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Учесници скупа

Професор Радмило Петровић уручује диплому начелнику општине Зорану Тегелтији

НАУЧНИ СКУП ПОСВЕЋЕН АКАДЕМИКУ МИЛАНУ БУДИМИРУ

Промовисан Митолошки зборник
Општина Мркоњић Град 
у сарадњи са Центром за 
Митолошке студије Србије 
организовала је научни 
скуп посвећен академику 
Милану Будимиру. Том 
приликом промовисан је 
23. Митолошки зборник,  
чији је издавач Центар за 
Митолошке студије Србије, 
а чије је сједиште у братској 
нам општини Рача.
Скупу је присуствовао 
велики број истраживача и 
стручњака, чији се радови 
налазе у Зборнику.
Руководилац центра 
за Митолошке студије 
Живојин Андрејић је рекао 
да је акценат на идеји ове 
двије братске општине да  
се Милан Будимир врати 
коријену одакле је потекао, 
а то је Мркоњић Град. 
,,Он је највећа  културна и 
историјска личност  коју 
Мркоњић Град има, и жеља 
нам је да све људе  Мркоњић 
Града подсјетимо на Милана 
Будимира и на његов значај, 
као и да проширимо сарадњу 
између нашег Центра, 
Мркоњић Града, Академије и 
других институција науке и 
културе  Републике Српске’’, 
истакаo је Андрејић.
Професор Радмило 
Петровић, потпредсједник 
Научног савјета Центра за 
Митолошке студије  истакао 
је значај Будимирове 
теорије. 
,,Милан Будимир је дао  
једну пелашку теорију, у 

којој је открио 
наше давне 
везе пелазга, 
прас т а новника 
Балкана и 
Словена. 
Дао је  теорију 
могућносtи да су 
Словени били 
и прије Грка на 
Балкану што је и 
језички доказао. 
То није била само 
идеја, он  је то врло 
добро обрадио 
и то је вриједна 
основа за научни 
рад’’, рекао је 
Петровић. Дода-
јући да је у 
зањих сто година 
словенство због 
ју го слов енс тв а 
мало потиснуто 
и да је то је 
велика шанса 
за Србе, јер они 
спадају у пелашку 
заједницу народа 
на Балкану.
О дјелу и 
стваралаштву академика 
Милана Будимира говорио 
је и генерални секретар 
Академије наука и 
умјетности РС академик 
Драгољуб Мирјанић. 
,,Велика ми је част што сам 
данас овдје, на овом округлом 
столу и скупу посвећеном 
академику Будимиру. 
Познато је да Академија 
његује научне дисциплине, 
његује истраживаче и 

стручњаке  као што је 
био покојни академик 
Будимир. У том смислу 
формирали смо и Институт 
за историју и језике,  такође 
радимо на једном великом 
пројекту значајном за 
Републику Српску, а то 
је Енциклопедија РС, у 
којој ће свакако значајно 
мјесто заузети и одреднице 
везане за Будимира’’, рекао 
је академик Мирјанић. 

Резултати општих избора у мркоњићкој општини

На општим изборима 
одржаним 3. октобра у 
мркоњићкој општини су 
побиједили кандидати 
СНСД-а, и то за сва четири 
нивоа власти.
На 38 бирачких мјеста, 
од којих је 37 редовних 
и једно за гласање у 
одсуству, регистровано 
је 17847 бирача, док су  
своју грађанску дужност  
испунила и гласала 9882 или 
55 одсто бирача.
Према незваничним пода-
цима Општинске изборне 
комисије, за улазак у 
Народну скупштину РС, 
за СНСД-е је гласао  4121 
бирач или 45,6 одсто.  ПДП 
је у Мркоњић Граду  добио 
1236 гласова или 13,7, СДС 
960 или 10,6, ДНС 575 или 
6,3, СРС РС 502  или 5,5, СП 
378 или 4, С за ДС 294 или 
3,3  и остали 971 глас или 
10,7 одсто.  
За српског члана Предсје-
дништва БиХ, од 8752 важећа 
гласа, кандидат СНСД – 
СП Небојша Радмановић 
добио је 5023 гласа или 57 
одсто,  кандидат Коалиције 
,,Заједно за српску’’ Младен 
Иванић освојио 3506 гласова 
или 40 одсто, док је кандидат 
Савеза за демократску 
српску Паповић Рајко 

освојио свега 223 
гласа или  3 одсто.
К а н д и д а т 
СНСД-а за пре-
дсједника РС 
Милорад Додик 
освојио је 5174 
гласа или 57 одсто, 
а кандидат СДС-а 
и опозиционих 
странака Огњен 
Тадић 2886 
гласова или 36 
одсто, док је за 
остале кандидате 
са листе гласало 
620 бирача или 7 
одсто.
Н е з в а н и ч н и 
р е з у л т а т и 
избора за пре-
дставнички  дом 
Парламентарне 
скупштине  по-
казују да је 
СНСД освојио 4847 гласова 
или 55 процената. СДС је 
освојио 1225  гласова или 
14 процената,  СП  622 гласа 
или 7 процената, ПДП 598 
гласова или 6,8 одсто, СРС 
РС 399 гласова или 4,5 
одсто, ДНС 276 или 3 одсто 
и остали 795 гласова или 9 
одсто. 
Носилац листе за Парла-
ментарну скупштину 
БиХ Никола Шпирић, као 

кандидат СНСД-а добио је 
2517 гласова или 28 одсто, 
што је далеко више него 
остали кандидати. Миленко 
Савановић, кандидат СП 
освојио је 555 гласова или 
6,33 одсто, кандидат СДС-а 
Борислав Бојић 507  или 5,7 
одсто гласова.
,,Општи избори у мрко-
њићкој општини проведени 
су на најбољи начин. Они 
ће остати упамћени по 

достојанственом понашању 
грађана, професионалном 
понашању чланова бирачких 
одбора и посматрача, као и 
надмоћној побјди СНСД-а 
у трци за све нивое власти’’, 
рекла је предсједница 
изборне комисије Мркоњић 
Град Невенка Малешевић.
Додајући да ће ови избори 
остати запамђени и по 
великом броју неозначених 
гласачких листића, односно 

листића које је гласач 
празне убацио у гласачку 
кутију. 
Разлог томе је, према 
мишљењу Малешевићеве, 
то што бирачи нису знали 
како правилно да  гласају. 

С.Ћусо

Истичући да је врло 
похвално то што је урадила 
општина Мркоњић Град и 
што је организовала један 
овакав скуп посвећен 
једном од најпознатијих 
истраживача и научника из 
реда Срба у 20. вијеку.
Милан Будимир је рођен 
1891. године у Мркоњић 
Граду, а умро у Београду 
1975. године. Био је један 
од најзначајнијих српских 

класичних филолога, редо-
вни професор Универзитета 
у Београду, шеф катедре 
за класичну филологију. 
Научни опус Милана 
Будимира броји неколико 
стотина радова, књига, 
студија, расправа и чланака, 
од којих су неки ушли у 
најпознатије енциклопедије, 
рjечнике и приручнике.

С.Ћусо
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Сакупљање и одвоз смећа у 
руралном подручју наше општине

Стоп нелегалним депонијама смећа
У руралном подручју мркоњићке општине, тачније у насељима Бараћи, Подрашница, 
Подбрдо, Доњи и Горњи Граци, Копљевићи и Бјелајце не би требало више да буде дивљих 
депонија смећа по којима су ова насеља била „позната“ до сада. Наиме, на последњој 
сједници Скупштине општине одборници су донијели одлуку о скупљању комуналног 
отпада у руралном подручју мркоњићке општине, којом је регулисан начин скупљања и 
одвоза смећа у овим насељима.
Начелник општине Зоран Тегелтија рекао је да ће се у сваком од ових насеље одредити 
одређене локације за за одлагање комуналног отпада, транспорт до главне депоније на 
Подовима, начин плаћања услуга одвоза отпада као и међусобна права и обавезе свих 
субјеката који обављају ове послове.
,,Комунални отпад на ванурбаном подручју наше општине сакупљаће домаћинства, као 
и предузећа, установе и предузетници који обављају дјелатност на том подручју и исти 
допремити до мјеста одређеног за одлагање комуналног отпада. 
Сакупљање комуналног отпада физичка и правна лица одлагаће у одговарајуће 
пластичне вреће или другу погодну амбалажу, паковати и у њих увезани комунални 

отпад уредно одлагати на мјесто локалне депоније“, рекао је Тегелтија и додао да су за 
оне који не буду поштовали одлуку предвиђене новчане казне од хиљаду до 10 хиљада 
марака, односно за одговорно лице од 500 до 1.700 марака.
За услуге одвоза комуналног отпада физичка и правна лица плаћаће мјесечну накнаду 
даваоцу комуналне услуге којем општина повјери вршење одвоза смећа. Висина 
мјесечне накнаде за одвоз комуналног отпада регулисаће се уговором закљученим 
између корисника и даваоца услуга, уз сагласност начелника општине.
Иначе, на ванурбаном подручју мркоњићке општине у поратном периоду дивље 
депоније смећа „ницале“ су као печуреке. 
Нарочито уз локалне, регионалне и магистралне путеве, те водотоке потока, рјечица и 
ријека. У „рађању“ нових дивљих депонија предњачили су мјештани села у којима ће  
сада бити организовано сакупљање и одвоз комуналног отпада.

ПОДРАШНИЦА- 
На улазу у село Подрашницу, уз магистрални пут према Гламочу, годинама са налази 
велика дивља депонија смећа која је право ругло за ово насеље, које је прија рата добило 
статус првог туристичког села у мркоњићкој општини.

                                                                                         С. Дакић

УРЕЂЕЊЕ ГРАДСКЕ ДЕПОНИЈЕ „ПОДОВИ“ 

Убудуће смеће под катанцем 
Градска депонија „Подови“ велико је градилиште, јер је 
у току њено ограђивање и уређење. Вриједност радова је 
45 хиљада марака, од чега је Фонд за заштиту животне 
средине РС обезбiједио 22 хиљаде, а остали дио новца КП 
„Парк“ и општина.
Наиме, радници КП „Парк“, већ петнаестак дана 
интензивно раде на уређењу и постављању око 800 
метара  ограде око депоније, чија је површина 30 дунума 
и то је једна од највећих депонија у југозападном дијелу 
Републике Српске.
Директор „Парка“ Душан Јанковић каже да ће депонија 
бити ограђена до пута Мркоњић Град-Шеховци плетеном, 
а остали дио бодљикавом челичном жицом. Сви радови 
биће окончани до почетка октобра.
„Депонија је била и раније ограђена, међутим у току рата 
и поратном периоду жица је скинута и покрадена, тако 
да је простор депоније био приступачан сваком. Највећи 
проблем је био тај што је по депонији тумарала стока из 
околних села чиме јој је пријетила опасност од заразе 
и обољења. Уз ограђивање, у депонији је планирана 
израда противпожарних путева, асфалтирање улазне 
саобраћајнице и постављање контејнера за чуварску 
службу. Тиме ћемо депонију ставити под контролу и 
спријечити да се ту баца и одлаже све и свашта, како 
би избјегли могућност избијања пожара или заразе“, 
истиче Јанковић и додаје да је Мркоњић Град један од 
ријетких градова који има квалитетно ријешено питање 
депоновања смећа и отпада.
Радовима на уређењу и ограђивању депоније обрадовали 
су се становници Мркоњић Града, али и мјештани 
околних села.

„Депонија је била неограђена и по њој је тумарала стока 
која је из кеса јела бачену храну. Било је само питање дана 
када ће се краве, које свакодневно долазе на депонију, 
разболити или отровати. Задовољан сам што ће за десетак 
дана депонија бити ограђена жицом и што ће се отпад 
депоновати на сигурно“, рекао је мјештанин Шеховаца 
Ратко Јарић.

РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА- Директор „Парка“ Душан 
Јанковић истиче да је локација градске депоније на 
Подовима код Мркоњић Града предвиђена за регионалну 
депонију за подручје седам општина југозападног дијела 
Српске, али и сусједних општина у Федерацији БиХ.

СТОКА свакодневно тумара по депонији. Пријети 
опасност да се зарази.<

                                                                  С. Дакић

Милион марака за водовод у Бјелајцу

Ријешен велики проблем 
у водоснабдијевању

У Бјелајцу и Старом селу  250 домаћинстава добило је 
на употребу новоизграђени водовод. Мјештанима су 
свечано  на употребу водовод предали  начелник општине 
Мркоњић Град Зоран Тегелтија и предсједник мјесне 
заједнице Бјелајце Борислав Шарић.
У изградњу 12 километара водовода општина Мркоњић 
Град и Влада РС уложиле су милион марака, а извођеч 
радова било је мркоњићко предузеће ‘’МГ Минд’’.
‘’Ми смо ове године урадили око 36 километара водоводне 
мреже, међутим овај пројекат за доње Бјелајце у суштини 
је највећи јер се ради око o 12 километара регионалног 
водовода. Јер овдје није ријеч о водоводу за одређени 
број кућа већ се ради о водоводу који пролази кроз више 
насеља. Ово није само пројекат за један дан, за једну годину, 
ми овим капацитетом водовода који смо изградили у 
Бјелајцу стварамо претпоставке за нормалан безбједан 
развој насеља Бјелајце и за све оне људе који желе овдје да 
живе, да се развијају и да организују свој посао у Бјелајцу. 
Сада су створене претпоставке да то у будућности могу 
и да раде’’, рекао је Тегелтија. Додајући да  се заједно са 
овим пројектом  завршава и пројекат изградње водовода 
за горње Бјелајце, а који иде и кроз Копљевиће. ‘’Остало 
је да се уради још око осам километара тог водовода и ја 
се надам се да ће пројекат бити у потпуности завршен до 
краја октобра, а заједно са овим водоводом  ће коштати 
око два милиона марака.
Мјештани Бјелајца имали су  великих потешкоћа у 
водоснабдијевању. Сваке године у љетњем периоду није 
било воде, постојећи водоводи били су вро лоши и није се 

гарантовала сигурност и исправност воде, док их у неким 
мјестима није ни било.
‘’Ово је један велики и јако значајн пројекат који смо 
чекали дуго година. Народ се патио, није имао воде, 
доносили смо је у  кантама, бачвама. Ја сам често воду 
из града довозио трактором, цистерном, свакако смо се 
сналазили  и вода нам је била јако потребна’’, рекао је 
Пејић. Додајући да је изузетно захвалан општини што је 
обезбиједила средства и довела воду.
Седамдесетогодишњи Божо Коџо из избјегличког насеља, 
у које је први пут стигла питка вода, каже да је јако срећан 
што је коначно добио воду. ‘’ Стар сам, живим сам и вода 
из чесме  ми је била  јако потребна, јер нисам у стању да је 
сам доносим са неког удаљеног извора’’, каже Коџо.

С.Ћусо

Двјестo домаћинстава у 
селима Убовића брдо и 
Доња Пецка добило је на 
употребу новоизграђени 
водовод. 
Мјештанима Убовића брда 
свечано је нa употребу 
водовод предао предсједник 
Народне скупштине Игор 
Радојичић, док је начелник 
општине Зоран Тегелтија 
пустио на употребу  водовод 
у Доњој Пецкој.
Изградњу водовода 
у  ова два села, чија је 
вриједност 240 хиљада 
марака финансирали су 
Влада РС  из програма за 
рурални развој и општина 
Мркоњић Град, од чега 
је за градњу водовода у  
Убовића брду издвојено 90 
хиљада марака, а у Доњој 
Пецкој 150 хиљада. Извођач 
радова било је Комунално 
предузеће ,,Парк’’ Мркоњић 
Град.
Радојичић је изразио велико 
задовољство јер је ријеч о 
мјесту у којем никада раније 
није било воде. 

,,Овдје је ријеч о 
потпуно новом водоводу 
направљеним заједничким 
напором локалне власти 
и републичке Владе, а 
из програма за рурални 
развој. Наш циљ није само  
да се развијају градске или 
урбане средине већ да се 
и сеоским  подручјима 
и селу  да могућност и 
побољшају услови живота. 
Искрено се  надам да ће 
изградњом путне мреже 
и  водоснабдијевањем  
сада више људи хтјети 
овдје да живи и да се бави 
пољопривредом, а и да се 
врате они који су отишли’’, 
рекао је Тегелтија.
Начелник општине Зоран 
Тегелтија је истакао да су 
водоводи за Убовића брдо и 
Доњу Пецку веома значајни 
и њиховом изградњом ће се 
ријешити водоснабдијевање 
готово цијелог бараћког 
краја, изузев села Подгорија. 
,,У Убовића брду изграђено 
је око 6,5 километара 
водоводне мреже која до 

МЗ УБОВИЋА БРДО И ДОЊА ПЕЦКА

ВОДУ ДОБИЛО 
200 ДОМАЋИНСТАВА

сада никада није постојала, 
а исто толико водоводне 
мреже је изграђено и у селу 
Доња Пецка , с тим што 
је тај пројекат био доста 
захтјевнији и скупљи јер се 
морао изградити  резервоар 
од 500 кубика воде’’, истакао 
је Тегелтија. Додајући да ће 
се мјештанима ових  села 
помоћи и тако што ће 
се од Бараћа до Крстова 
асфалтирати око два и у 
Пецкој око 4,5 километара 
пута, вриједности око 800 
хиљада марака. Мјештани 
су изузетно задовољни 
што су коначно добили 
воду за пиће.,,У нашем 
селу недостатак воде 
представљао је велики 
проблем, јер смо се водом 
морали снабдијевати из 
бунара, чатрњи и извора 
који су удаљени од куће и 
по неколико километара. 
Сада је нашим невољама 
дошао крај, јер је свако 
домаћинство добило воду’’, 
рекао је мјештанин Душан 
Убовић.                        С.Ћусо

Игор Радојичић пустио у употребу водовод у Убовића Брду
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ОТВОРЕН DELTA MAXI

Посао за 22 радника
Министар рада и борачко-инвалодске заштите Раде Ристовић и начелник општине 
Мркоњић Град Зоран Тегелтија су 1. октобра свечано отворили први MAXI супермаркет 
у улици Симе Шолаје. Ријеч је о супермаркету који се налази у самом центру града, а 
простире се на површини од 450 квадратних метара. У свом саставу има Maxi пијацу, 
пекару, одјељење технике, а његову понуду чини око 7000 производа најпознатијих домаћих 
и иностраних произвођача.

,,Задовољство ми је да као министар рада промовишем један овакав пројекат, прије свега 
мислећи на домаће производе који су заступљени у овом објекту са 40 одсто. Желимо да 
подржимо овакве и  сличне пројекте који ће доћи у РС. Желим вам срећно  отварање овог 
објекта’’  поручио је Ристовић приликом пресијецања врпце. 
И начелник општине пожелио је компанији Delta Maxi успјешно пословање у Мркоњић 
Граду.
,,Компанији Delta Maxi желим пуно успјеха у раду и захваљујем се што су изабрали ову 
општину и што су запослили наше људе, желим да имају много купаца’’, рекао је Тегелтија.
Директор компаније Delta Maxi из Бањалуке Милан Борота рекао је да је у опремање 
супермаркета уложено 300.000КМ, а посао су добила 22 радника. ‘’Наш приоритет којим 
се руководимо је задовољан потрошач који ће нас препознати као трговину познату по 
квалитетној услузи, најповољнијим цијенама производа и широком асортиману. Вјерујемо 
да ћемо врло брзо задобити повјерење житеља овог града и да ће они постати наши вјерни 
потрошачи. Истакао бих да  Delta Maxi посебно посвећује пажњу изградњи добрих и 
пријатељских односа са локалном заједницом, и посебно се захваљујем челницима општине 
који су нам изашли у сусрет препознавши значај наше инвестиције’’, рекао је директор 
Милан Борота.
Треба истаћи да је компанија Delta Maxi данас даровала 3000 КМ Дјечијем вртићу ‘’Миља 
Ђукановић’’, а купцима су приређена велика снижења и до 50 одсто, промоције и поклони 
за потрошаче. У петак је 100. купац на поклон добио миксер, 200. фен за косу, 300. ДВД 
плејер, 500. микроталасну пећницу, а 1.000. камеру.                                                            С.Ћусо

ДАНИ ПЧЕЛАРСТВА У МРКОЊИЋ ГРАДУ

Домаћи мед екстра квалитета
Четврти пут у Мркоњић Граду одржана је манифестација 
Дани пчеларства, коју организује Удружење пчелара 
„Матичњак“ из Мркоњић Града. На изложби у понедјељак 
27. септембра изложени су производи од меда, али су 
посјетиоци могли да се упознају и са радом пчелара.
Двије веселе пчелице дијелиле су саћа са медом у Мркоњић 
Граду промовишући тако рад пчелара. Ове године 
пчелари су задовољни квалитетом меда, иако принос 
није на очекиваном нивоу. „Наше удружење броји око 60 
чланова. Прошла година је била јако лоша, па нисмо ни 
организовали ову манифестацију. Што се ове године тиче, 
процијенили смо да је принос око пет тона“, каже Славко 
Савић, предсједник Удружења пчелара „Матичњак“ из 
Мркоњић Града.
А удружење које окупља пчеларе, ускоро би могло да 
постане и бројније. Вриједни пчелари одлучили су 
да своје искуство пренесу на млађе генерације, па су 
тако одрадили школу пчеларства „Тајне пчеларства“. 
Кроз технике производње меда и осталих пчеларских 
производа прошли у углавном омладинци који ће се 
данас-сутра можда и бавити овим послом.“Осим што смо 
имали теоријска предавања и нешто праксе, добили смо 
комплетну пчеларску опрему. Научили смо доста тога и 
било нам је занимљиво“, каже 18-тогодишња Сања Перић, 
чији се отац бави производњом меда.
Млади пчелари први пут су учествовали на манифестацији 
Дани пчеларства. Међу оним искуснима, било је и пчелара 
са Мањаче и испод Виторога. Сви се слажу да је мед са ових 
простора првокласан. „Тиха је паша али је мед квалитетан. 
Ове године је доста захвалан принос меда. Моје кошнице 
су стациониране на имању у Сокоцу код Шипова. На 
испаши пчела, доминира доста љековитог биља, има и 
бијеле дјетелине и нешто мало липе“ задовољан је Ћане 
Јакшић шиповачки пчелар који је имао око 20 кг меда по 
друштву.

С. Милетић
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ОБИЉЕЖЕН СВЈЕТСКИ ДАН СРЦА
Превентивом до здравог срца
У оквиру обиљежавања Свјетског дана срца у Мркоњић Граду је организован бесплатан 
преглед мјерења крвног притиска и нивоа шећера у крви код грађана. Преглед је вршила 
медицинска екипа мркоњићког Дома здравља „Др Јован Рашковић“.
Докторица у мркоњићком Дому здравља „Др Јован Рашковић“ Мирославка Томић каже да 
провођење акције има за циљ повећање свијести код становништва, али и код здравствених 
радника, о значају превенције када је ријеч о здрављу и потреби редовног контролисања 
фактора ризика и када је ријеч о кардиоваскуларним обољењима.
,,Акција подразумијева и промоцију здраве исхране и физичке активности, превенствено код 
радно активног становништва. Осим тога, мјерењем вриједности крвног притиска и шећера 
у крви утврдили смо да већина контролисаних грађана има повишен крвни притисак. Оно 
што је за похвалу је да се контролисао велики број грађана, што указује на то да се све више 
развија свијест међу становништвом о потреби превентивне контроле здравља’’, рекала је др 
Мирославка Томић и упозорила на потребу сталне кампање за сузбијање пушења, нарочито 
код омладине.
Акцију превентивне контроле крвног притиска и нивоа шећера у крви поздравили су и 
грађани, који кажу де је то једна добра и хумана кација.
Иначе, и поред превентиве која се проводи, срчане болести и мождани удар годишње у 
свијету однесу 17,1 милиона људских живота, а постотак смртности изузетно је висок и у 
Републици Српској.                                                                                                                       С. Дакић 

Центар за социјални рад
Поклон пакети за Бајрам
Поводом Бајрама, ЈУ Центар за социјални рад обезбиједио 
је шест пакета за социјално угрожене породице Бошњака 
из села Баљвине. Око 25 корисника обухваћено је овом 
донацијом, а пакети садрже основне животне намирницe 
брашно, млијеко, уље и остале прехрамбене производе.
Ова акција реализује се сваке године, поводом вјерских 
празника сва три народа. У сусрет Бајраму, одабране су 
бошњачке породице у Баљвинама. „На приједлог људи 
из Мјесне заједнице направили смо списак, купили 
храну,  обишли породице и уручили им помоћ. Они који 
нису обухваћени овом акцијом, биће планирани за неку 
од наредних наших активности“, каже Зоран Бјелајац, 
радник у Центру за социјални рад  Мркоњић Град.
А Бошњаке је пријатно изненадила оваква пажња Центра 
пред празник. Нису крили задовољство ни ријечи хвале 
за помоћ. „Захваљујем се много људима из Центра који 
нам помажу. Бајрам прославља како ко може. Ми ћемо 

ове године лијепо обиљежити празник захваљући овој 
донацији“, каже Мешић Намка чије домаћинство броји 
четири члана и породица живи без сталних прихода.
Свим припадницима Бошњачке националности Центар 
за социјални рад из Мркоњић Града честита Бајрам уз 
жеље да празник проведу у здрављу и срећи.

Помоћ старијим особама

Поводом 1. октобра, Међународног дана старијих особа, 
ЈУ Центар за социјални рад Мркоњић Град организовао 
је обилазак три  кориснице новчане помоћи, те им је 
осим пакета у намирницама уручен и пригодан поклон.
Ради се о најстаријим корисницима новчане и социјалне 
помоћи које живе саме, а о њима се брине Центар.
Вученовић Анђа из Тријебова има 90 година и најстарији 
је корисник новчане помоћи на подручју општине 
Мркоњић Град. Стојић Грозда из Дубице има 88 година, а 
Пиља Петра, која живи у насељу Имамовац у граду, има 
више 80 година.
„Тешки су старачки дани зато што сам болесна и сама. 
Захваљујем се Центру на помоћи“, каже Анђа Вученовић.
Стојић Грозда из Дубице је слијепа а живи у крају гдје 
су остали само старији људи. „Хвала Центру што ме 
нису заборавили иако сам ја подалеко од града. Ја немам 
никаквих примања и да није добрих људи, не знам шта 
бих“, рекла је Грозда Стојић.
Центар за социјални рад из Мркоњић Града цијели 
октобар посветиће обиласку својих корисника, старијих 
и изнемоглих, и пружиће им одговарајућу помоћ. 

С.Милетић

У Дабрацу откривен споменик

Спомен-обиљежје за осам 
погинулих бораца и 77 

цивилних жртава усташког 
злочина

У Дабрацу је у недјељу 12.септембра откривено спомен-обиљежје за осам погинулих 
бораца ВРС и три цивилне жртве рата, те за 74 жртве усташког злочина из Другог 
свјетског рата. Спомен-обиљежје открио је Зоран Аничић, син погинулог борца Војислава 
и Цвијета Савановић, мајка погинулог борца Младена Савановића.
На спомен-обиљежју налазе се имена и фотографије осам погинулих бораца: Војислава 
и Чеде Аничића, Бранка и Неђе Јаковљевића, Марка Милановића, Боре Павловића, 
Младена и Борислава Савановића. Ту су и имена Наде Бојић, Остоје и Марка Павловића, 
цивилних жртава рата, као и плоча са 74 имена жртава усташког покоља из септембра 
1941.године.
Отац погинулог борца ВРС Младена Савановића, Миленко-Мића, задовољан је што је у 
селу подигнут споменик палим српским јунацима.
„Од великог је значаја што је саграђан заједнички споменик, који ће свједочити о 
јунаштву мог сина и његових сабораца. Тешко је живјети са истином да ми је син погинуо 
у рату. Задовољан сам бригом друштва о нама породицама погинулих бораца“, рекао је 
Миленко Савановић.
Брига о породицама погинулих је трајан задатак за локалну заједницу, али и Владу РС, 
рекао је предсједник мркоњићке Борачке организације Милан Стеванић.
„Не смијемо никада заборавити наше најбоље синове који су положили животе у темеље 
Републике Српске. Са подручја наше општине више од 300 бораца погинуло је за Српску, 
за нашу слободу и очување српског рода“, нагласио је Стеванић

Начелник општине Зоран Теглтија подсјетио је да је руководство општине одлучило 
да се спомен-обиљежја подигну у свим насељима на подручју мркоњићке општине, као 
свједоци страдања српског народа.
„Ови споменици су свједоци да је у протеклом рату почињен злочин и над српским 
народом. Они демантују све свјетске моћнике који желе да прикажу да су жртве у 
грађанском рату били само Бошњаци и Хрвати“, рекао је Тегелтија.

УСТАШКИ ПОКОЉ- Миливоје Милановић, 78-годишњи старац, преживио је усташки 
покољ у Дабрацу, када је на звјерски начин убијено и спаљено 74 Срба.
„У мојој породици убијена су ми четири стрица, дјед и отац. На списку за ликвидацију 
био сам и ја, али сам успио да побјегнем, испред усташке каме. Све убијене усташе су 
бацали у ватру и запалили их, бацали бомбе и пуцали из митраљеза. Био је то стравичан 
злочин, за који сам ја послије Другог свјетског рата дао Удби изјаву, али за њега нико није 
одговарао, већ је он заташкан и није се смјело о злочину причати“, рекао је Миливоје 
Милановић.

С.Дакић

Зоран Тегелтија, Раде Ристовић и Милан Борота

ДогађајиДогађаји
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Дани гљива у Мркоњић Граду
Изложено 

више од 300 
врста гљива
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УДРУЖЕЊЕ РОДИТЕЉА ,,РАДОСТ МГ’’

Уручене 
књиге 

за дјецу из 
вишечланих

породица
Зоран Тегелтија, начелник општине Мркоњић Град, 
уручио је 60 комплета књига дјеци из вишечланих 
породица. Општина је издвојила средства из буџета 
како би помогла породицама са четворо и више дјеце 
да обезбиједе уџбенике од другог до деветог разреда.

Тегелтија је изразио задовољство што општина може 
помоћи овим породицама и пожелио свим ђацима 
успјешну школску годину.

,,Нас је десеторо у кући, двоје дјеце студира, троје иде 
у средњу школу, а четворо основну школу, тако да ми 
ове књиге стижу у прави час. Захваљујем општини што 
сваке године мисли на нас’’, рекла је Мерима Бабић.

Акцију подјеле уџбеника покренуло је Удружење 
родитеља са четворо и више дјеце ,,Радост МГ’’.

С.Ћусо

ПРИЈЕМ  ЗА ПРВАЧИЋЕ
Начелник пожелио 

ученицима успјешну 
школску годину

Поводом почетка нове 
школске године, начелник 
општине Зоран Тегелтија, 
на свечаном пријему 
уприличеном у позоришној 
сали Дома културе, свим 
првачићима честитао је 
полазак у школу пожеливши 
им добар успјех и радосне 
школске дане.
Првачиће је испред Станице 
јавне безбиједности 
саобраћаја Мркоњић Град 
поздравио и командир Горан 
Рољић који је упутио апел 
свим учесницима у саобраћају 
да обрате пажњу на ученике, 
посебно на првачиће.
Првачићи су уживали у 
пјесмама градског хора 
“Мали принц” и представи 
“Краљевски фестивал” 
Градског позоришта Мркоњић 
Град.
 ,,За 149 првачића општина 
је обезбиједила и поклон 
пакетиће у којима се налазе: 
прслуче,  школски споменар – 

моји ђачки дани, распоред часова и честитка начелника општине’’, рекла нам је Тијана 
Рађевић-Дрљача стручни сарадник за школство, омладину и спорт у општини.
Прије почетка школске године припремљен је промотивни материјал о безбједности у 
саобраћају, а на најпрометнијим саобраћајницама у граду постављени су транспаренти 
како би се скренула пажња возачима да је почела школска година.
У школској 2010/11. години, на подручју општине Мркоњић Граду четири основне школе 
у први разред уписано је 149 ученика.

С.Ћусо
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VI ГОСПОЈИНСКА 
УЛИЧНА ТРКА
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У МЕДНОЈ ОДРЖАН САБОР МЕДЉАНАЦА

Бољи услови живота, а мјештана све мање

Озрен  Чулић - најболји млади глумац 

Култура, образовање,
здравство

Култура, образовање,
здравство

ЗАВРШЕН ФЕСТИВАЛ ДЈЕЧИЈЕГ 
ДРАМСКОГ СТВАРАЛАШТВА РС

Представа «Снежна 
краљица» у извођењу 
Дјечијег позоришта 
РС, Школа глуме Бања 
Лука проглашена је 
најбољом представом на 
овогодишњем 2. Фестивалу 
дјечијег драмског ствара-
лаштва РС, који је од 6. 
до 9. септембра одржан у 
Мркоњић Граду. Осим ове 
награде, жири је додијелио 
признања за још осам 
категорија: најбољи млади 
глумац и глумица, награда 
за најбољу колективну игру, 
за глумачку будућност, 
сценско пјевање, режију, 
сцену и костиме. 
Спуштена је завјеса на 2. 
Фестивал дјечијег драмског 
стваралаштва. Током 
четири дана дружења у 
Мркоњић Граду, млади 
глумци дали су максимум 
од себе а најбољи су 
награђени. 
Бањалучани су побрали 
највише награда, за 
представу «Снежна кра-
љица». 
«Добили смо награду 
за најбољу представу 
и то је заиста велико 
признање за све нас. Ту 
су и награде за глумачку 
будућност те колективну 

игру. Највећа награда за 
све учеснике је одлична 
атмосфера на Фестивалу 
и разноврсност представа 
које су изведене», каже 
Александра Спасојевић, 
режисерка представе која 
је добила прву награду. 
У категорији најбоља 
млада глумица, награда је 
припала Анастасији Рудан 
за улогу Марице у представи 
«Наша деца» Позоришта 
младих ’’Гимназијалац’’ из 
Љубиња. 
«Нисам очекивала ову 
награду. Задовољна сам 
нашим наступом на 
Фестивалу и мислим да су 
ове године све представе 
биле занимљиве на свој 
начин», каже Анастасија 
док прима честитке 
од својих другова али 
и осталих учесника 
Фестивала.
Награда за најбољег младог 
глумца отишла је у руке 
Озрена Чулића, који је члан 
дјечијег ансамбла Градског 
позоришта Мркоњић Град. 
Овај млади глумац, прошле 
године је на Фестивалу 
добио награду за глумачку 
будућност. 
«Ове године ми је 
повјерена улога краља у 

Село Медна, “угнијездило” 
се у подножју планине 
Димитор, у кањону рјечице 
Медљанке која се улијева 
у Сану. Некада је у њему 
живјело више од три 
хиљаде људи, а сада свега 
пар стотина. У жељи да 
селу “удахну” додатну 
снагу за даљи живот 
Удружење Медљанаца у 
поратном периоду оживјело 
је одржавање Сабора 
Медљанаца. Тако се и на 
овогодишњем сабору на 
Малу госпојину окупило 
више од двије хиљаде 
Медљанаца и њихових 
гостију. Стигли су Медљанци 
са свих страна свијета, чак 
из Аустралије. Тврде да 
их највише живи у Новом 
Саду и његовој околини. 
Предсједник Удружења 
Медљанаца “Димитор” из 
Новог Сада Младен Јовишић 
тврди да у вом војвођанском 
граду живи више од 3.000 
некадашњих становника 
Медне. ‘’Из Новог Сада 

на сабор је дошло око 200 
Медљанаца. Сваке године 
организовано долазимо 
на сабор, а тиме желимо 
да дамо свој допринос да 
наше родно село не умре, а 
помажемо и све акције на 
изградњи инфраструктуре 
у селу - рекао је Јовишић. 
Управо у последњих пет, 
шест година у Медној је 
урађено много на стварању 
бољих услова за живот 
мјештана. ‘’Раније су били 
изузетно тешки услови за 
живот. Пут је био лош, није 
било телефона…, али је у 
селу било много становника. 
Када сам ја ишао у школу, 
крајем седaмдесетих година, 
у школи је било 32 одјељења 
са око 700 ученика. Сада је до 
села изграђен асфалтни пут, 
свака кућа има телефон, али 
не ради школа, јер нема ђака. 
У Медној углавном живе 
старачка домаћинства’’, 
прича мјештанин Јован 
Блажевић. Лијепог живота, 
много народа, момачке и 

дјевојачке пјесме у Медној са 
сјетом се сјећа и 90-годишњи 
Стојан Павловић. ‘’У Медној 
је био чувени сабор, познат 
не само у овом крају него и 
у Крајини. Овдје се на Малу 
госпојину код цркве играло 
и пјевало некада до зоре. У 
свакој кући било је најмање 
десеторо чељади. Сада једно 
или двоје, а многе су празне 
и закључане. На срећу, у 
посљедњих неколико година 
у село су почели да се враћају 
млади људи. Вјерујем да за 
Медну долазе бољи дани’’, 
прича старина Стојан.

С.Дакић

Црквиште - 
На локалитету Црквишта 
пронађене су мошти тројице 
монаха, послије указања 
једној жени. На том мјесту 
недавно је почела изградња 
цркве. Очекује се да Медна 
постане мјесто окупљања 
ходочасника.

Додијељене награде Фестивала
представи «Краљевски 
фестивал». Награду 
сигурно не бих освојио да 
није било помоћи мојих 
другара», каже симптични 
Озрен који плијени својим 
глумачким талентом. 
Санела Јанковић из 
Бања Луке освојила је 

награду за најбољу режију 
за представу «Приче 

о љубави» по тексту 
Бранислава Нушића а 
у извођењу Центра за 
културу из Челинца. 
«Ово је моја прва награда и 
заиста сам срећна. Посебно 
ми је драго јер је учешће на 
овом фестивалу заправо 
прво гостовање младе 

групе глумаца из Челинца», 
рекла је Јанковићка 
која је на овогодишњем 
Фестивалу била задужена 
и за радионице о темама 
«Стихови у дјечијим 
представама» те «Сценски 
покрет». 
Овогодишњи Фестивал 
је показао да је досегао 
једну зрелост без обзира 
што је то тек други 
фестивал. Публика је 
имала прилику да погледа 
дјела од класичних 
представа, преко комедија 
до мјузикла. 
«Овакви догађаји 
нам помажу да младе 
ослободимо од многих 
ствари, да их укључимо у 
нормалне животне токове, 
да им отворимо врата 
свјетлије будућности, 
а самим тим ми у 
позоришту добијамо 
нове, врло талентоване 
снаге, глумце и глумице, 
будуће, ја бих рекао, 
велике глумчине наше 
сцене», рекао је режисер 
Новица Богдановић, 
члан Стручног жирија 
Фестивала. 

С. Милетић

Награђени на Фестивали 



15Локалне новости, септембар 2010. године14

Школе у мркоњићкој регији 
добиле опрему

Столови за стони тенис 
за основце једанаест 

школа
Једанаест основних школа са подручја општинa 
Шипово, Језеро, Мркоњић Град, Рибник и Дринић 
добило је на поклон опрему за стони тенис. Ријеч је 
о по једном столу за стони тенис и комплету опреме 
за ову игру, које је обезбиједило Министарство 
за породицу, омладину и спорт РС. Вриједност 
донираних спортских реквизита је око 5.000 марака.
Опрему директорима и наставницима физичког 
васпитања уручио је министар Проко Даргосављевић, 
на свечаности приређеној у дворани „Арена 
Комерцијалне банке“ у Мркоњић Граду.
’’Министарство већ четири године проводи акцију 
обезбјеђења спортске опреме у основним школама. 
Ове године смо се опредијелили за опрему за стони 
тенис и школама смо поклонили 200 столова, а 
министарство је за те намјене издвојило 90 хиљада 
марака. Циљ ове акције је да се дјеца што дуже 
задржавају у школи, у салама за физичко васпитање 
и спортским теренима, да мање одлазе у угоститељске 
објекте и на улицу. Вјерујем да је ова опрема добро 
дошла свим школама’’, рекао је министар Проко 
Драгосављевић.
Директор ОШ „Иван Горан Ковачић“ у Мркоњић Граду 
Предраг Ђуза каже да је опрема за стони тенис добро 
дошла овој школи, гдје већ годинама са успјехом ради 
стонотениска секција.
’’Овај комплет опреме за стони тенис добро је дошао 
нашој школи, који ће наши ученици користити на 
часовима физичког васпитања, али и у слободном 
времену. Ученици у нашој школи изузетно воле стони 
тенис, што говори и чињеница да са успјехом ради 
стонотениска секција’’, рекао је Ђуза.
Слично прича и директор ОШ „Раде Марјанац“ у 
Стројицама код Шипова Драган Гајић, који истиче 
да је захваљујући министарству у подручној школи у 
Бабићима уређена модерна сала за извођење наставе 
физичког васпитања.
’’У уређење фискултурне сале министарство је 
уложило 12 хиљада марака. Сада ђаци у школи 
у Бабићима имају оптималне услове за физичко 
васпитање. Опрема коју смо добили за стони тенис 
добро ће доћи, јер у тој школи нисмо имали столове 
за стони тенис’’, рекао је Гајић.                            С. Дакић
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АКЦИЈА УЧЕНИКА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ПЕТАР КОЧИЋ“ 

Одјећа и играчке за дјецу у дому 
„Рада Врањешевић“

Ученици и наставници Основне школе „Петар Кочић“ организовали су хуманитарну 
акцију на прикупљању одјеће и играчака за напуштену дјецу у Дјечијем дому „Рада 
Врањешевић“ у Бањалуци. Акцију су подржали и ученици средњих школа, родитељи 
ученика, неки радни колективи, те представници судске полиције у Мркоњић Граду.
Професорица енглеског језика Данијала Шкондрић-Улетиловић, која је била 
организатор акције, каже да су прикупљене велике количине одјеће и играчака за 
штићенике Дома „Рада Врањешевић“.
’’У акцији је учестовао велики број дјеце и прикупљена је велика количина одјеће, 
али и играчака. Неки донатори куповали су и поклањали нову одјећу. Одјећу смо 
отпремили у дом и вјерујем да су дјеца и њихови васпитачи задовољни поклонима’’, 
рекла је Данијела и додала да је у плану да се организује акција прикупљања хигијенских 
средстава за штићенике дома.
Ученица деветог разреда ОШ „Петар Кочић“ Бранкица Радић каже да су се њени 
школски другови и другарице максимално трудили да акција успије.
’’Када смо се са наставницом Данијелом договорили сви смо кренули у акцију 
прикупљања одјеће и играчака за дјецу. У школи и у граду сви су нас подржали и драго 
ми је да је акција успјела и да смо прикупили велику количину одјеће за дјецу  дому’’, 
рекла је Бранка Радић.
Слично причају и њени школски другари Милијана Милић и Младен Бојанић, који су 
дали несебичан допринос да акција успије.
’’Сви у школи смо били мотивисани да акција успије, јер смо помоћ прикупљали за дјецу 
која немају родитеље и која живе у дому. Настојали смо да уз одјећу за дјецу прикупимо 
и што више играчака, јер сигурно их немају довољно. Наше највеће задовољство је ако 
смо поклонима обрадовали малишане у вртићу’’, рекла је Милијана Милић.               

                                                                                                                  С. Дакић

Предаја пута на употребу

МИСИЈА OEBS-а  У  БИХ   Одржан семинар о пројекту ,,Индекс инклузивности’’

Владимир Милановић

МЗ Баљвине

Асфалтиранo 1,3 километра пута 
У Горњим Баљвинама, педесетак домаћинстaва добило је на употребу 1,3 километра 
новог асфалтираног пута. На свечаности која је приређена у Баљвинама пут су 
свечано на употребу мјештанима  предали начелник општине Мркоњић Град Зоран 
Тегелтија и предсједник мјесне заједнице Баљвине Слободан Марјановић.
Асфалтирана је дионица пута од центра села до цркве Светог Пантелејмона. Вриједност 
пројекта је 90 хиљада марака, а средства је обезбиједила општина Мркоњић Град и 
Влада РС, а радове на изградњи 1,3 километра пута, који је широк 2,60 метара, извело 
је предузеће ‘’Мркоњићпутеви’’. 
Начелник општине Зоран Тегелтија приликом отварања пута истакао је значај 
изградње путне мреже за стварање бољих услова за живот становништва на селу. 
‘’Не очекујем да ће се овом изградњом пута грађани вратити да живе на селу. Свјесни 
смо те чињенице, али желимо да у  сваком селу створимо боље услове за живот 
становништва којe ту живи’’, рекао је Тегелтија. Додајући да се у наредном периоду 
планира израда пројекта за изградњу водовода, јер у селу нема воде за пиће.
‘’Изградња асфалтног пута за наше село је од великог значаја и коначно је дошао крај 
нашим невољама које смо имали због лошег пута. Посебно је било тешко у зимском 
периоду, јер је било тешко одржавати проходност макадамског пута’’, каже мјештанин 
Милан Јотић. Додајући да му је жао што пут није изграђен прије тридесетак година, 
јер се из села иселио један број мјештана.                                                                                      
Предсједник мјесне заједнице Баљвина Слободан Марјановић каже да очекује 
наставак ових активност како би се завршило комплетно асфалтирање овог локалног 
пута. 
‘’Остало је још да се асфалтира око 2,5 километара локалног пута од школе до засеока 
Лакићи и  1,4 километара од цркве до засеока Пиљежи, те неколико краћих кракова, 
и тиме бисмо довели асфалтни пут до сваке куће’’, рекао је Марјановић. 

Истичући да је већ сад у току прикупљање средстава за асфалтирања  пута до засеока 
Пиљежи, а чија је реализација планирана у наредном периоду.

У оквиру пројекта асфалтирањa пута, асфалтирана је и стаза до цркве, а у порти 
је изграђена црквена сала за потребе црквених и других свечаности у селу. Сала 
је дуга 16,5  и широка 6,5 метара, а њену изградњу помогли су општина Мркоњић 
Град, привредни субјекти и мјештани села Баљвине. Радове су изводили локални 
грађевински радници.
 

С.Ћусо

Подстицаји за развој пољопривреде и запошљавање

Садни материјал за 27 
пољопривредника

Начелник општине Мркоњић Град Зоран Тегелтија 
потписао је Уговоре са пољопривредницима о додјели 
средстава за подстицај развоја пољопривреде и Уговор 
са једним пословним субјектом о додјели бесповратних 
средстава за подстицај запошљавања незапослених 
лица.
За подизање вишегодишњих засада општина Мркоњић 
Град  издвојиће 25.000 КМ, а за запошљавање 22.500 КМ 
Средства за запошљавање одобрена су ДОО ‘’МГ Мики’’ 
за запошљавање девет радника.
За подизање вишегодишњих засада биће подијељено 

5.400 садница воћа за 27 корисника. Такође, општине је 
издвојила 1.900 КМ за  хемијску анализу земљишта на 
којем треба да буду засађене ове саднице.
‘’Засадићу два дунума крушке. Општина нам је доста 
помогла овим средствима, добили смо по 200 садница и 
бесплатну анализу земљишта’’, рекао нам је Јово Еремија 
из Бјелајца
Пожеливши им добар род начелник општине је истакао 
да је општина Мркоњић Град у последњих пет година 
пласирала   око 1.800.000КМ кредитних средстава за 
пољопривреду.
‘’Ми већ пет година успјешно реализујемо Програм 
за развој пољопривреде. На тај начин нашу подршку  
и помоћ су  добила 303 корисника ових средстава’’, 
рекао је начелник општине Зоран Тегелтија. Истичући 
да у последње двије године највећи интерес постоји 
за улагање у воћарство и да ће након реализације 
овогодишљег програма бити засађено укупно 10 хектара 
садница крушке, шљиве и јабуке.
Пољопривредним произвођачима, који су потписали 
Уговор о  додјели садница, представљен је програм за 
подршку подизања нових воћних засада и одржано  
предавање о узимању узорака земљишта за хемијску 
анализу. 

С.Ћусо

Потписивање уговора

Мисија ОЕБС-а у БиХ била 
је домаћин дводневног 
семинара о пројекту Индекс 
инклузивности, који је одржан 
16. и 17. септембра у хотелу 
‘’Крајина’’ у Мркоњић Граду.
Циљ семинара јесте изра-да 
школских, односно општи-
нских развојних планова, који 
ће допринијети укључивању у 
основно образовање све дјеце 
школског узраста без обзира 
на њихове специфичности. 
Истовремено, Индекс инклу-
зивности представља и 
средство за самопроцјену 
школа. 
Жељко Тадић, сарадник за 
образовање Мисије ОЕБС-а 
у БиХ, каже да се пројекат 

Индекс инклузивности про-
води већ трећу годину, а у 
сарадњи са министарствима 
просвјете и културе РС, 
Федерације БиХ, дистриктом 
Брчко те уз подршку локалних 
заједница.
‘’У току 2008/2009. год. овај 
пројекат имплементиран је у 
27 општина и у око стотину 
школа. Ове године планирано 
је да га уведемо у још 14 
општина. Пројекат је заснован 
на концепту самоеваулације 
који је, иначе, креиран од 
стране два просвјетна радника 
из Енглеске и тренутно 
се имплементира у преко 
30 земаља широм свијета. 
Наравно, свака земља у 

којој се имплементира ради 
прилагођавање индекса инклу-
зивности потребама те земље и 
средине у којим се ради’’, каже 
Тадић. Додајући да је основна 
идеја да се створи самоодрживи 
систем  евалуације школа у 
инклузивности саме школске 
средине, односно колико је 
школа инклузивна за сву дјецу. 
‘’Када говоримо о инклузији 
не мисклимо само на дјецу са 
посебним потребама него и 
сву дјецу која нису обухваћена 
образовним системом’’, 
истиче Тадић. Семинару су 
присуствовали представници 
мркоњићких основних школа, 
те представници Општине и 
Центра за социјални рад.     С.Ћусо Учесници семинара
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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 СЕПТЕМБРУ 2010. ГОДИНЕ

1. КОЗОМАРА МИЛИЦА, кћи Саше и Милијане
2. ЈОВИЋ МИА, кћи Горана и Тање
3. КУЗМАН МИЛАНА, кћи Милана и Маријане
4. БОГОЈЕВИЋ ЂОРЂЕ, син Ненада и Биљане
5. БОЈАНИЋ МИРОСЛАВ, син Душка и Анђелке
6. МИЛАНОВИЋ ТАМАРА, кћи Бранислава и Милене
7. МАРИЋ МАГДАЛЕНА, кћи Александра и Славке
8. ТОДОРОВИЋ ЛАНА, кћи Томислава и Драгане
9. АРЕЖИНА МАТЕЈ, син Николина и Горане
10. ЋИРКО АНЂЕЛА, кћи Милоша и Анђелине.

ВЈЕНЧАНИ У СЕПТЕМБРУ 2010. ГОДИНЕ 

1. РАКИЋ ЗОРАН и ЛАЗЕНДИЋ ДРАГИЦА
2. СТУПАР ОГЊЕН и РУДИЋ ВЕСНА
3. ВИДОВИЋ ДРАГАН и ПЕШИЋ САНДРА
4. ТОДОРОВИЋ ИГОР и МАРКОВИЋ ВЛАДИМИРКА
5. ТОДОРОВИЋ МЛАДЕН и ЈАСЛАР СЊЕЖАНА
6. ВИДИЋ БРАНИСЛАВ и РАДАНОВИЋ ЗОРИЦА
7. МАРЧИЋ МЛАДЕН и ВИШЕКРУНА БИЉАНА
8. ДРАГОСАВЉЕВИЋ ДУШКО и БОРОЈА ЗОРИЦА
9. МАНДИЋ НОВИЦА и ГАЈИЋ ЗОРКА

ЈУ ,,Народна библиотека“  Мркоњић Град овог мјесеца вам препоручује да прочитате:

КОНСТАНТИНОВО РАСКРШЋЕ
Аутор: Дејан Стојиљковић
Категорија: историјски роман

Према легенди, клинови којима је Исус Христос био 
прикован за крст нестали су након Његовог васкрсења. 
Један је уметнут као дио у круни, други је стављен на 
врх копља, а трећи је претопљен у сјечиво мача... Онај ко 
буде имао у посједу ове три ствари завладаће свијетом. 
Иста легенда каже да се трећа света реликвија налази на 
Балкану, на југу земље коју потреса грађански рат, у граду 
где је рођен Константин Велики.
У прољеће 1939. Хајнрих Химлер поклонио је Адолфу 
Хитлеру мапу са уцртаних шест праваца у којима би 
требало да се крећу истраживања древне аријевске 
прошлости. Један од тих праваца показивао је на Србију.
Пет година касније, у Нишу, официр СС Хајнрих Кан 
успјева да пронађе локацију мјеста које крије тајне великог 
римског императора. Мач за којим Хитлер толико жуди 
налази се испод темеља античког Наиса, у збирци оружја 
означеној као КОНСТАНТИНОВО РАСКРШЋЕ. Али на 
путу који Кан треба да пређе, испријечиће се двојица људи: 
загонетни четнички мајор Немања Лукић и командант 

одбране града - баварски племић Ото фон Фен. У исто вријеме, поред бомби које 
савезници бацају са неба, Ниш потреса серија стравичних убистава... У лудилу рата, то 
наизглед никог не узбуђује, али једна древна ријеч може се чути како је тихо изговарају 
војници на мртвој стражи, та ријеч је ВАМПИР. У ноћи када савезнички бомбардери 
буду запалили небо изнад Ниша, недокучива жудња одвешће у подземље оне који немају 
шта да изгубе. У мрак, гдје сијају очи боје пурпура, ка мјесту где се сјеку границе два 
свијета, ка КОНСТАНТИНОВОМ РАСКРШЋУ.

ПА ШТА АКО ИМАМ КОЈИ КИЛОГРАМ ВИШКА   
Аутор: Мег Кабот
Категорија:  тинејџерски роман

Када сте у петнаестој на врхунцу, како ствари могу другачије 
да крену него низбрдо?
Некадашња тинејџерска поп сензација Хедер Велс, пала 
је на дно: уморна је од пјевања туђих пјесама и није баш 
засута уговорима дискографских кућа за своје кантауторске 
креације. Да ствар буде гора, отац јој је у затвору, мајка је 
отперјала у Буенос Аирес са садржајем њеног банковног 
рачуна, и Хедер никако да престане да утапа своју тугу у 
слаткишима. Успјева још само да задржи свог заручника, 
некадашњег члана мушког сентиш бенда, Џордана 
Картрајта...
А онда, док Џордан на стејџу покушава да задржи све 
крајеве полураспаднутог живота, Хедер открива да ју је 
на топ-листи, баш као и у Џордановом кревету, замјенила 
нова америчка поп звезда Тања Трејс. Хедер одлучно хита 

улицама Њујорка у потрази за новим послом, новим станом, новим животом...Када надје 
посао у студенстком дому - ствари крећу набоље... све док дјевојке из студењака не почну 
мистериозно да нестају.

Водич
кроз град

Водич
кроз град

Култура, образовање,
здравство

Култура, образовање,
здравство

МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ АНИМИРАНОГ ФИЛМА И У 
МРКОЊИЋ ГРАДУ

У конкуренцији за Гран при 
фестивала 40  анимираних  

филмова 

Међународни  фестивал анимираног филма БАЊАЛУКА 
2010  биће одржан од 22. до 27. октобра у шест градова 
Босне и Херцеговине: Бања Луци, Сарајеву, Градишци, 
Мркоњић Граду, Бјељини и Требињу. На овогодишњем, 
трећем по реду, фестивалу биће приказано више од 300 
анимираних филмова.  Селекциона комисија фестивала 
изабрала је 40 филмова, из 24 државе свијета,  који ће се ове 
године такмичити за Гран при Међународног фестивала 
анимираног филма БАЊАЛУКА 2010.  Главна награда 
износиће 3.000 евра, специјална награда 1.000 евра, а биће 
додјељене и три награде за технике анимације, награда 
публике и двије специјалне награде стручног жирија.

Селекциона комисија, у саставу: директор фестивала 
Горан Дујаковић, директор програма Предраг Соломун 
и умјетнички директор фестивала Зоран Ђерић одабрала 
је и 45 анимираних филмова који ће бити приказани у 
ревијалном дијелу, односно програму Панорана, али се 
неће такмичити за фестивалске награде.  На конкурс 
фестивала пристигло је 240 филмова из 37 држава свијета, 
а највише из Француске, Пољске, Велике Британије 
и Њемачке. А у фокусу овогодишње манифестације 
биће канадска анимација, те ће тим поводом фестивал 
отворити култни канадски аниматор Цорделл Баркер, 
избором својих филмова. Жири овогодишњег фестивала 
чиниће прошлогодишња побједница Сандра Десмазије из 
Француске, те Цларе Китсон из Велике Британије, Пиерре 
Хеберт из Канаде, Дино Крпан из Хрватске и Веско Кадић 
из Босне и Херцеговине. Покровитељ Међународног 
фестивал анимираног филма ‘’БАЊАЛУКА 2010’’ је 
Министарство просвјете и културе Републике Српске, 
а значајну фанансијску помоћ обезбиједио је и Савјет 
министара Босне и Херцеговине.Генерални медијски 
покровитељи су Радио телевизија Републике Српске и 
дневне новине ПРЕСС Републике Српске, те пријатељ 
фестивала Радио М.       

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „ПЕТАР КОЧИЋ“

Књижевно вече о књижевној 
награди „Фра Грга Мартић“

У мркоњићком Културном центру „Петар Кочић“, а у организацији Клуба 
умјетничких душа 22. септембра уприличена је промоција књига награђених 
књижевном наградом „Фра Грга Мартић“. Награду додјељује Књижевна фондација 
„Фра Грга Мартић“ из Крешева у пет кетегорија: за најбољу збирку поезије, књигу 
прозе, збирку поезије (првенац), књигу прозе (првенац) и за краћи књижевни рад 
било којег жанра или књижевну студију инспирисану ликом и дјелом фра Грге 
Мартића или Босном Сребреном.

Секретар фондације Мило Јукић упознао је присутне да су књижевном наградом 
„Фра Грга Мартић“ награђено за прошлу годину пет књижевника. Ријеч је о 
књижевнику Анти Зирдуму из Витеза који је добио награду за књигу „Царски рез“, 
Тањи Ступар-Трифуновић из Бањалуке за књигу „Главни јунак је човјек који се 
заљубљује у несрећу“, Жарку Шарићу из Српца за књигу „Збогом гавране“, Срђану 
Мршићу из Источног Сарајава за књигу „Крици из гета“ и Ламији Гребо из Сарајева 
за књигу „Харон данас ради џаба“.

’’Конкурс за књижевну награду „Фра Грга Мартић“ расписујемо сваке двије године. 
На конкурс је прошле године стигло106 књига. Број је доста велики зато што су и 
награде доста високе и износе од 1.000 до 7.000 марака. Настојимо да промовишемо 
у што више средина награђене књиге и да оне дођу до читалаца’’, рекао је Јукић.
На књижевној вечери о награђаним књигама говорили су књижевници Радмило 
В.Радовановић, Мило Јукић, Анто Станић, Мирјана Билић и Анто Зирдум.

’’Моја књига „Царски рез“ награђена је за најбољи књижевни рад инспирисан 
ликом и дјелом Фра Грге Мартића. Књига говори о једном стварном лику који је 
живио на овим просторима прије 160 година. 

Ријеч је о фра Мији Сучићу из Ливна, који је био први босанскохерцеговачки 
хирург, који је лијечио људе широм БиХ. Он је умро на један мистериозан начин 
у 44 години живота, након што је у Шујици породио једну жену муслиманку на 
царски рез. Он је умро након три дана о чему ја говорим у својој књизи’’, рекао је 
Зирдум.

                                                                                         С. Дакић
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УСПЈЕХ МРКОЊИЋКЕ ЏУДИСТКИЊЕ

Кадеткиња која обара сениоре
Данијела Радоја, чланица Џудо клуба «Атос», освојила 
је прво мјесто на Првенству РС за млађе сениоре до 
23 године. Њена другарица из клуба Ведрана Солдат 
била је трећа на првенству које је одржано 2. октобра у 
Берковићима.

Освојивиши златну медаљу, Данијела Радоја успјела 
је да понови резултат из прошле године. Ова млада 
спортисткиња, која има свега 16 година, до најсјајније 
медаље стигла је прилично лако. У женској конкуренцији 
учествовало је 27 такмичарки. «Ово је категорија у којој 
нема много такмичара. Већина одлази на факултет или 
за другим обавезама, па је мало оних који баш припадају 
млађим сениорима. Ја сам имала двије противнице које 
сам савладала без проблема», каже весела Радоја, чија је 
званична конкуренција кадети.
Иако млада, Данијела Радоја има велико искуство на 
домаћим и иностраним такмичењима. Џудо клуб «Атос» 
наступа на бројним турнирима, а ове године имали су 
представнике и на Балканском и Европском првенству. 
«Након Балканијаде и сјајног резултата, ово првенство за 
мене је представљало прави изазов. Одрадила сам двије 
добре борбе и добила сам противнице у самом старту. 
Све се прилично брзо завршило тако да још нисам свјесна 
свог успјеха. Драго ми је што сам успјела да поновим 
резултат од прошле године», додаје Радоја.
Према њеним ријечима, у клубу је сада све подређено 
припремама за Првенство БиХ за млађе сениоре, које ће 
другог викенда у октобру бити одржано у Лакташима. 
Побједник тог такмичења стиче право учешћа на 
Европском првенству, чији ће домаћин ове године бити 
град Сарајево.                                                          С. Милетић

 ПРВЕНСТВО У ШАХУ ЗА  ПИОНИРЕ И КАДЕТЕ

Друго мјесто  за ’’Ан пасан’’
У Мркоњић Граду у недјељу 19. септембра одржано је појединачно првенство у шаху 
регије Бања Лука, за пионире и кадете. У три категорије, на такмичењу је наступило 27 
шахиста из клубова „Ан пасан“ Мркоњић Град, „Гамбит“ Бањалука и „Козара“ Градишка.  
У конкуренцији дјечака од првог до петог разреда најбољи је био Радослав Ћетојевић 
Шаховски клуб ‘’Бањалука’’ док је Јован Девић Шаховски клуб ‘’Козара’’ из Градишке 
побједник међу шахистима од шестог до деветог разреда. Организатори очекују да 
им се придружи још клубова „Вјерујемо да ће се када људи чују да смо овако нешто 
лијепо започели, придружити овом такмичењу. Бањалучка регија има минимално 40-
так школа шаха“, рекао је Бранко Тимић, испред Центра за унапређење и развој шаха 
„Гамбит“ Бања Лука. 

У конкуренцији дјевојчица од првог до деветог разреда Тијана Бабић из бањалучког 
Гамбита била је најуспјешнија. Њене двије другарице из клуба освојиле су друго и треће 

мјесто. „Било је ово лијепо такмичење. Задовољна сам својом игром и освојеним другим 
мјестом“, каже Јелена Гајић, шахисткиња из Бања Луке.
Од представника Шаховског клуба „Ан пасан“ највише успјеха имали су Марко Попадић 
и Илко Перић, који су освојили треће и друго мјесто у конкуренцији дјечака од првог 
до петог разреда.
На крају такмичарског дана у Мркоњић Граду, Шаховски клуб ‘’Гамбит’’ из Бања Луке 
проглашен је за најуспјешнији клуб у екипном пласману, а на основу такмичења за 
шахисте кадете, које је почело 20. фебруара ове године. Друго место освојио је ‘’Ан 
пасан’’ из Мркоњић Града док је трећа ‘’Козара’’ из Градишке.

С. Милетић

Данијела Радоја и Ведрана Солдат у средини

ЗАВРШЕН IV МЕМОРИЈАЛНИ  КОШАРКАШКИ ТУРНИР 

Пиварима титула

ТУРНИР ‘’ШАХОВСКЕ НАДЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ’’

Треће мјесто Марку Попадићу
Марко Попадић освојио је треће мјесто на 10. шаховском турниру ‘’Шаховске наде Босне и Херцеговине’’ одржаном у 
Живиницама 29. августа, а у организацији Шаховске уније Босне и Херцеговине.
Право наступа имали су три првопласирана такмичара на првенству Босне и Херцеговине, играчи по позиву и играчи 
домаћина Шаховског клуба Живинице. Такмичило се у три старосне групе, до 10. година, 10-14 година и 14-18 година. 
Темпо игре је 15 минута и играло се 7 кола. 
Мркоњић Град су представљали Славен Паштар у конкуренцији 14-18 година који је заузео пето мјесто, и Марко Попадић 
који је заузео треће мјесто са освојених 5 бодова из 7 партија побједивши актуелног првака БиХ Дина Марковића. Имао 
је исти број освојених бодова као и другопласирани Мухарем Махмутбеговић, али лошији додатни критеријум. За 
освојено треће мјеста добио је диплому и новчану награду у износу од 30 КМ.

КК ‘’Борац Нектар’’ из 
Бања Луке побједник 
је IV Меморијалног 
кошаркашког турнира у 
Мркоњић Граду, који је 
одржан 1. и 2. октобра. На 
турниру су награђене три 
најуспјешније екипе те 
најбољи стријелац и играч.

Изабраници тренера Драге 
Каралића у утакмици за 
прво мјесто савладали 
су Младост тек након 
продужетака (72:79). У 
регуларном дијелу сусрета 
резултат је био 64:64, 
по четвртинама (17:19, 
17:17, 15:17, 15:11). Треће 
мјесто освојила је екипа 
Сервицијума из Градишке, 
која је савладала Варду из 
Вишеграда, резултатом 
70:68. Утакмица између 
Младости и Борца била је 
неизвјесна до самог краја. 
Младост је добро отворила 
сусрет и у првом налету 
постигла 9 погодака а да 
«пивари» нису протурили 
лопту кроз кош. 
Стари ривали, Младост 
и Борац, добро су се 

носили током регуларног 
дијела сусрета, па је 
послије 40 минута игре 
резултат био 64:64. Умор 
и исцрпљеност учинили 
су своје, па су кошаркаши 
Борца искористили тре-
нутак слабости домаће 
екипе и уграбили побједу 
у продужетку.  «Јако 
неизвесна утакмица. 
Два добра противника и 
подједнаке снаге на терену. 
Ми смо на крају имали више 
среће и концентрације и 
мислим да смо заслужено 
побиједили“, каже капитен 
Борца Небојша Павловић. 
У домаћој екипи у финалу 
није наступио Драган 
Ђурановић, који је био 
један од заслужнијих што 
се Младост пласирала у 
финале. У жару борбе, 
Ђурановић је повриједио 
руку пред крај утакмице са 
Сервицијумом. 
«Сигурно да је Борац 
квалитетнија екипа од 
нас. Има «дужу» клупу а 
ми смо били и ослабљени 
јер није играо Ђурановић. 
Мислим да је публика 

могла да ужива у нашој 
игри. Играли смо добро, 
држали смо се колико смо 
могли, мало нам је фалило 
за побједу“, сматра Ранко 
Велимировић, капитен 
Младости.
Међу сјајним играчима 
на турниру, посебно се 
издвојио Милош Коматина, 
нови играч у екипи 

МЕЂУНАРОДНА ПРИЈАТЕЉСКА УТАКМИЦА У МРКОЊИЋ ГРАДУ

Младост прошла прву провјеру
КК ’’Младост’’ из Мркоњић Града 
савладaла је екипу „Wien basket“ из Беча, 
резултатом 94:90, у првој контролној 
утакмици која је одиграна 13. септембра. 
У регуларном дијелу сусрета, било је 83:83, 
по четвртинама 17:26, 30:23, 23:16 и 13:18.
Изабраници тренера Горана Сладојевића 
прошли су прву провјеру у склопу 
припрема. Екипа „Wien basket“, која 
наступа у првенству I савезне лиге у 
Аустрији, показала се као прилично тежак 
противник. „Ово је наша прва утакмица и 
противник „Wien basket“ је једна озбиљна 
екипа, која је вечерас постигла 12-13 тројки. 
Ми се нисмо надали да ћемо на паркету 
имати екипу таквог квалитета. Момци су 
одиграли на добром нивоу. Међутим, ми 
смо огромним хтијењем и вољом добили ову утакмицу“, каже Сладојевић.
У табору гостију кажу да су задовољни игром својих момака, с обзиром да су имали само двије седмице за припреме. Iпак додају да је домаћину била 
наклоњена и спортска срећа. 
„Као и увијек, на овим просторима игра се добра кошарка. Атмосфера у дворани је била дивна, утакмица одлична. С обзиром да већина играча у клубу 
потиче са ових простора, драго нам је што смо дошли, да мало размијенимо искуства“, каже Жељко Рацић, потпредсједник клуба и помоћни тренер 
екипе „Wien basket“. 
У склопу припрема, Младост ће одиграти 10-так контролних утакмица. Послан је позив Широком за пријатељско одмјеравање снага. Осим тога, 
почетком октобра у Мркоњић Граду биће одржан турнир, а Младост ће након тога учествовати и на турниру у Вишеграду.

С. Милетић

Младости. Имао је добру 
минутажу током турнира а 
Борцу је загорчао финале, 
јер је постигао 34 поена. 
Милош Коматина, про-
глашен је за најбољег играча 
турнира, док је награду за 
најбољег стријелца освојио 
играч Сервицијума из 
Градишке Савић Дејан (39 
поена у двије утакмице). 

«Нисам очекивао награду 
али ето тако се испоставило 
на крају. Награду сам 
добио захваљујући мојим 
колегама из тима. Дошли 
смо и до трећег мјеста 
на турниру. Све у свему 
задовољан сам турниром», 
прокоментарисао је Савић.

С. Милетић

Учесници такмичења



Локалне новости, септембар 2010. године20

СпортСпорт
СЛОБОДА И ПОДРИЊЕ ИГРАЛИ БЕЗ ПОБЈЕДНИКА

Реми новајлина уз голеаду
Окршај новајлија у Првој лиги Републике Српске Слободе и Подриња завршен је 
неријешеним резултатом 3:3.
Домаћи фудбалери сјајно су отворили меч и већ у 12. минуту имали предност од 2:0, 
головима Драгана Михаљевића. Наиме, Слобода је дошла у вођство у 45. секунди меча, 
голом Михаљевића. Горан Кецман је побјегао по десној страни и силовито шутирао, 
а голман гостију Бојан Милетић одбио лопту, коју је на ивици казненог простора 
Михаљевић примио на груди, спустио и волејем постигао еврогол.
Исти играч био је стријелац у 12. минуту, када је на сличан начин са ивице шеснаестерца 
савладао Милекића. Гости су резултат смањили у 36. минуту. Сенид Кулаш је кратко 
вратио лопту према гол ману Радовану Илићу, а Мухамед Сајтановић вјешто погодио 
мрежу. На 2:2 изједначио је најбољи играч меча Бекир Софић у 53. минуту. Набачену 
лопту са десне стране Кулаш је главом неспретно избацио до Софића којем није било 
тешко да савлада Илића. У 67. минуту Бекир Софић доводи госте у вођство од 3:2 послије 
брзог контранапада. Када су сви мислили да ће сва три бода отићи у Јању, Синиша 
Радоја је у 90. минуту поравнао резултат на 3:3. Корнер са лијеве стране извео је Данијел 
Богуновић, а пред голом Милекића Радоје је био најприсебнији и лопту постао у мрежу.

СЛОБОДА (МГ) 3(2)
ПОДРИЊЕ 3(1)

Стадион:’’Луке’’ у Мркоњић Граду
Гледалаца: 300
Судија:  Далибор Анђић (Омарска) 7

СЛОБОДА (МГ): Илић 5,5, Милетић 7, Кулаш 5, Тешић 6, Богуновић 6, Ћулум 6, Кецман 
7 (од 65. минута Чавар 6,) Радоја 7, Михаљевић 8, Ђурановић 6 (од 65. минута Ботунић 
6), Инђић 7. Тренер:  Драган Вукша.

ПОДРИЊЕ: Милетић 7, М. Арнаутовижћ 6,5, Мерић 6 ( од 49. минута Ђекић 7) Милекић 
7,5, Арсеновић 7, Бешић 6,5, Ђокић 7, Јусуфовић 7, Сајтановић 7, Софић 8 (од 90. минута 
Велегић -),
Тренер:  Борислав Тонковић.

С.Дакић

ПРИПРЕМЕ КОШАРКАША МЛАДОСТИ

Завршене базне припреме, слиједе контролне утакмице
Припреме кошаркаша мркоњићке Младости одвијају се за сада према плану припрема, 
који су сачинили тренер Горан Сладојевић и његов помоћник Миладин Рмуш. Наиме, 
прва фаза припрема, која је трајала 21 дан и која је обухватила базичне, кондиционе 
припреме је завршена. Радило се два пута дневно на спортским теренима Туристичког 
центра „Балкана“ и дворани „Арена Комерцијалне банке“.
„Ми у стручном штабу смо задовољни досадашњим током припрема и залагањем 
играча. Тренажни циклус је био доста напоран, јер смо настојали да екипу што боље 
физички припремимо за напорна лигашка такмичања. Од почетка ове седмице акценат 
ће бити стављен на техничко-тактичко уигравање екипе, јер је у екипи доста нових 
играча и требаће времена да се све коцице сложе. Планирали смо да одиграмо више 
контролних мечева до почетка шампионата, а први је већ 13.септембра када нам у госте 
долази екипа Vien basket из Беча. На том мечу видјећемо колико је екипа физички, али 
и играчки спремна за напорна лигашка такмичења“, рекао је тренер Горан Сладојевић 
и додао да је „заокружен“ списак играча који ће бранити боје Младости у наредном 
шампионату.
Наиме, уговор је склопљен са Аделмом Делићем, који  игра на позицијама два и три, а 
који је био на проби и задовољио је критеријуме стручног штаба. Ријеч је о веома младом 
и перспективном кошаркашу, који је раније наступао за екипу Челика из Зенице. Из 
Челика је стигао и плејмејкер  Адимир Авдибеговић, те центар Милош Коматина, који 
је прошле сезоне играо за екипу Игокеа из Александровца и Нинослав Милошевић, 
који је наступао за Борац Нектар. Уговор о сарадњи обновљен је са крилним центром 
Ранком Велимировићем, а у рад се екипом, након једногодишње паузе, укључио се и 
домаћи центар Драган Ђурановић.
„Стање са играчким кадром је задовољавајуће, мада још нисмо дефинитивно одустали 
од ангажовања једног играча на позицији бека-шутера. Преговори са Миланом 
Јањушевићем нису за сада уродили плодом, али се „вртимо“ и око још неких имена. До 
почетка шампионата има још доста времена и тражићемо најприхватљивије рјешење за 
клуб“, рекао је Сладојевић.

МЛАДИ-
Управа и стручни штаб Младости одлучили су да у наредном шампионату дају прилику 
и већу минутажу у игри младим домаћим кошаркашима.

                                                                                 С.Дакић

МЛАДОСТ СЕ ПРИПРЕМА ЗА СТАРТ У „ЛИГИ 14“

Побједа на гостовању у Какњу
Припреме кошаркаша мркоњићке Младости одвијаjу 
се према плану, а у последњих десетак дана акценат је 
стављен на уигравање екипе и одигравање контролних 
утакмица. Наиме, Младост је у првом мечу пред 
својим навијачима побједила екипу Vine basket из 
Беча и у Градишци екипу Сирвицијума. Нова побједа 
забиљежена је и на гостовању у Какњу, гдје је Младост 
резултатом 71:62 савладала истоимену екипу, која је 
нови члан „Лиге 14“. 
Тренер Горан Сладојевић задовољан је игром својих 
избраника у свим мечевима, а нарочито у последњој 

утакмици против екипе Какња, која је прошле сезоне у 
Купу БиХ Младост добила са 23 поена разлике.
’’Ја сам задовољан залагањем и игром својих кошаркаша, 
који су и у овај меч ушли одговорно и агресивном и 
добром игром под кошем доминирали током цијелог 
меча. Екипа Какња је одлична и знатно јача, јер у свом 
саставу у односу на прошлогодишњи има још три 
изузетно квалитетна кошаркаша. Ми смо посебно добро 
одиграли трећу и четврту четвртину, гдје је до изражаја 
дошла наша одлична физичка спремност и добра игра 
под кошем, гдје је доминирао Милош Коматина који је 
са 17 поена био и наш најефикаснији кошаракаш’’, рекао 
је Сладојевић.
Спортски директор Милан Барашин каже да ће 
кошаракаши Младости нову провјеру имати почетком 
октобра, када ће се у Мркоњић Граду одиграти 
традицонални Октобарски кошаркашки турнир на 
којем ће, осим Младости, учестовати Борац Нектар, 
Сирвицијум из Градишке и Варда из Вишеграда. Турнир 
почиње 1.октобра, а у првом мечу који се игра у 18 
часова састаће се Младост-Сирвицијум, док други пар 
чине  Борац Нектар-Варда. Финале се игра 2.октобра у 
20 часова, а утакмица за треће мјесто почиње у 18.
Иначе, екипа Младости наступиће и на турниру који ће 
се 8 и 9.октобра одржати у Вишеграду.

ПОЈАЧАЊА - Управа и стручни штаб Младости још 
увијек су у потрази за једним квалитетним кошаркашем, 
који може да игра на позицији један и два. Тако се на 
проби налази кошаркаш тих квалитета Петар Ивановић, 
који је прошле сезоне наступао за екипу Тамиша у 
Синалко лиги Србије.
Уколико задовољи укусе стручног штаба с њим ће бити 
потписан једногодишњи уговор.

КАКАЊ-МЛАДОСТ 62:71  (19:13, 16:17,13:24, 14:17)
Доворана Спортског центра Какањ. Гледалаца 300.
КАКАЊ: Делибашић 17, Узуновић,Антић 4, Суљагић 6, 
Дедић 6, Мехдић 6, Муић 2, Суљић 2, Д.Хаџић 2, Беговац 
12, Кахлимановић 5, Чуруг, Хорић
МЛАДОСТ: Пекез, Авдибеговић 10, Кежић 11, Коматина 
17, Милошевић 7, Ђурановић 14, Делић 6, Велимировић 6, 
Видовић, Радовановић, Бајић. (Тренер:Горан Сладојевић).                                                                                     
                                                                                         С. Дакић


