРКОЊИЋ ГРАДУ

СТОЈИЧИЋЕВ РОМАН ИНСПИРИСАН
АНДРИЋЕВИМ СТВАРАЛАШТВОМ
У читаоници Гимназије у Мркоњић Граду у петак увече промовисан је роман „Пиши
тише Андрићево име“ бањалучког књижевника и новинара Миленка Стојичића.
Директор Гимназије Предраг Кокеза истакао је да је промоција организована у поводу
обиљежавања 50 година постојања мркоњићке Гимназије, чији је ученик био аутор књиге
Миленко Стојичић, али и додјеле Нобелове награде књижевнику Иви Андрићу.
,,Промоцијом Стојичићевог романа ми смо почели обиљежавање два значајна јубилеја.
Књижевник Миленко Стојичић био је ученик наше школе и нама је посебно признање
што је одлучио да своју најновију књигу промовише у школи, гдје и завршио гимназију.
Наша школа дала је много умних људи, међу којима и академика Милана Васића” , рекао
је Кокеза.
Промовишући роман „Пиши тише Андрићево име“ Стојичић је нагласио да је књижевно
дружење са гимназијалцима у емотивном смислу провео у делирију.
,,У разговору са гимназијалцима понашао сам се као да сам њихов школски друг. Нисам
„глумио“ никаквог писца, никаквог аутора романа, не поготово о Андрићу. С дуге стране
дотакли смо роман из једног другог угла, тако да сам имао доста провокативних питања
ученика. Један матурант ме је питао, што ме никада нико није питао, како сам смио да
пишем о Андрићу” , рекао је Стојичић.
То питање, признао је Стојичић поставља сам себи већ десет година.
,,Ученицима се допао дух и ритам реченица у роману. То је за мене већи комплимент,
него да је неки познати критичар написао све најбоље о роману. Срећан сам што сам био
у својој кући, у мојој кући духа, како сам рекао, то је за мене била вибрација свих мојих
дамара у тијелу. Био је то један осјећај који не вара и даје снагу за ново стваралаштво” ,
истакао је Стојичић и додао да је роман „Пиши тише Андрићево име“ „рађан“ десетак
година.
Директор Културног центра „Петар Кочић“ Слободан Ћоћкало, установе која је
организовала књижевно вече, истакао је да је промоција романа ујединила два значајна
јубилеја. Педесет година постојања Гимназије и исто толико година од додјељивања
Нобелове награде Иви Андрићу.
,,Књижевно дружење са гимназијалцима имало је за циљ да утврдимо како они
доживљавају Андрића из своје школске перспективе. Односно како један озбиљан
књижевник њима представља Андрића” , рекао је Ћоћкало.
ИЗДАВАЧ - Књига „Пиши тише Андрићево име“ изашла је из штампе у издању РТРС.
Аутор романа Миленко Стојичић је новинар ове медијске куће.
       С.ДАКИЋ
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Општинске теме
Женски
разговори У
Мркоњић Граду
Београдски глумци су у позоришној
сали Културног центра „Петар Кочић“
у Мркоњић Граду у понедјељак навече
одиграли представу Женски разговори.
Представа је настала по тексту Душка
Радовића, а играли су Весна Чипчић,
Милан Цаци Михаиловић и Светлана
Бојковић.
Представа је конципирана тако да глумци
могу кореспондирати са публиком.
Публика је могла да се подсјети Радовићевих
луцидних опсервација мушко-женских
односа и спорова. Посматрајући мушки
свијет из женске перспективе, Радовић
кроз хумор, али и горчину, открива један
узбудљив и прикривени живот који
свакодневно живимо.
Д.Л.

КЊИЖЕВЕНО ВЕЧЕ У МРКОЊИЋ ГРАДУ ПОСВЕЋЕНО ИСТРОРИЈИ СРБА И РУСА

СРБИ ДАЛИ ПИСМЕНОСТ ЕВРОПИ, АЗИЈИ И
СЈЕВЕРНОЈ АФРИЦИ

МРКОЊИЋ ГРАД-У  Мркоњић Граду је прексиноћ уприличена промоција књиге „Истрија Срба и Руса“ аутора професора др Јована И. Деретића
из Београда, а промовисана је и књига мисли „Казивања“ Петра Ашкрабе Загорског.
Истроичар Јван И. Деретић у књизи „Истрорија Срба и Руса“ обрађује најстарију, античку историју два народа.Наиме, у првом тому обрађено
је поглавље истроија од првог вијека прије Христа,а у другом до деветог вијека.
-У мојој книзи постављена је теза да су Срби један стри културни народ који је дао Европи темеље културе и цивилизације и што је најважније
дао писменост.Срби су дали писемост Европи и наша писменост је данас свјетска писемност.Од Далеког истока, све писемости су настале у
Азији, Европи и Сјеверној Африци су порјеклом из наше традиције-реко је професор Деретић и додао да су његови научни радови подржани
од Руске царске академије и од Америчког универзитета Харвард, који су потврдили тачност Деретићевих историјскиј истраживања.
Књига Петра Ашкрабе Загорског „Казивања“ је прозно дијело, у којем је овај историчар урадио закључке на основу својих историјских
истраживања о пордицама и сеобама.
-Књига „Казивања“ је моје десето дјело.То је прва књига која се не мора читати по реду, него се може да се чита на прескоке, и у њој има за
сваког по нешто.Радио сам је тако да је разумију сви људи који је читају и да се из књигемогу пучити, јер је она једна врста поуке народу о
тачној историји када се шта дешавало за сваку животну тему која занима човјека-рекао је Ашкраба.
Иначе, организатор књижевне вечери посвећене истрорији Срба и Руса био је Културни центар „Петар Кочић“ и Клуб умјетничких душа.
                                                           Слободан ДАКИЋ
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ГОСТОВАЊЕ „ВРАПЧИЋА“ У МРКОЊИЋ ГРАДУ

ПРОМОЦИЈА АЛБУМА „ВЕОМА ВАЖНА
ПРИЧА“ ОДУШЕВИЛА МАЛИШАНЕ
„Баш челик поново јаше“
у Мркоњић Граду

У позоришној сали Културног центра „Петар Кочић“
у Мркоњић Граду су у суботу навече() чланови
мркоњићког Градског позоришта одиграли представу
„Баш челик поново јаше“. Комад је настао по тексту
Пеђе Трајковића, сценски покрет је урадила Рената
Агостини, а режију Дубравка Николић.
У представи играју глумци свих старосних група,
ансамбл од 12 глумаца, гдје најмлађи глумац има 14
година.
,,Представа се бави тематиком на један сатиричан
и ироничан начин, говори о свим манама друштва
и појединца, наравно, баш- челик је мит, међутим,
на жалост, данас постоје митски ликови као што су
полтрони, незналице.
Представа је прошла селекцију за 11. Фестивал
позоришних група РС који ће ове године бити одржан
у Козарској Дубици од 24-27. новембра“, рекла је вођа
мркоњићких глумаца и режисер представе Николићева.
Божана Марчета, глумица, каже да је имала интересантну
улогу краљице.
,,Играла сам краљицу Рузмаринку, а то је врло
интересантан лик. Ради се о жени која је краљица
пропалог краљевства и она је оличење неморала, једна
неодговорна жена, у суштини, ми и кроз све остале
ликове говоримо о аномалијама данашњег друштва“,
каже Марччета.
Д.Л.

Чланови Дјечијег ансамбла
„Вра-пчићи“ из Бањалулке
у четвртак увече у Мркоњић
Граду
уприличили
су
промоцију свог новог албума
„Веома важна прича“.
Наиме, кино сала старог
Дома културе била је
препуна дјеца и њихових
родитеља који су уживали
у музичким „чаролијама“
распјеваних бањалучких
„врапчића“.
Музички
руководилац
ансмбла
Браранислав
Бане Ђаковић, рекао је да
„Врапчићи“ по традицији
промоцију својих нових
музичких издања по почињу
из Мркоњић Града.
- Мркоњић нам је сраћан
град.Имамо подршку из
овог града, а дјеца знају све
наше пјесме и наша дружења
су за незаборав.
Ово је био наш први, а ми
имамо у плану да одржимо
до краја године још осам
концерата.Нередне године
обиљежавамо
двадесет
година нашег рада и
постојања и осим нових
музичких издања у плану
је издавање и штампање
књиге о „Врапчићима“.
Тренутно пропмовишемо
наш нови албум „Веома
важна прича „.Недавно смо
гостовали у Црној Гори у
Никшићу и Попдгорици,
у Србији у Новом Саду на
„Змај Јовиним играма“ и
Београда- рекао је Ђаковић
и додао да „Врапчићи“
тренутно раде на снимању
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Ове године на 4. сезону музичког
схоw-а ЗМБТ 4 пријавила се и наша
суграђанка Весна Малић.СХОW
емитују телевизије Хаyат и АТВ.
Весна је одлична ученица 4. разреда
Гимназије у Мркоњић Граду. На
СХОW ЗМБТ пријавила се како
каже да покаже шта зна и уједно да
покаже да је другачија од других.
Весна је прво ушла у топ 100, па у
топ 40, сада је већ на путу ка топ 20
и учешћу на великој сцени. Учешће
у овом СХОW-у подразумијева као
и свака активност веће или мање
одрицање.
Петком се путује у Сарајево и враћа
недјељом.
Читав викенд трају активности
од сниманих до живих емисија.
“У међувремену сам на часовима
вокалног пјевања. О мом вокалу
задње три године
води рачуна
моја професорица и инструктор
модерног пјевања Маја МанојловићДобријевић из Бања Луке .Кажем
вокал, а у ствари са Мајом радим
све и вокални и сценски изражај.
Поред моје маме која је најбитнија
када су све моје животне активности у питању морам да кажем да је моја инструктока пјевања када је моје пјевање у питању прави змај. :)

материјала за нови албума
у студију „Апол“ у Загребу
и то ће бити десето музичко
изадње овог ансамбла.
Наступом
у
Мркоњић
Граду одушевљена је била и
чланица „Врапчића“ Селена
Берић, која члан ансмабла
три године.
- Лијепо ми је у ансмбалу.
Пјевамо, дружимо се и
путујемо.Вечерас
нам
је било одлично, лијепо
смо се дружили са нашим
вршњацима из Мркоњић
Града -рекла је Селена Берић.
Дружења са „Врапчићима“
дуго ће остати у сјећењу

и
дјевојчицама
Тајани
Ђукановић и Миљани Јовић.
-Концерт је био одличан.
Сви смо у сали играли и
пјевали, јер смо занали све
пјесме „Врапчића“.Посебно
је забавно било када смо
кроз салу „возили“ „воз“рекла су Тајана и Миљана.
Иначе, гостовање „Врапчића“ организовано је у
организацијији Културног
центра „Петар Кочић“ и
општине, које је обезбједила
да улаз у салу за посјетиоце
буде слободан.
С.ДАКИЋ

Сваког петка у термину од 21 час жири( проф.Ана Бабић,проф.Гордана Топић и проф.Огњен Бомоштар) оцјењује сваког кандидата са распоном оцјена
од 1-10, а ту су и оцјене публике која може да гласа током читаве седмице на бр. тел. 096 230 325. Бодови жирија и бодови публике рачунају се пола
пола. Зато молим све да ме подрже у овом схоw, како због онога што сваки пут представљам на сцени, самим тим јер сам ЈЕДИНИ ПРЕДСТАВНИК
БиХ И РС СА ОВЕ РЕГИЈЕ.Сви остали представници су Сарајево, Власеница, Мостар.
Настојим сваки петак представити себе и крај из којег долазим у најбољем свјетлу.
Морам овог пута да истакнем оне који помажу моје учешће у овом СХОW-у, а то су:општина Мркоњић Град, ХЕ НА ВРБАСУ, бутик МY WАY
М.Град који сваки петак и суботу води рачуна о мом изгледу.
У свој овој причи мој приоритет су моје редовне активности или обавезе које имам према школи. Ове године активније сам се посветила и нашем
градском хору “МАЛИ ПРИНЦ” како би им пренијела своје знање и искуство везано за пјевање. Много сам поносна на резултате које су моји и наши
другари заједно са мном постигли у овој години. Спремали смо се заједно за фестивале:
ШАРЕНИ ВОКАЛИ, ЂУРЂЕВДАНСКИ ФЕСТИВАЛ, ФЕСТИВАЛ ХОРОВА, ШТА СЕ ПЈЕСМОМ САЊА, ЧАРОЛИЈА.
Остварили смо запажене резултате, а најважније да смо свој град сваки пут представили у најбољем свјетлу. Наши другари су по дједнако добри од
оних од 5 година до оних од 12 година старости. :)
Музика ће увијек бити моје уточиште како сам некада давно рекла,моја слободна сфера интересовања.Оно чему желим да се посветим
послије овог схоw-а је медицински факултет.На крају желим да се захвалим мојој породици, првенствено мојој неуморној мами, мојој
разредници Дубравки и свом разреду који су сваки петак неизоставно уз мене, свим мојим пријатељима, мом граду ,ма хвала свима.
ВЕСНА МАЛИЋ

ГАЛЕРИЈА МРКОЊИЋКИ КЛУЛТУРНИ ЦЕНТАР

МИСТИКА ГРАФИКА И ЦРТЖА ГАВРЕ ПОПОВИЋА
У Галерији Културног центра „Петар Кочић“ у Мркоњић Граду у недјељу увече(дат. ) отворена
је изложба графика и цртежа сликара из Кнежева Гавре Поповића. Ријеч је о сликару, који је
професор ликовне културе у Основној школи „Доситеј Обрадовић“ у Кнежеву.
Отварајући изложбу директор Културног центра „Петар Кочић“ Слободан Ћоћкало истакао је
да на двадесет и пет платана изложено 250 цртежа и слика, које су настале у протеклих двадесет
година стваралаштва Поповића.
,,Поповић другујући са оловком и парчетом папира проговара мистиком линије биљежећи
тренутке, вријеме, догађаје кроз један необичан начин графичког изражавања. Његове
баршунасте потезе оловком претвара у само њему знане облике и форме у којима се свако од нас може на тренутак препознати. Он вјешто комуницира
са облицима, везујући их у један непрекидани низ и кроз које проговара немуштим језиком знакова, а управо ти знакови носе пуно симболике” , рекао
је Ћоћкало.
Поповић истиче да он у свом стваралаштву углавном користи спиралну линију која носи пуно набоја и мистике, покушавајући да у својим дјелима
одгонетне смисао постојања и битисања.                                                                                                                                                                         Слободан ДАКИЋ

Нова редакција билтена
„Локалне новости“
Главни и одговорни уредник Миленко Милекић
1. Тијана Рађевић Дрљача
2. Сњежана Ћусо
3. Ђурђица Шолак
4. Слободан Дакић
5. Биљана Ћелић
6. Драга Лекић
7. Синиша Вученовић
8. Мирослав Милановић
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Водич
кроз град
ВАЖНИЈИ БРОЈЕВИ ТЕЛЕФОНА:
МРКОЊИЋ ГРАД /050/
Општина: центарала
220-920, факс 220-954
Општина Инфо ДЕСК
220-950
Kомунална полиција
220-940
Аутобуска станица
211-093
Дом здравља ‘’Др Јован Рашковић
211-319
Хитна помоћ
211-030
Комунално предузеће ‘’Парк’’
211-506
Ватрогасно друштво
211-482
Станица јавне безбједности (централа) 211-042
,,Мркоњић путеви’’
централа 280-010
редовно одржавање 280-072
Електродистрибуција
211-249
Културни центар
221-170
Народна библиотека
220-271
Транзитни телеком
211-011
Радио Шик
220-140
Дописништво РТРС и
‘’Гласа српске’’
214-403

РОЂЕНИ У ОКТОБРУ 2011 ГОДИНЕ
1. ПОПАДИЋ АНА МАРИЈА, кћи Богдана и Милеве
2. СОЛДАТ ТЕА, кћи Мирослава и Жељке
3. ЋЕЛИЋ СТЕФАН, син Милоша и Жељке
4. МУЖДЕКА, син Мирка и Данијеле
5. ВИШЕКРУНА МАРТА, кћи Љубе и Биљане
6. ЈАКОВЉЕВИЋ ПАВЛЕ, син Николе и Весне
7. БЛАЖИЋ ЛАНА, кћи Славише и Вере
8. ШУМАР АЛЕКСАНДРА, кћи Милана и Сање
9. РЕКАЗ МАРКО, син Радивоја и Љиљане
10. ГОЛУБОВИЋ, син Јове и Слађане
ВЈЕНЧАНИ У ОКТОБРУ 2011 ГОДИНЕ
1. КАУРИН МИЛОВАН и РАДУМИЛО САЊА
2. ЗЕКАНОВИЋ МАРКО и ДАКИЋ БИЉАНА
3. СТАНЧЕВИЋ ДРАГОСЛАВ и КОМЛЕНИЋ ДРАГАНА
4. ПЛЕЈИЋ ДАРКО и ТРИВУНЧИЋ ЈОВАНА
5. РУДИЋ МИЛОРАД и БАЈИЋ МИЛИЈАНА
6. ДЕВУРА МИЛАН и КОВАЧЕВИЋ БИЉАНА
7. ЈОВАНОВИЋ ДЕЈАН и ИЛИЧИЋ МИРЈАНА
8. ЂУЗА ПРЕДРАГ и ЂУКИЋ ГОРАНА
9. КЛЕПИЋ ЗОРАН и БЕРАК РАДМИЛА
10. СТУПАР ДАЛИБОР и ВРБЉАНАЦ МИЛИЦА
11. ТОДИЋ РАДЕНКО и КИЗА ДРАГАНА
12. ГОГИЋ ГОРАН и ЈОВИЋЕВИЋ ТАТЈАНА
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ЈУ“Народна библиотека“ Мркоњић Град вам препоручује:

ФК „СЛОБОДA“

Драгишић са чаробним штапићем

Десети дар
Аутор: Џејн Џонсон
Категорија: Авантуристички роман
Уз раскалашне гусаре, заносне младе робиње, мирисне
арапске вртове, егзотичне мистерије и мароканске
базаре, Десети дар је очаравајућа пустоловина на
таласима узбурканих мора, заснована на стварним
похарама и пљачкањима бескрупулозних гусара на
обалама Корнвола у XVII вијеку. Јула 1625. године,
гусари су упловили у корнволски залив и опљачкали
цркву. Њихов плијен чинило је шездесеторо мушкараца,
жена и дјеце које су повели за сјеверни Мароко, како
би их тамо продали у робље. Међу њима је и Кетрин
Ен Трегена, талентована млада везиља, која је далеко
од покорне и послушне робиње. И док обале Енглеске нестају са видика, они плове ка
Истоку, гдје их очекује несвакидашња авантура. У једном ексклузивном лондонском
ресторану, Џулија Лават добија поклон који ће јој промјенити живот. Одушевљена је
старом књигом везених корица и док је буде читала, откриће на избледјелим и похабаним
страницама изванредан дневник младе дјевојке из Корнвола. Судбине ове двије жене
из потпуно различитих епоха, неизбјежно ће се стопити, на невјероватан начин…….

Приручник за девојчице
Аутор: Марија Кјара Бетаци
Категорија; Приручник
Књига која дјевојчице учи од одржавања личне
хигијене, постављања стола, кројења, до прављења
торти и организовања журки. За дјевојчице које сједе
у свом малом царству, уживају у миру и хармонији
које стварају и пролазе кроз дјетињство на сасвим
другачији и деликатнији начин.

РОЂЕНИ У НОВЕМБРУ 2011 ГОДИНЕ
1. МАНДИЋ ЛУКА, син Небојше и Бојане
2. КАЧАР ЛУКА, син Драгана и Дајане
3. ЛЕКИЋ ДАВИД, син Радована и Радмиле
4. КУЖИЋ ЈОВАНА, кћи Слободана и Милијане
5. ГРАБЕЖ СИМО, син Луке и Стане
6. УБИПАРИП ЈАКОВ, син Славка и Наде
ВЈЕНЧАНИ У НОВЕМБРУ 2011 ГОДИНЕ
1. ЋУЛУМ ЛУКА и ЂУРИЋ ЗОРАНА
2. БИЛИЋ ДАЛИБОР и ГАЧИЋ СУЗАНА
3. ПОДРАШЧАНИН ДРАГАН и ВИШЕКРУНА МИРА
4. ЉУБОЈА ДУШКО и МАЛЕТИЋ СЛАЂАНА
5. МИЛЕТИЋ ЂОКОи РАДИШИЋ ДРАГАНКА
6. МАРКАНОВИЋ ЉУБИША и СТАНКОВИЋ БОЈАНА
7. КАУРИН НЕБОЈША и ПОДРАШЧАНИН МИЛАНА

Миленко Милекић
Редакција ,,Локалних Новости”: Тијана Рађевић Дрљача, Сњежана Ћусо, Ђурђица Шолак, Слободан Дакић,Биљана Ћелић Драга Лекић, Мирослав Милановић
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Спорт

Фудбалери су испунили сва очекивања. Имали смо сјајну подршку предсједника, Боре Рудића и директора
Гојка Ђурића, а стручни штаб у којем је поред мене Радослав Милекић и Милорад Гламочак дао је значајан
допринос, каже Драгишић. У прволигашу Слободи из Мркоњић Града љетос су, након одласка Дарка
Несторовића, дуго трагали за новим тренером. Сами су се нудили неки искусни стручњаци, неке су
препоручавали други, али руководство клуба их је све одбило и одлучило се за Зорана Драгишића.
- Желимо младог, перспективног тренера који ће донијети нешто ново у екипу. Наш избор је Драгишић,
дуго пратимо његов рад, сав је у фудбалу и мислим да ће мо с њим у наредној сезони играти запажену улогу
– рекао је Гојко Ђурић, директор Слободе.
И био је у праву. Под водством Драгишића, тренера са чаробним штапићем, Слобода је била фудбалски хит.
Јесењу етапу је завршила на петом мјесту с два бода заостатка иза првака добојске Слоге, али су изборили
пласма у полуфинале Купа Републике Српске. Имали смо успјешну полусезону. Овај успјех подјелио бих
на равне части. Он припада играчима, клупском руководству, стручном штабу. Фудбалери су испунили
сва очекивања, имали смо сјајну подршку предсједника Боре Рудића и директора Гојка Ђурића и Милорад
Гламочак дао је значајан допринос. Наравно, не смије се заборавити ни човјек из сјене који много значи,
Слободан-Боби Обрадовић. Оно што је кључ нашег успјеха јесте клупска хијерархија. Сви знају своје обавезе,
нема мијешања у послове других, дјеловали смо као један уигран тим, што нас је довело до успјешних игара и
резултата-ријечи су Драгишића. Минуле јесени Мркоњчани су били немилосрдни код куће, шест утакмица
шест побједа.
- Све наше побједе су заслужене, ни у једном домаћем мечу судије нису свирале за нас пенал.Најбоље
партије смо пружили против Радника и Сутјеске из Фоче, док је најзрелија игра била у дуелеу с Подрињем.
У том мечу почетком другог полувремена наш играч Поповић добио је црвени картон и са десеторицом
смо играли тактички изванредно, гости нам нису ни припријетили, а ми и ако ослабљени створили смо
пет-шест изгледних прилика-истиче Драгишић. Ако су били неумољиви код куће на страни су изабраници
Зорана Драгишића освојили само два бода.
- Нисмо задовољни учинком на гостовању, морали смо много више. Били смо корак до побједе на гостовању
у Угљевику, против Црвене земље смо изгубили, а по приликама нисмо то заслужили. На свим гостовањима
смо играли отворено, нападачки, а да смо се опредјељивализа затворенију варијанту сигурно би освојили
који бод више. Али моја фудбалска филозофија је нападачка игра, гол више од противника. Не намјеравам
да то мијењам тако ћемо играти на прољеће-мишљења је Драгишић. Иако имају реалне шансе да се упусте у
трку за титулу, у Слободи нико о томе не размишља.
- Нису наше амбиције титула, нико у клубу то никада није ни споменуо. Желимо да створимо јаку, квалитетну екипу која би могла да се за годину-двије
упусти и у шампионску трку. Што се тиче титуле мислим да јој је најближи Радник и добојска Слога, мада се не смије заборавити ниједног тренутка на
Црвену земљу, Младост из Гацка, Сутјеску из Фоче, Модрича Максиму-рекао је Зоран Драгишић, тренер Слообде из Мркоњић Града.
ЖЕЛИМО У ФИНАЛЕ - Фудбалери Слободе пласирали су се у полуфинале Купа Републике Српске, а поред њих визу су још извадили бањалучки
Борац, Слобода из Новог Града и Младост из Велике Обарске.
- Кад смо стигли до полуфинала, онда желимо да направимо још један корак напријед. Наравно, вољели би да се у финалу састанемо с бањалучким
борцем, мислим да би то била утакмица за уживање-мишљења је Драгишић.
5. Слобода 13 6 2 5 22:11 20
Домаћин 6 6 0 0 20:3 18
Гост 7 0 2 5 2:8 2
ИЗ КОЛА У КОЛО
1, коло: Дрина (З) – Слобода 0:0
2, коло: Слобода-Слобода (НГ) 2:0
3, коло: Младост-Слобода 2;1
4, коло: Длобода-Радник 1:0
5, коло: Рудар Слобода 0:0
6, коло: Слобода-Лакташи 7:2
7, коло: Црвена земљ-Слобода 2:0
8, коло: Дрина ХЕ-Слобода 1:0
9, коло: Слобода-Сутјеска 4:0
10, коло: Слога (Д) Слобода 1:0
11, коло: Слобода-Пролетер 5:1
12, коло: Модрича-Слобода 2:1
13, коло: Слобода-Подриње 1:0
СТРИЈЕЛЦИ
7 голова: Димитрић,
5 голова: Стјепић,
4 гола: Радоја,
3 гола: Тадић,
1 гол: Индић, Ћулум, Сладојевић,
Милетић,Васић.

Преузето из дневног листа „Фокус“

МРКОЊИЋКА МЛАДОСТ ПОБИЈЕДИЛА БРОТЊО 88:78
БРОТЊО-МЛАДОСТ 78:88 (22:33, 15:24, 25:20, 16:11)

МРКОЊИЋАНИ УБЈЕДЉИВИ У ЧИТЛУКУ
Спортска дворана у Читлуку. Гледалаца: 400. Судије: Обрадовић (Чапљина), Влаха и Марић (Мостар).
БРОТЊО: Мараковић 2,Јеличић 7, Стафановић 15, Јоспиповић 14,Доко, Барабароћ, Брачић 2, Леско 8, Чутура
1,Топаловић 9. Новак 2, Пињух 18. Тренер: Јосип Дуганџић.
МЛАДОСТ:Јовановић 14, Иванић 10, М.Радовановић 2, Милошевић 24, Лерић 8, Трикић 10, Видовић , Кежић,
Велимировић 8, Игњатовић 12, С.Радовановић. Тренер: Горан Сладојевић.
Кошаркаши мркоњићке Млдости у петом колу „Лиге 13“ више него заслужено побиједили су у Читлуку екипу
Бротња 88:78. Питање побједника у овом мечу ни једног тренутка није долазило у питање, јер су Мркоњићани
током цијелог меча имали убједљиву предност, коју су домаћи кошаркаши успјели да смање на минус десет поена,
јер је стратег Младости Горан Сладојевић у последњих десет минута меча на паркет извео младе кошаркаше који
имају мању минутажу у игри. Иначе, Мркоњићани су сјајно отворили меч и прву четвртину ријешили у своју
корист резултатом 33:22. Слично је било и у другој четвртини коју је екипа Младости добила резултатом 24:15, па
се на одмор отишло са резултатом 57:37.
Домаћи кошаркаши покушали су у трећој и четвртој четвртини да промјене ток утакмице, али осим позитивног
резултата у тим четвртинама од 25:20 и 16:11, ништа друго нису успјели да ураде у овом мечу.
Тренер Младости Горан Сладојевић био је задовољан игром и побједом својих кошаркаша.
,,Заслужено смо побједили, јер смо на самом почетку утакмице направили велику разлику коју смо вјешто чували
до краја утакмице. Домаћи састав је у другом полувремену покушао да се врати у утакмицу, али им то није пошло
за руком и ми смо заслужено побиједили. Бротњо смо надиграли у свим сегментима игре и забиљежили смо
важну побједу пред гостовање Босне у суботу у нашој дворани” , рекао је Сладојевић.
С. ДАКИЋ
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ОБАВЈЕШТЕЊЕ

ОПШТИНА МРКОЊИЋ ГРАД

Обавјештавају се воћари и произвођачи ракије и других производа од воћа, као и сви
остали заинтересовани грађани општине Мркоњић Град, да ће се 24.12.2011. године у
организацији Агенције за привредни развој и Удружења воћара „МГ Савка“ Мркоњић
Град одржаће се шести фестивал домаће ракије. Као пратећи догађаји манифестцаије
планирано је одржавање низа предавања из различитих области пољопривреде, те
богат културно- умјетнички програм. Такође, и ове године извршиће се оцјењивање
квалитета ракије.
О свим осталим појединостима јавност ће бити благовремено обавијештена.

VI ФЕСТИВАЛ ДОМАЋЕ РАКИЈЕ
Програм манифестације :

21.12.2011.године (сриједа)
10.00 часова – Презентација Уредбе о упису у регистар сеоских домаћинства за обављање услуга у сеоском туризму
11.30 часова - Предавање на тему: „Савремено пчеларство“
Оцјењивање квалитета ракије које ће обавити стручни жири састављен од професора са Пољопривредног факултета из Београда, предвођени
Проф.др Нинославом Никићевићем и Проф. др Велом Тешевићем.
22.12.2011. године (четвртак)
10.00 часова - Предавања на тему: „Производња природних воћних ракија“, - Проф. др Нинослав Никићевић
12.00 часова - Предавање на тему: „Савремени системи узгоја воћака“,
18.00 часова - Дружење уз ракијски котао
- Презентација народних обичаја приликом печења ракије у мркоњичком крају, а учествују: КУД Петар І Карађорђевић, гуслари,
извођачи народних крајишких пјесама и здравичари.
- Такмичење у оцјењивању јачине ракије поступком „кушања“Такмичарска дисциплина у којој ће такмичари путем „кушања“
ракије оцјењивати њену јачину (градирати) и понијети титулу „Градимир 2011.“
23.12.2011.године (петак)
10,00 часова – Предавања на тему: „Наводњавање као кључни фактор успјешне воћарске производње“
19.00 часова – Позоришна представа „Мегдан Симеуна Ђака“
24.12.2011.године (субота) - Централни дио манифестације:
11.00 часова - отварање манифестације
11.30 часова - изложбено-такмичарски дио програма
15.30 часова - проглашење побједника и додјела награда и признања
Учешће у излагачком дијелу манифестације пријавити до 16.12.2011. године.
Узорак за оцјену ракије доставити најкасније до 21.12.2011. године до 10.00 часова.
Додатне информације на телефон 050 214 257.
Добро дошли !!!

