Догађаји

Мјесне заједнице

Живот
повратника
у Доњим
Баљвинама:
Продајом
млијека
зарађују
за живот стр.10.

Mањи
нагиб улице
Давида
Штрпца
стр.5.

ОПШТИНА МРКОЊИЋ ГРАД

Општинске теме

У фабрици
обуће ,,Бема”
покренута
производња
након два
мјесеца

стр.11.

Билтен општине Мркоњић Град, број 2, новембар 2009, бесплатан примјерак

Интервју са
предсједником
Народне
скупштине
Републике
Српске

ПРЕДСЈЕДНИК ДОДИК СВЕЧАНО ОТВОРИО ФИСКУЛТУРНУ
САЛУ У ПОДРАШНИЦИ И ПУТ У ПОДГОРИЈИ

ПОСЈЕТА ДЕЛЕГАЦИЈЕ ВЛАДЕ РС

стр. 7.

Одржан 3.
етно-фестивал
,,Јабука”
стр. 6.

ФК ,,Слобода”
јесењи
првак
стр.15.

Влада РС и општина Мркоњић Град финансирали изградњу фискултурне сале.
У селу Подгорија за асфалтирање 7 км пута, средства обезбиједила Влада РС из
развојног програма, ЈП ,,Српске Шуме” и Општина.

стр. 3.

28 година успјешног рада

,,ХИДРОЕЛЕКТРАНА НА ВРБАСУ” а.д.
стр. 4.
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Скупштинска
хроника

Најава наредне сједнице
Скупштине општине
Одборници би на децембарској сједници требало да разматрају
приједлог Одлуке о усвајању буџета општине за 2010.годину,
приједлог Програма рада Скупштине општине за 2010. годину,
приједлог Програма капиталних инвестиција за период 20102014.година као и Информацију о реализација програма
капиталних инвестиција у 2008.години.
Одборници ће разматрати и Одлуку о проширеним правима у
социјалној заштити општине Мркоњић Град.
Пред одборницима ће се наћи и приједолог Одлуке о утврђивању
критеријума и расписивању јавног конкурса за избор и
именовање чланова Управног одбора и директора ЈУ Дјечији
вртић “Миља Ђукановић” и приједлог Одлуке о додјели
општинских награда и признања.

Извјештај са
11. сједнице
Скупштине општине
Одборници Скупштине општине једногласно су усвојили Одлуку о стипендирању
студената у 2009/2010. години. Овом Одлуком утврђено
је да права на додјелу
стипендија имају редовни
студенти који први пут
уписују одговарајућу годину
студија и то:
-студенти који су примали
стипендију
у
школској
2008/2009. години, а редовно
су уписали наредну годину
студија;
-студенти који имају просјек
оцјена 9,00 и више за све
године студија;
-студенти
прве
године
студија који су завршили
све разреде средње школе са
одличним успјехом, а први
пут уписују прву годину;
-студенти друге и виших
година студија по основу
материјално-финансијског
стања и просјека оцјена;

-студенти који имају статус
породице
погинулог
и
несталог борца или ратног
војног инвалида од I-IV
категорије;
-студенти без оба родитеља.
Такође се даје право на
стипендије
студентима
приватних високошколских
установа уколико имају
просјек оцјена 9,00 и више.
Овом одлуком прописано је
да стипендије могу добити
и студенти богословског
факултета који студирају
у иностранству. Право
на додјелу стипендија по
повлаштеним условима могу
остварити студенти свих
година студија уписаних
на машински факултет, као
и студенти који студирају
математику и физику.
Усвојена је и Одлука о
раду хигијеничарске службе на територији наше
општине, која ће имати

обавезу збрињавања нерегистрованих,
нецијепљених, прекобројних и
невезаних паса и мачака.
Одборници су прихватили
и Одлуку о измјени Одлуке
о оснивању Центра за
социјални рад Мркоњић
Град, којом се мијења
назив ове установе у:
Јавна установа Центар за
социјални рад Мркоњић
Град.
Усвојен је и Нацрт Програма
рада Скупштине општине
за 2010. годину.
Усвојен је Нацрт Одлуке о
усвајању буџета општине
Мркоњић Град. Нацртом
је
предивђен
укупни
буџет у износу од 10,212
милиона КМ, што је за
13 процената више од
овогодишњег плана буџета.
Од ове суме за одређене
намјене распоређено је 7,864
милиона КМ, за средства

резерви 75 хиљада КМ и за
капиталне расходе и грантове 2,273 милиона КМ.
Пројекцијом буџета предвиђено је да изворни
приходи у буџету износе
7,925
милиона
КМ,
што је за 7% више од
плана прихода за 2009.
годину. Порески приходи
планирани су у износу
од 4,600 милиона марака,
што је за четири процента
више
од
овогодишњег
плана. Порески приходи
чине 58,67% планираних
изворних прихода, односно
45,53 % укупног буџета.
Непорески приходи планирани у износу од 3,275
милиона марака, што је
повећање за 11 процената и
чине их 41,33 % планираних
изворних прихода у буџету
за 2009. годину и 32,07
процената укупног буџета за
2010. годину. На позицији

расхода смањене су ставке
за службена путовања и
репрезентацију, а повећана
издвајања за Ватрогасно
друштво, спорт и културу.
У Нацрту буџета општине
за 2010. годину планирана
су средства од 80 хиљада
КМ за набавку мамографа
за Дом здравља „Др Јован
Рашковић“.
Нацрт
буџета
општине
Мркоњић Град биће упућен у
јавну расправу.
Одборници су усвојили и
Нацрт одлуке о заштити
и
одржавању
спомен
обиљежја, Информацију о
предшколском образовању,
раду основних и средњих
школа
те Информацију
о стању и развоју ТТ саобраћаја
на
подручју
општине, као и приједлог
Одлуке о расписивању избора
за чланове Савјета Мјесне
заједнице Подрашница.
С.Ћ.
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Делегација Владе
Републике Српске
на челу са
Милорадом Додиком
у Мркоњић Граду

Отворена
фискултурна
сала и пут
,,Нисмо оклијевали да ово направимо,
препознали смо да има потенцијалa и
да ће овдје бити више ђака него што их
данас има“, рекао је Додик.
„Поносан сам на сваку
уређену и
адаптирану школу и срећан због вас
овдје јер нико нема право да вама
онемогући физичко васпитање, бављење спортом, откривање талената”,
рекао је Касиповић.
Асфалтирана улица Давида Штрпца

Мањи нагиб за
безбједнију вожњу
Услови за одвијање саобраћаја у центру града
биће повoљнији, јер је
реконструисана
улица
Давида Штрпца, која је
најфреквентнија улица у
центру града. Ова улица
имала је нагиб од 14 степени,
који је сада смањен за четири
степена.
Послије десет дана радова
на обнови ове улице која је
била у изузетно лошем стању
са дотрајалом и оштећеном
коловозном подлогом, она је
реконструисана и постављен
је нови асфалт. Тако ће
се побољшати услови за
вожњу у овој најзахтјевнијој
саобраћајници у граду, нарочито у зимском периоду.
,,Коловоз је био оштећен,
чему је допринијело и то
што се овом саобраћајницом
у протеклих пет мјесеци

одвијао саобраћај путничких возила и аутобуса
према Бањој Луци, због
изградње моста на Црној
ријеци на улазу у град’’,
рекао је начелник Одјељења
за изградњу града и управљање имовином Жељко
Стипановић.
Он је додао да су протеклих
дана радници ,,Мркоњић
путева’’ скинули постојећу
и поставили нову коловозну
подлогу и асфалтирали
улицу. ,,На реконструкцији
улице било је доста посла, јер
смо морали да правимо нову
нивелацију како би се добио
мањи успон. Постављени су
нови ивичњаци и тротоари
за пјешаке. Измјештена је и
постављена нова расвјета,
као и канализациона мрежа’’,
рекао је шеф градилишта
,,Мркоњић путева’’ Драган
Станић.

У Основној школи „Вук
Каражић“ у селу Подрашница свечано je у употребу
пуштена
новоизграђена
фискултурна
сала вриједна више од пола
милиона марака. Салу су
свечаним
пресијецањем
врпце на употребу ђацима
и особљу ове школе предали Милорад
Додик,
премијер РС, министар
просвјете и културе РС
Антон Касиповић и Бранко
Пекез,
ученик
седмог
разреда ове школе.
Сала је дуга 26 а широка 16
метара и имаће капацитет
200
сједећих
мјеста,
а укупни радови, без
унутрашњег
опре-мања,
коштали су око 560.000КМ.
Финансијери су Влада РС и
општина Мркоњић Град, а
радове је извело предузеће
,,GRATOD” из Петровца.
„Дошли смо у овај нови
објекат који су многи од
вас, сигуран сам, чекали
дуго. Ми ћемо наставити да
правимо школе и дворане
јер мислимо да је то
најбоље улагање у стандард
наставника и ђака. Сад се
овдје можете окупљати на
различитим
догађајима.
Реконструкцију улице Давида Штрпца и смањење
нагиба за четири степена
поздравили су возачи.
,,Улица је била у очајном
стању и задовољан сам
што је завршена њена
реконструкција. Нагиб од десет степени и даље ће
стварати
проблеме
у
зимском периоду, али у
сваком случају знатно је
боље него што је било’’, тврди
возач Вељко Радумило.
Проблем представља и то
што се на раскрсници ове,
Карађорђеве и улице Светог
Саве налази семафор. То
ствара додатне проблеме
приликом кретања возила у
зимском периоду.
С.Д.

Нисмо оклијевали да ово
направимо,
препознали
смо да има потенцијалa и
да ће овдје бити више ђака
него што их данас има“,
рекао је Додик.
Министар Касиповић је
пожелио Подрашчанима
да им школска сала и
адаптирана школа буду
срећни.
„Поносан сам на сваку уреуређену и адаптирану школу и срећан због вас овдје
јер нико нема право да
вама онемогући физичко
васпитање, бављење спортом, откривање талената.
Не можете и не смијете
бити инфериорни у односу
на градске средине“, каже
Касиповић.
Зоран Тегелтија, начелник
општине Мркоњић Град,
је захвалио свима који су
помогли на било који начин
да се направи фискултурна
сала.
„Овај пројекат је резултат
заједничког рада и представља
заједнички
успјех становника
села
Подрашница, Владе РС и
општине Мркоњић Град.
Потребан је заједнички
рад, међусобно повјерење
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и резултати не могу
изостати“, нагласио је
Тегелтија.
Многобројно
становништво се окупило у Подрашници и били су присутни
бројни гости.
Након што је отворена
сала, делегација Владе је
у сусједном мркоњићком
селу Подгорја у употребу
пустила седам километара
асфалтираног пута.
Д.Л.

М. Додик, А. Касиповић и Б. Пекез

Модернизација саобраћајнице у насељу Ријека

Ново рухо улице
Цара Душана
Улица Цара Душана, која повезује мркоњићко насеље
Ријека са путем Мркоњић Град – Бања Лука, биће
обновљена до краја године. Ријеч је o веома важној
саобраћајници, која је уз транзитни пут једина путна
комуникација Мркоњић Града према Бања Луци.
У протекла четири мјесеца овим путем се одвијао
саобраћај према Бањој Луци, због обнаве моста на
Црној Ријеци.
На коловозу је било много оштећења, што је стварало
велике проблеме возачима и угрожавало безбједност
учесника у саобраћају.
,,Пројектом је предвиђено да се асфалтира 1,6 км коловоза. У првој фази која треба да се заврши до краја
године биће асфалтирано 800 метара улице и изграђен
тротоар’’, рекао је Драган Станић, шеф градилишта
,,Мркоњић путева’’.
Вриједност радова је 200.000 марака, а средства је
обезбиједила општина Мркоњић Град кроз програм
капиталних инвестиција.

С.Д.
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Интервју

НЕДЕЉКО КЕСИЋ, ДИРЕКТОР
„ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ НА ВРБАСУ“А.Д.

НА ВРБАСУ ГРАДИЋЕ
СЕ ХЕ „БОЧАЦ II“ И „КРУПА-НИСКА“
Акционарско друштво „Хидроелектране на Врбасу“ годинама је једно од најуспјешњих предузећа у мркоњићкој општини. Добро пословање
било је и прошле године, када је остварена добит од 4,466 милиона марака. Позитивно се пословало и у првих девет мјесеци ове године,
а остатак дохотка износио је 2,82 милиона марака. Добри финасијски резултати су резултат добрих производних резултата, јер је
деветомјесечни план производње струје остварен. Ово је у интервјуу за „Локалне новости“ потврдио директор „Хидроелектране на
Врбасу“ а.д. Недељко Кесић и најавио да ће ово предузеће и на крају године пословати позитивно.
електроенергетска постројења у хидроелектрани
су била оштећена, а дио
опреме опљачкан.
У поратном периоду уложена су знатна средства
у санцију оштећења и у
обнављање опреме, тако да
ХЕ „Бочац“ у свом раду до
сада није имала застоја.

Недељко Кесић, директор
„Хидроелектране на Врбасу“ а.д.

ЛОКАЛНЕ НОВОСТИ:
„Хидроелектране
на
Врбасу“а.д. 5. децембра
обиљежиће 28 година
рада хидроелектране.
Од колике је важности
стабилан рад ове хидроелектране за електроенергетски
систем
РС?
КЕСИЋ: Успјешан рад
Хидроелектарне „Бочац“ од
великог је значаја
за
стабилност
електроенергетског система РС.
То се посебно показало
у ратним годинама када
је захваљујући раду ХЕ
„Бочац“ избјегнуто да
Крајина и западни дио
Републике Српске остану
у мраку. Иначе, градња
ХЕ „Бочац“ почела је 1975.
године и завршена је 5.
децембра 1981. године
када је пуштена и у рад.
Хидроелектрана
има
инсталисану снагу од
110 мегавата и вршног
је типа. За вријеме окупације мркоњићке општине у јесен 1995. године

ЛОКАЛНЕ НОВОСТИ:
Хидролошке прилике у
првих девет мјесеци биле
су повољне. У октобру и
новембру
хидролошка
ситуација је лоша, јер
је смање доток воде у
Врбасу. Колико ће се то
одразити на производњу
електричне енергије и
укупно пословање предузећа?
КЕСИЋ:
Овогодишњи
ребалансиран план производње
износи
296
милиона киловат часова
електричне
енрегије
и он је за 23 милиона
киловат
часова
већи
од плана који смо били
усвојили
на
почетку
године. На повећење плана производње струје
одлучили смо се из разлога
што смо у првих шест
мјесеци имали производњу
изнад плана. Међутим,у
октобру,
због
лоших
хидролошких
прилика,
план производње остварен
је са 62, а у новембру са 68
процената. Ми очекујемо
да ће у децембру бити
повољнија
хидролошка
ситуација што би нам
омогућило да до краја
године испунимо план
производње струје од 273
милиона киловат часова, а

који смо били утврдили на
почетку године.

наредне године значајнија
инвестициона улагања?

ЛОКАЛНЕ НОВОСТИ:
Прошла пословна година
била је успјешна. Добро
пословање
предузећа
настављено је током ове
године. Очекујете ли
пословање са остатком
дохотка и на крају године?

КЕСИЋ: У текуће одржавање и ремонт постројења
смо уложили значајна
средства. Изградили смо
на локацији транзитног
пута савремене гараже за
паркирање возила нашег
предузећа. Наредне године
планирамо
значајнија
улагања у израду пројектне документације за
искориштавање
хидроенергетског потенцијала
ријеке Врбас. У току су
припреме за изградњу
опточног тунела „Хидроелектране на Врбасу“а.д..
Ријеч је о тунелу који би
имао функцију да у случају
енормних количина воде
у акумулационом језеру
ХЕ на Врбасу а.д. може да
безбједно одведе вишак
воде. У току је ревизија
пројекта и ми планирамо
да у наредној години
завршимо комплетну документацију за изградњу
опточног тунела, чија
ће изградња коштати 16
милиона марака.

КЕСИЋ: „Хидроелектране
на Врбасу“а.д. пословаће
са остатаком дохотка и
на крају године. За сада
не можемо прецизирати
колика ће бити добит. По
деветомјесечном
обрачуну остварена је добит
од 2,82 милиона марака.
Прошле године добит је
износила 4,466 милиона
марака. Од тога износа
50 одсто средстава је
према закону усмјерено у
резерве,од чега је 10 одсто
новца распоређено за
донације.
То значи да је 466 хиљада
марака, према одлуци
Управног одбора подијељено спортским клубовима, невладиним организацијама и друштвима.
Осим тога, ми током
године
спонзоришемо
многе културно - забавне
и спортске менифестације
на подручју наше општине,
али и Републике Српске.
Такође, до сада је два
пута дијељена дивиденда
од добити акционарима
друштва.
ЛОКАЛНЕ НОВОСТИ:
,,Хидроелектране
на
Врба-су“а.д. и ове године
су имале инвестициона
улагања. Планирате ли и

ЛОКАЛНЕ НОВОСТИ:
Прије десет година била
је актуелна изградња
Хидроцентрале „Крупа“
и „Бањалука-ниска“ на
Врбасу. Реализација тих
пројекат у овом тренутку
није реална. Да ли има
неких нових планова
за искориштавање хидроенергетског потенцијала ријеке Врбас?
КЕСИЋ: О изградњи нових
хидроенергетских
ка-пацитета на Врбасу

се није одустало. Само
су сада планови мало
ревидирани, јер се планира
градња
Хидроелектране
„Бочац II“ и „Крупа-ниска“.
Наиме, ,,Електропривреда
Републике Српске“ скупа
са
„Хидроелектранама
на Врбасу“а.д. ушла је у
заједнички пројекат изградње Студије о оправданости градње ове двије
хидроцентрале.
Циљ ове студије је да се
ускладе све еколошке,
сигурносне и друге потребе
становништва, како би се
могао реализовати овај
пројекат и изградити хидроцентрале.
Ми желимо да се изградњом
ових хидроцентрала сачува цјелокупан амбијент кањона Врбаса, али и његова
стаза за рафтинг, како би се
то све могло валоризовати
у
туристичку
понуду
Бањалуке, Мркоњић Града
и сусједних општина. Осим
тога, изградњом нових
хидроцентрала створиће
се услови и за отварање
нових радних мјеста и
за нове инвестиције. Без
нових инвестиција нема
бржег развоја мркоњићке,
али и сусједних општина у
овом дијелу Крајине. Ја сам
оптимиста да ће студија
показати пуну оправданост
за градњу Хидроцентреле
„Бочац II“ и „Крупа-ниска“.
С.Д.

Локалне новости, новембар 2009. године

Форум
за
безбједност

Догађаји

МРКОЊИЋ
ГРАД безбједан
град
У Мркоњић Граду одржан
је састанак Форума за
безбједност
општине.
Током разматрања стања
у области криминалитета
и јавног реда и мира
закључено je
да је
безбједоносна ситуација
на подручју општине на
врло високом нивоу. За
првих девет мјесеци ове
године није било тежих
кривичних дјела, а у паду је и број прекршаја
из области нарушавања
јавног реда и мира.
У раду десеточланог
Форума учествују представници свих релевантних институција од
полиције, преко школа и
Центра за социјални рад,
ватрогасног друштва, до
представника општине.
Форум има за циљ да редовно разматра стање безбједности на подручју
општине Мркоњић Град,
с посебним освртом на
заједничко
дјеловање
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НАШ ГРАД ДОБИЋЕ ЦЕНТАР
ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА

Чланови форума за безбједност

представника
локане
власти, државних институција, јавних установа и
невладиних организација
на превенцији у сузбијању
криминалитета и других
облика
асоцијативног
понашања.
„Могу
рећи
да
је
безбједоносна ситуација
на подручју општине
према свим релавантним
показатељима на врло
високом нивоу, да смо
међу
најбезбједнијим
општинама у Босни и
Херцеговини, а то је
углавном
захваљујући
добром раду полиције,“
рекла је Дивна Аничић,
предсједница Скупштине
општине Мркоњић Град.
Она је истакла да ће се
активирањем
Форума,
уколико се процијени да
постоје неке критичне
области када је у питању
безбједност грађана, превентивно дјеловати на
такво понашање.

Начелник Станице јавне
безбједности
Мркоњић
Град Душко Пена рекао је
да је безбједност грађана
из године у годину боља.
„За девет мјесеци ове
године имали смо 78
кривичних дјела, а у исто
вријеме прошле године
91. Од 50 кривичних дјела
која су извршила непозната лица, расвјетљено
је 34, што чини 68 процената’’, истакао је Пена.
Он каже да од јануара до
септембра ове године,
на подручју општине
Мркоњић Град није било
убистава, разбојништва,
разбојничких крађа као
ни крађа аутомобила.
Када је у питању јавни
ред и мир, мркоњићка
полиција и ту биљежи
пад прекршаја. Значајно
је напоменути да су свих
122 прекршаја урадили
појединци.
С.Ћ.

Пријем за фудбалере

НАЧЕЛНИК ТЕГЕЛТИЈА УЗ Слободу

Начелник општине Зоран Тегелтија, организовао је пријем за фудбалере и руководство ФК
‘’Слобода’’. Пријем је организован поводом освајања титуле јесењег првака Друге фудбалске
лиге Републике Српске, група запад. Начелник Зоран
Тегелтија се захвалио тренеру и играчима на оствареним
резултатима и пожелио им још више успјеха у даљем
такмичењу које се наставља на прољеће. ‘’Ми у општинској
управи учинићемо све да обезбиједимо још боље услове
за рад фудбалера, како би испунили почетни циљ, а то је
пласман у Прву лигу РС’’, каже Тегелтија.
Изабраници Драгана Вукше у последњем колу савладали су
Тегелтија и Рудић
као гости Слогу Дипо у Горњим Подграцима резултатом 1:0
и тако сачували три бода предности у односу на највећег ривала Црвену Земљу из Нове
Веси.
Шеф стручног штаба Драган Вукша задовољан је игром и резултатима своје екипе у јесењем
дијелу шампионата и како каже увјерен је у успјех и пласман у Прву лигу РС.
Овом приликом предсједник клуба Боро Рудић захвалио се начелнику на подршци коју им
пружа и уручио му заставу ФК ‘’Слобода’’ .
Фудбалери Слободе су јесењи шампиони Друге лиге, група запад, јер су у 15 кола забиљежили
14 побједа.
С.Ћ.

ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА
НА ЈЕДНОМ МЈЕСТУ
Oпштина Мркоњић Град почетком наредне године добиће
Центар за издавање дозвола. О успоставаљању Центра
почетком новембра је потписан Меморандум о сарадњи
са Републичким заводом за заштиту културно-истoријског
и природног
наслијеђа, “Електродистрибуцијом“,
“Регионалним Телекомом“ и Комуналним предузећем
„Парк“.
Основни циљ успостављања Центра за издавање дозвола је
да обезбједи ефикаснији, економичнији и транспарентнији
процес планирања и издавања дозвола у области урбанизма
и грађавинарства, као и централизацију свих потребних
информација потребних подносиоцу захтјева.
,,Успостављење Центра је од великог значаја за општину,
али и наше грађане. Наиме, поједностављује се процес
подношења захтјева и издавања потребних дозвола. Грађани
ће на једном мјесту у општини подносити све захтјеве за
потребне дозволе и исте ће добити у законском року на
шалтеру центра. Тако ће наши грађани имати квалитетне и

са потписивања Меморандума

брже услуге и неће као до сада губити много времена око
добијања потребних дозвола’’, рекао је начелник општине
Зоран Тегелтија.
Представници Пројекта управне одговорности-ГАП, који
су носиоци пројекта за успостављање Центра, за његов рад
обезбиједиће компјутерску и софтерску опрему, а општина
простор и кадар за рад у центру. Очекује се да ће Центар
са радом почети у првој половини наредне године. Иначе,
Пројекат управне одговорности - ГАП за реализацију овога
и још четири пројекта у мркоњићкој општини обезбиједио
је 60 хиљада долара.
Најавом да ће почетком наредне године почети са радом
Центар за издавање дозвола задовољни су и грађани,
који су губили доста времена да би дошли до потребне
документације за грађење.
,,Успостављање овога Центра за нас грађане биће од великог
значаја, јер ћемо сада на једном мјесту моћи да завршимо
све послове око подношења и добијања одобрења за градњу,
односно издавање потребних рјешења. Вјерујем да ће у
Центру бити ефикасан рад службеника, али и осталих
субјеката од чије ће ажурности зависи ефикасност и брзина
издавања потребних дозвола и сагласности’’, истиче Симо
Попадић.
С. Д.
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Oдржан 3. етно - фестивал

ДАН СЈЕЋАЊА НА
АРАНЂЕЛОВСКИ ВАШАР!

Догађаји
ОПШТИНА ПОМАЖЕ ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ

НОВИ ЗАСАДИ ЈАБУКЕ,
КРУШКЕ И ШЉИВЕ
Општина Мркоњић Град је кроз Програм за подстицај
развоја пољопривреде, односно Пројектом подршке
подизању нових воћних засада, a посредством Агенције
за привредни развој, подстакла подизање 16 нових,
интензивних воћних засада, укупне површине око 4,5
хектара. За ове намјене општина је обезбиједила и
утрошила преко 17 хиљада КМ.
„Извршена је садња осам засада шљиве, шест засада јабуке
и два засада крушке. Том приликом пољопривредним
произвођачима, који су исказали интерес за кориштење
ових подстицаја, обезбијеђено је по 250 комада садница,
те плаћена анализа физичко-хемијских карактеристика
земљишта. Обавеза корисника ових средстава је да изврше
поправку земљишта, у складу са препорукама стручњака
Пољопривредног института РС, који су вршили анализу
земљишта, као и да обезбиједе све остале неопходне
предуслове за успјешно организовање воћарске
производње. Такође, у наредном трогодишњем периоду,
који је кључан за формирање воћњака, настојаћемо да
нашим корисницима обезбиједимо неопходну стручну
помоћ“, рекла је координатор пројекта Дијана Еремија.
Према њеним ријечима, пољопривредним произвођачима
који су корисници ових подстицаја, препоручена је садња
шљива сорти „чачанска родна“ и „чачанска лепотица“,
крушака „виљамовка“, „јулска лепотица“ и „бутира“ и
јабука „ајдаред“, „грени смит“ и „златни делишес“.
Садни материјал је набављен од произвођача садног
материјала „Станковић Јагодин“ из Шипова.
„Веома сам задовољан подршком коју су нам пружили
представници локалне заједнице. Помогли су ми око
анализе земљишта, додијелили 250 комада садница
шљива „чачанска родна“ и „чачанска лепотица“. Воћњак
сам подигао на мјесту старог воћњака на којем је била
засађена наша, домаћа шљива, која је обољела и у задње
вријеме није рађала. Поред крчења старих, обољелих
стабала, по препоруци стручњака из општине, извршио
сам нађубравање и дубоко орање земље. Поред тога,
имао сам обавезу да воћњак, површине око 0,3 хекатара,
оградим плетеном, жичаном мрежом. Ово је добра
ствар и надам се да ће општина наставити са оваквим
подстицајима“, изјавио је корисник подстицајних
средстава Милорад Комленић из села Котор.

Породица Комленић

Перо Домузин поред свог штанда

Етно - фестивал „Јабука“
Промоција домаћих јела и старих заната
У Мркоњић Граду одржан
је 3. етно-фестивал под
називом „Јабука“ јер јабука
симболише љубав и жељу за
дружењем и пријатељством.
Ове године на Фестивалу је
учествовало 15 излагача, за
разлику од прошле године
када је учествовало 27
излагача, односно 23 прве
године Фетивала. Разлог
за овакав одзив је грипа,
па је шест учесника из
бањаличког базена отказало
учешће. Ипак, организатор,
ЈУ Културни центар „Петар
Кочић“ задовољан је.
Слободан Ћоћкало, директор Културног центра
рекaо је: „Трећи Етно-фестивал је креиран у дан
сјећања на Аранђеловски
вашар по којем је Мркоњић
Град
и
препознатљив
јер он се помиње први
пут у документима 1872.
године у путопису руског
дипломате и путописца
Гиља Де Фердинга. Овај
вашар је послије рата пао
помало у заборав па смо
хтјели да вратимо његов
сјај. Ово је и прилика да се
покаже да Мркоњић Град
има своју гастро етнолошку

културу која може бити
значајан фактор у области
развоја туризма’’, истакао је
Ћоћкало.
Фестивал има такмичарски
и промотивни карактер.
У такмичарском
дијелу
су двије категорије: најуређенији штанд и најљепши
хљеб. У промотивном дијелу
се излаже палета народних
јела, пића и напитака, намијењена дегустацији посјетилаца.
Најуређенији штанд имало је Удружење жена
Мркоњић Град које је своје
производе поставило на пет
столова гдје су изложена
народна јела, већ помало
заборављена, као и други
производи.
Марта Чулић, предсједница
Удружења жена Мркоњић
Град, каже: „Жао ми је што
данас нема више излагача,
јер ми смо имали јако
богат штанд са старинским
јелима која су данас мање
у употреби. Било би добро
да млађе жене погледају
ова јела јер су сигурно
здравија од јела које данас
спремамо. Такође, мислим
да се не треба базирати само

на храни, него на оваквим
манифестацијама показати
све што је везано за нашу
старину“.
Бранкица Жупић је прошлогодишња и овогодишња
побједница у категорији
„најљепши хљеб“. „Етнофестивал је права прилика да
жена покаже своју вјештину.
Ја дуги низ година правим
овакве хљебове, али до сада
нисам имала прилику да их
покажем другим женама,
да их покажем у јавност.
Учествоваћу и идуће године,
али бих вољела да нека млада
жена направи хљеб који ће
понијети титулу најљепшег“,
истакла је Бранкица Жупић.
Такође, за најљепши хљеб је
проглашен и хљеб са штанда
КУД „Васо Пелагић“ из
Пелагићева. Према оцјени
комисије и присутних оба
хљеба заслужују прву награду.
Учесници су добили захвалнице за учешће, а награђени
и дипломе о заузетом мјесту. Првопласирани у обе
категорије су добили и скромне новчане награде.
М.М
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Предсједник
Народне скупштине
РС Игор Радојичић
посјетио је у новембру
Мркоњић Град.
Његов долазак
искористили смо за
разговор о неколико
актуелних тема у
Босни и Херцеговини.
Локалне новости: 21.
новембра 2009. године
обиљежено је 14 година од
потписивања Дејтонског
мировног споразума.
Како данас изгледа БиХ?
Радојичић: Контроверзне
су оцјене како Босна и
Херцеговина изгледа 14
година након Дејтона.
Све негдје до 2005. године
сви су, на неки начин,
хвалили Дејтон и овдје
и у иностранству. Оног
момента када се ушло у
Уставне промјене и када је
пао тзв. Априлски пакет
2006. године, ситуација се
драматично промјенила,
прије свега у политичким
односима. Од тада, добар
дио БиХ политичке сцене,
прије свега оне у Сарајеву,
жестоко оспорава Дејтон,
а политичка сцена у
РС, мање или више,
брани оно што називамо
изворним Дејтоном. Ја
лично и данас мислим да
је Дејтонски устав један
сасвим
флексибилан
оквир за сваки развој,
како економски тако и
политички и правни, и
у њему је једна кључна
ријеч, а то је да је све
могуће уз договор. А ако
нема договора, онда ни
најбољи Устав не може да
функционише.
То је био и један од
закључака
Бутмирског
састанка.
Господин Штајнберг, замјеник
америчког
државног секретара за вањске
послове, на крају тих
састанака је рекао: „Ни
најбољи Устав који вам
ми можемо понудити или
ви сами усвојити, неће
функционисати ако немате
домаћег договора. “Према

томе, 14 година након
Дејтона, нема договора ни
о Дејтону. То није добро,
јер ми тренутно немамо
ништа друго ни близу
као нови основ или нови
оквир.
Локалне новости: Ревидирани Бутмирски пакет
предат је политичарима
у БиХ. Какве се реакције
могу очекивати на овај
документ?
Радојичић:
Посљедњи
приједлог који су доставили
међународни
званичници, нешто је
коригован у односу на оно
што је било понуђено у
Бутмиру. Наши ставови у
овим разговорима су били
да ми инсистирамо на
домаћем договору. Страна
експертска помоћ је добро
дошла уколико ће нам
помоћи у формулисању
неких рјешења, али не у
смислу наметања. Постоји
одговарајући
ограничен
број промјена око којих смо
ми спремни да разговарамо,
и то је, прије свега,
дефинисано Декларацијом
коју је усвојила Народна
скупштина. Значи може се
разговарати о усклађивању
Устава са неким нормама
које су потенцијално неусаглашене са Европском
конвенцијом о људским
правима. Ријеч је о начину
избора и надлежностима
Предсједништва
БиХ
и
начину
избора
и
структури Парламентарне
скупштине. Остале теме
нити су приоритетне,
нити мислим да је у овом
моменту о њима могуће, не
само постићи договор, већ
чак ни отворити озбиљну
расправу зато што се
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14 година Интервју
послије
Дејтона нема договора
домаћих политичара
налазимо мање од годину
дана од избора када већина
политичких партија се већ
налази у својеврсној трци
за изборне позиције и то
озбиљно ограничава било
какву могућност договора.
СНСД жели да учествује у
разговорима, Парламент
је дао оквир, али мислим
да овај нови пакет који
је понуђен треба добро
проучити.
Локалне новости: Пет
циљева транзиције Канцеларије Високог представника нису испуњени,
тако да ОХР неће бити
затворен. Ко је крив?
Радојичић: Постављена је
једна листа циљева за коју
би се дало дискутовати
колико је реална. Стартне

Славица Пијетловић у разговору са
Предсједником Народне Скупштине

позиције су различите,
не само у политичким
смислу око неких питања,
у конкретном случају
преостало
је
питање
државне
својине,
већ
и у смислу интереса да
се тај посао уопште доврши. Дакле, ми имамо
ситуацију када странке из
РС сматрају да ОХР треба
да се трансформише и да
оде из БиХ док политичари
из Сарајева сматрају да
ОХР треба да ојача. То
је озбиљна разлика. Мој
утисак је да нема ни стварне

спремности да се уопште
разговара, јер политичким
субјектима из Сарајева не
одговара да се ОХР угаси.
Зашто онда комплетирати
услове и испунити 5+2
услова и циљева да се ОХР
трансформише? Чињеница
је да та институција нема
више ону снагу и углед
коју је некада имала.
Мислим да ова ситуација
није дугорочно одржива
и да се ОХР све више гаси
сам од себе. Међународна
заједница треба да процјени
кад је прави тренутак, а по
нама то је било још јуче, да
се ОХР угаси и да наступи
нова мисија Међународне
заједнице.

са
бирократијом
и
канцеларијом
Високог
представника, са неким
људима који су тамо
јако дуго и предуго и
који су постали субјекти
домаће политичке сцене
а странци су, и са дијелом
домаћег политичког особља које у ОХР-у навија
за једну страну, а није
објективно у погледу на
политичке
прилике
у
Босни и Херцеговини.
Ово што је господин
Инцко представио Савјету
безбједности је поглед
његове службе са пуно
негативних и критичких,
неаргументованих
ријеч
против РС.
Мислим да ћемо имати
Локалне
новости:
За још апсурднију ситуацију
посљедњи извјештај Висо- ако на прољеће Високи
ког представника Савје- представник буде требао
пред
Савјетом
Ја лично и данас
безбједности
мислим да је Дејтонски да
говори
о
устав један сасвим
стању у Босни
флексибилан оквир
и
Херцеговини,
за сваки развој, како
јер ће то бити
економски тако и
моменат у којем
политички и правни, и
ће бх представник
у њему је једна кључна
сједити у Савјету
ријеч, а то је да је све
безбједности.
могуће уз договор
Шта ако се тада
представник БиХ
ту безбједности Ви сте не сложи са Високим
изјавили да је један представником,
као
од најлошијих и да не што се сада није сложио
осликава стварно стање предсједавајући
Савјета
живота у БиХ. Шта сте при министара Никола Шпитоме конкретно мислили? рић? У том случају, Високи
представник
може
да
Радојичић: Ово је био један смијени члана Савјета
прилично злонамјеран изв- безбједности из БиХ.
јештај. Високи предста- То је једна апсурдна
вник је као никад, или ситуација
по
разним
ријетко до сада, ушао у линијама и још један од
дубоку политизацију и у аргумената због којих ОХР
оцјене које су својствене треба шта прије да буде
појединим дијеловима ње- угашен.
гове канцеларије. Ми већ
одавно имамо проблема
Славица Пијетловић
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Вијести у слици

Први број Локалних новости у
рукама насмијаних дјевојака
Дуго ће се причати како су Подгорци дочекали Премијера

Џудисти прилиом отварања фискултурне сале у Подрашници

Пресијецање врпце на путу у Подгорији

Радови у Карађорђевој улици

Локалне новости, новембар 2009. године
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Освештење фискултурне сале у Подгорији

Купујмо домаће

Освештење пута у Подгорији

Радови у Карађорђевој улици

Козарачко коло испред Музеја ЗАВНОБИХ-а
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Мјесне заједнице
Паљење корова

проузроковало пожаре
Ватрогасно друштво и ШГ „Лисина“ заједничким снагама
против ватрене стихије
Готово двадесет часова трајала је борба мркоњићких
ватрогасаца и радника Шумског газдинства “Лисина” из
Мркоњић Града у гашењу пожара на планини Димитор
код Мркоњић Града. Пожар у селу Горњи Граци, у засеоку
Томићи, удаљеном двадесетак километара од Мркоњић
Града, избио је сриједу послије подне и ватра ношена
вјетром захватила је подножје планине Димитор и ширила
се према њеном врху. ‘’Пожар су примијетили наши
шумари, који су одмах почели да гасе пожар, а касније су
им пристигли у помоћ и наши радници. Они су цијелу ноћ
гасили пожар, јер су ватрогасци могли да интервенишу тек
у јутарњим часовима, будући да су били ангажовани на
гашењу још четири пожара на подручју општине. Пожар
смо успјели да локализујемо око 13 часова и спријечимо да
ватра захвати високу шуму’’, рекао је технички директор
Шумског газдинства “Лисина” Перо Шормаз. Он је додао
да је у пожару изгорјела велика површина, али да није
причињена тако велика штета, јер су изгорјели растиње,
трава и ниска шума. Међутим, само што су ватрогасци
и шумари угасили пожар на планини Димитор, избио је
нови пожар на Мањачи код Ситнице.
‘’Ватра је захватила већу површину и пријетила је да ће
се проширити и захватити високу шуму. Наше екипе за
гашење и ватрогасци су предузели све мјере да се заустави
ширење пожара, јер би у том случају штета била велика.
Ватра је стављена под контролу и надам се да неће бити
неких непредвиђених ситуација’’, истакао је Шормаз и
замолио мјештане да више не пале коров, јер временске
прилике погодују ширењу ватре.
У мркоњићком Ватрогасном друштву тврде да су ове
пожаре изазвали мјештани из нехата, палећи коров на
њивама и ливадама. Крајем новембра мјесеца на подручју
општине регистровано је двадесетак пожара, у којима су
изгорјеле велике површине са ниским растињем, али и
високом шумом, а причињена је велика материјална штета.
Ватрогасци су гасили пожар у селу Доња Пецка, у засеоку
Јанковићи у селу Подрашница, као и у селу Ораховљани.
С.Д.

Живот повратника у Доњим Баљвинама

Продајом млијека зарађују за живот
Многи Бошњаци су се
вратили у мркоњићко село
Доње Баљвине и добро
се слажу са комшијама
Србима. У овом селу сад има
осамдесетак домаћинстава,
односно вратило се 175
становника, што је половина
од предратног броја житеља
овог села. Неки од њих се баве
узгојем музних крава и тако
обезбјеђују
егзистенцију.
Повратницима су куће
обновљене,
захваљујући
помоћи
међународних
организација, Владе Републике Српске и Фонда за
повратак БиХ. На обнову
чека стотињак кућа, али
неки предратни становници
Доњих
Баљвина
нису
заинтересовани да се врате
у село.
Један од првих повратника
у Доње Баљвине био је и
38-годишњи Сабид Мешић.
Он се са мајком Зухром,
супругом Емиром, дјецом
Елмом, Анесом, Хајдином
и Ајлом у село вратио прије
десет година.
,,Одлучио сам да се бавим
пољопривредом
и
сточарством. Имам меха-

низацију и четири краве. Уз
помоћ општине добио сам
лактофриз, па је код мене
мљекара ,,Мегле” из Бихаћа
отворила откупну станицу”,
рекао је Мешић.
Према његовим ријечима,
мјештани дневно испоруче
око 500 литара млијека, а
та количина је у љетном

,,У нашем селу
нико од повратника до
сада није имао ниједан
проблем.’’
периоду и већа. У селу
откупну станицу има и
мљекара
из Козарске
Дубице, што указује на
чињеницу
да
већина
повратника производњом
млијека обезбјеђује егзистенцију за своју породицу. Он
је нагласио да је безбједносна
ситуација у селу добра и
да нема међунационалних
тензија
са
комшијама
Србима.
Слично прича старица
Рахима Мурица, која сама
живи у синовој кући.
,,Никада ме нико није
попријеко погледао. Немам

никаквих примања. Добро
би било кад би се нама
старијима могло помоћи у
намирницама”, прича старица Рахима. У знатно бољој
позицији је породица Хајре
Хабибовић, јер је њен муж
запослен, а она у штали
има осам крава. ,,Продајом
млијека солидно се заради.
Али, то није довољно за
живот и да није мужеве
плате, тешко би се састављао
крај с крајем’’, нагласила је
Хајра Хабибовић.
У нашем селу нико од
повратника до сада није
имао ниједан проблем.
Тврдим да су бољи односи
Бошњака са Србима, него
што су међу нама самима.
То повјерење и поштовање
између два народа грађено је
кроз вијекове.
У Другом и у посљедњем рату
ми смо једни друге помагали.
Бошњаци су цијело вријеме
рата били у селу са Србима,
а када су они у октобру 1995.
године послије окупације
овог подручја кренули у
избјеглиштво, и ми смо
пошли са њима’’, тврди
Сабид Мешић.
С.Д

ТЕЖАК ЖИВОТ СЕДМОЧЛАНЕ ПОРОДИЦЕ ХАБИБОВИЋ У ДОЊИМ БАЉВИНАМА

ЗА БАЈРАМ НА ПОКЛОН ДОБИЛИ ШПОРЕТ И НАМИРНИЦЕ

За бајрамске празнике Центар за социјални рад
у Мркоњић Граду обрадовао је седам бошњачких
породица пакетима са животним намирницама.
Једна од њих је и вишечлана породица Хабибовић
из Доњих Баљвина. Наиме, ова седмочлана
породица на поклон је добила нови шпорет и
пакет са основним животним намирницама.
Сенада и Асим Хабибовић вратили су се у Доње
Баљвине прије дванаест година. Имају петоро
дјеце, од којих двоје иде у основну, а једно у
породица Хабибовић
средњу школу.
Хабибовићи су се обрадовали поклонима за Бајрам.
„Нови шпорет нам је добро дошао, јер се већ десетак година служимо са старим шпоретом.
Нисам сигурна да би нас могао служити до краја зиме. Захваљујемо се Центру за социјални
рад на пажњи и помоћи, јер они нас помажу и новчаним средствима. Новчана средства су
нам потребна јер морамо обезбиједити новац за аутобуске карте дјеци која иду у школу“,
рекла је Сенада и додала да им за превоз дјеце у школу треба 150 марака.
Оно што представља проблем за сина Јасима, који је средњошколац у Мркоњић Граду, је
то да када је друга смјена мора да пјешачи куће више од сат времена. Наиме, он аутобусом
дође до Црне ријеке и одатле пјешачи до Доњих Баљивина.
„Он кући дође око 22 часа, па ме је страх за дијете јер пјешачи сам. Међутим, ја сам одлучна
да моја дјеца заврше основну и средњу школу. Ја сам била прво женско бошњачко дијете
из села које је завршило средњу школу и радила сам у Фабрици обуће“, рекла је Сенада,
објашњавајући да се она и муж Асим много муче да обезбиједе услове дјеци за школовање.
Супружници Хабибовићи нису запослени и углавном живе бавећи се пољопривредом и
од социјалне помоћи.
„Тешко се живи. Муж успије нешто у љетном периоду да заради радећи на надницу.
Од родбине и пријатеља добијемо нешто гардеробе за дјецу и нас. Велики проблем нам
представља то што немамо краву, а то би нам било од велике користи“, прича Сенада.
Она подсјећа да у кући нема ни воду, ни машину за прање рубља, али ни ријешено стамбено
питање. „За сада живимо у свекровој кући која је донацијом обновљена.
Надам се да нас неће истјерати из куће“, у шали каже Асим.
С. Д.
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Погон Фабрике обуће „Бема“

Покренута производња
након два мјесеца
Погон
Фабрике
обуће
„Бема“ након двомјесечне
паузе поново ради. Наиме,
почетком новембра са радом
је почело око 100 радника,
који су били на принудом
одмору због недостатака
посла, јер је била прекинута
сарадња
са
њемачком
фирмом „Ара“.
Технолог
у
„Бемином“
погону Ненад Бановић
потврдио је за наш лист да
је производња покренута
након што је успостављена
сарадња са аустријском
фирмом „Ритхер“ и „Роде“,
са којима су мркоњићки
произвођачи обуће имали
вишегодишњу сарадњу.
,,Ове
фирме
су
нам
послале нове налоге и
репрометеријал за производњу, што нам је омогућило да покренемо производњу и упослимо све
производне капацитете.

Надамо се да ће до краја
године
бити
довољно
посла, што је и најважније
за наше раднике, али и за
фабрику да се обезбједи рад
у континуитету’’, рекао је
Бановић и додао да је важно
да се процес рада одвија без
значајнијих проблема и да су
радници након двомјесечне
паузе
задовољни
што
је
поново
покренута
производња. Наиме, многи
су се плашили да ће се ова
фабрика затворити. То би
било погубно јер би без
запослења остало стотињак
радника.
,,За
нас
раднике
је
најважније да смо почели са
радом, јер смо се плашили
за судбину фабрике. Надамо
се и редовним исплатама
личних доходака, пошто
раније са тим није било
проблема’’, рекла је радница
Зорица Михајловић.

Општинске теме
Фабрика вијака “Металац”

Окончан стечајни поступак

Иначе,
погон
Фабрике
обуће „Бема“ све до августа
мјесеца имао је добру
успосленост производних
капацитета, јер се радило са
дугогодишњим пословним
партнерима из Њемачке и
Аустрије. Међутим, послије
годишњих одмора у августу
мјесецу уговор о сарадњи
није
обновила
фирма
„Ара“, што је за посљедицу
имало недостатак посла
и упућивање радника на
принудни одмор.
С.Д.

Организацију такси превоза прате бројни проблеми

Посла све мање
У нашем граду таксирањем
се бави 18 превозника, што
може да задовољи потребе
становништва
за
том
врстом услуга. Међутим,
таксисти нису задовољни
својим положајем, јер немају
одговарајуће услове за рад, а
ни становници квалитетом
и организацијом пружања
такси-услуга.
У граду са више од десет
хиљада становника постоје
само два такси стајалишта
и то на Аутобуској станици
и код зборичког моста у
насељу Ријека, која нису уређена на адекватан начин.
Стајалиште на Аутобуској
станици,
које
је
и
најпрометније има само
шест паркинг мјеста за
такси возила и скучен
простор за рад једног
модерног и функционалног
такси стајалишта. Слична је
ситуација и са стајалиштем
код зборичког моста у
насељу Ријека.
,,Незадовољан сам условима
које имамо за рад, висином
пореза и обавеза које
морамо да плаћамо. Посла
је све мање, а сваким даном
све више је пореза, па је од

овог посла одустало доста
таксиста. Уколико нам се не
створе услови за нормалан
рад могло би се десити
да сви такси превозници
одјаве дјелатност’’, рекли су
таксисти Нико Попадић и
Ђуро Милетић.
У жељи да у организацију
такси превоза унесу више
реда Скупштина општине
Мркоњић Град је донијела
Одлуку о такси превозу на
подручју општине. Одлука
НЕЛОЈАЛНА
КОНКУРЕНЦИЈА
– Али, и у раду самих таксиста има пропуста,
нелојалне конкуренције,
непоштовања одлуке када је ријеч о укључењу
таксиметра и цијене
такси услуга. Рад
регистрованим
таксистима отежавају
нерегистровани превозници који раде на
‘’црно’’ и услуге пружају
по знатно нижим
цијенама.
донесена 2000. године није
била усклађена са Законом
о превозу у друмском

саобраћају
Републике
Српске, који је усвојен
прошле године.
У новој Одлуци кориговане
су висине казни за прекршаје
за правна и физичка лица у
такси превозу и сад су ниже.
Тако ће се новчаном казном
од 500 до 3000 марака
казнити правно лице, а
физичко лице од 100 до 500
марака. У ранијој Одлуци
казна је износила од 1000 до
5000, односно 500 до 1000
марака.
Цијена такси превоза по
једном километру унапријед је одређена и утврђује
се таксиметром, али таксистима је остављена могућност да могу да превозе на
релацији дужој од 25 километара по уговореној цијени
и без укључења таксиметра.
Међутим, проблем је када
такси првозник из Мркоњић
Града одвезе болесника у
Клинички центар у Бања
Луку. Oн ту исту особу, према закону, не може вратити
из Бања Луке у Мркоњић
Град, већ то треба да учине
таксисти из Бања Луке.
С.Д.

У
Фабрици
вијака
,,Металац”
завршен
је
стечајни поступак.
Измирене су обавезе према
повjериоцима, а продат је
само дио имовине фабрике.
Тренутно се ради на
попису имовине фабрике.
У погодну ,,Металца” , када
има највише посла, ради и
до 25 радника.
За потребе исплаћивања
дугова према повјериоцима,
,,Металац” је продао просторе топлане и складишта
готове робе. „То је било
довољно
да
намиримо
повјериоце. Хтјели смо да
продамо и нову управну
зграду и плинску станицу.
Међутим, од продаје ових
објеката смо одустали јер
смо добили једну значајну
пресуду у Србији“, рекао
нам је Алекса Њежић,
стечајни управник Металца.
„Сада смо у ситуацији да
потражујемо средства која
су значајна за овај обим
производње. Зато је питање
колико смјело можемо ући у
неке велике пројекте“, додаје
Њежић. А у погону Металца,
затекли смо свега неколико
радника. Међу њима је
Живко Галић, који ради
у Металцу већ 36 година.
Још која година до пензије

за њега ће бити прилично
тешка. „Није тешко радити
да има посла. Стање је
тешко у привреди. Нема
посла и код нас ради само
неколико радника. Углавном
радимо специјални програм
вијака. Можемо урадити
све од каљења до финалног
производа и то врло
квалитетно. Имамо све потребне машине, али стање
на тржишту је јако лоше“,
прича нам Галић док ради на
стругу. Он и његове колеге
кажу да су задовољни јер
им је повезан радни стаж.
„Плате би могле бити и веће,
али док су редовне, ми смо
задовољни“, закључио је
Галић.
С.П.

Радник Живко Галић

Дом здравља ‘’Др Јован Рашковић’’

Предузете мјере за
сузбијaње новог грипа
У Дому здравља ,,Др Јован Рашковић’’ предузете су све мјере
у циљу превенције на сузбијању епидемије новог грипа.
,,Уз наша и средства која смо добили од општине
обезбиједили смо прву количину потребних средстава и
лијекова у случају појаве епидемије новог грипа. Обезбјеђене
су довољне количине лијекова, дезинфекционих средстава
и маски’’, истакао је, директор Дома здравља ,,Др Јован
Рашковић’’, др Радивоје Ерак.
Према његовим ријечима, хигијенско-епидемиолошка
ситуација на подручју мркоњићке општине тренутно је
повољна. Нема појаве заразних обољења, као ни сезонског
и новог грипа. Он је додао да је код једног лица обављено
тестирање уз помоћ брзог теста на нови грип. Резултат је
био негативан на нови грип (H1N1).

С.Д.
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Обиљежен Међународни читости култура заједнице толеранцији али и да науче
БиХ’’,
каже шеф ОЕБС- о уважавању различитости
дан толеранције

Култура,
образовање

Знањем до
толеранције

Фестивал „Мали композитор“

Побједник Николина Цвијић

Поводом Међународног дана
толеранције, у организацији
м и с и ј е
ОЕБС-а у БиХ,
организован је
квиз ,,Знање и
толера нција”.
У квизу су
учествовали
основци и средњошколци из
Шипова, Ливна,
Купреса, Кључа,
Рибника
и
Мркоњић Града.
Први је овакве
врсте у БиХ
и представља
завршетак круга
активности
које је мисија
ОЕБС-а, у сарадњи са Савјетима ученика основних и
средњих школа у нашој земљи посветила култури толеранције.
,,Циљ је да ученици покажу
шта знају о разликама и разли-

овог уреда у у Ливну Марко
Миљевић. Он је истакао да да
му је јако драго да су се све
школе радо одазвале овом
позиву и што имају изузетну
подршку када су у питању
овакве активности, не само
школа већ и од општинских

Побједник Фестивала дјечијег музичког стваралаштва
‘’Мали композитор’’ је Николина Цвијић, која је извела
композицију ‘’Непотребне
критике’’, за коју је сама
написала текст и музику.
Друго мјесто припало је
Милици Антић
за пјесму ‘’Пахуљица’’, док је
трећа била Миа Тишма,
са композицијом ‘’Чудна
справа’’.
‘’На дан одржавања фестивала прослављено је
20 година од усвајања
Конвенције УН о правима
дјетета, због чега је читав
фестивал
протекао
у
обиљежавању ове значајне
годишњице’’,
рекао
је
власти који су учествовали у
директор фестивала, коНиколина Цвијић
овом квизу, финансирањем
мпозитор и диригент Младен Матовић.
одређеног дијела квиза.
Фестивал је организовало Удружење умјетника ‘’АРТ ПЛУС’
Квиз ‘’Знање и толеранција’’
у партнерству са УНИЦЕФ-ом и Европском коми-сијом
јединствена је прилика да
у БиХ, а покровитељи су били град Бања Лука и Минидјеца покажу своје знање о
старство просвјете и културе Републике Српске. Медијски
покровитељ фестивала била је Радио-телевизија Републике „Књижевним стазама Станка Раките“
Српске.
Л.Н.

културног и друштвеног богатства.
Основци и средњошколци
показали су завидно знање
и награђени су спортским
реквизитима, лектирама и
мини камерама

Побједничка
екипа
код
основаца је ОШ ‘’Кључ’’а
код средњошколаца то је
Средњошколски
центар
‘’Куперс’’.
С.Ћ.

Ђури Стипановићу књижевна награда

Галерија Културног центра

Изложба слика
Душана Симића
У изложбеној галерији Културног центра ‘’Петар
Кочић’’ отворена је изложба слика Душана Симића,
а у организацији Музеја савремене умјетности
Републике Српске.
Савјетник Музеја савремене умјетности РС Никола
Галић упознао је посјетиоце са животом и дјелом
овoг сликара и духовног вође групе ‘’Четворица’’,
која је дала огроман допринос развоју сликарства у
Бањалуци.
,,Ово је историјска изложба јер слике представљају
почетак модерне код нас. Слике нису датиране, јер
то није могуће.
Дуго година послије Симићеве смрти направљена
је нека врста сабирања укупног дјела које се
затекло код појединих ималаца у Бањалуци.
Дјело је заслужило монографију и сада га
промовишемо на простору РС’’, рекао је Галић.
Д.Л.

У организацији Културног центра „Петар Кочић“ у Дому културе је одржана књижевна
манифестација под називом „Књижевним стазама Станка Раките“, на којој је промовисана
награда „Станко Ракита“ коју је добио мркоњићки пјесник Ђуро Стипановић.
Уз леурата на књижвним
сусретима
своје
стихове
говорили су пјесници Стевка
Козић Прерадовић, Слободан
Јанковић и Радмило В.
Радовановић.
Књижевну награду „Станко
Ракита“
пјесник
Ђуро
Стипановић добио је за збирку
дјечије поезије под насловом
„Ко ће да нас сада, поведе за
ручице наш дједе?“. Наиме,
по оцјени жирија, којим је
пресједавала
професорица
Зорица Турјачанин, ово је
најбоља књиге дјечије поезије
објављена у прошлој години.
Иначе, Стипановић је у свом
са промоције књиге поезије
четдесетогодишњем пјесничком ставаралаштву објавио до сада 80 књига поезије, прозе и
афоризама. Његове пјесме налазе се у антологији „Независна прича савремене босанскохерцеговачке поезије за дјецу“ и „Антологија поезије,сликарства и вајарства и наиваца
Србије,Црне Горе и Републике Српске“. Добитник још неколико књижевних награда.
Књижевна награда „Станко Ракита“ је велико признање за мене и подстрек за даљи мој
стваралачки рад. Ја углавном пишем дјечију поезију, јер волим дјецу, а они су и највјернији
читаоци-рекао је Стипановић.
Члан жирија за додјелу књижевне награде „Станко Ракита“, књижевник из Бањалуке Миленко
Стојчић, каже да је жири једногласно додјелио нагараду Ђури Стипановићу.
„Ђуро Стипановић има гиганстко дјело, јер је објавио 80 књига. Мало књижевна јавност зна о
његовом књижевном опусу који је за дивљење, а то је у својим писмима које је писао Стипановићу
потврдио и наш прослављени књижевник Бранко Ћопић. Његово књижевно дјело годинама
зрачи на нашем књижевном пољу, на нашој књижевној мапи,на мапи бивше Југославије, али и
сада свих српских земаља“-рекао је Стојичић.
С.Д.
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Основна школа „Петар Кочић

Креативна
радионица

Прва књига Мирјане Кајтез

„Исправљене сјене“
– изненађење за
читалачку публику
Пјеснички првенац Мирјане
Кајтез ,,Исправљене сјене’’
објављен је у издању
,,Бранковог кола’’.
,,Исправљене сјене’’ је изузетна прва књига пјесама, а
Мирјана Кајтез је оригиналан
таленат. Сматрам појаву ове
кљиге пјесничким догађајем,
не само на мапи Републике
Српске, већ и шире’’, истакао
је директор ,,Бранковог
кола’’ Ненад Грујичић, који
је и рецезент ове књиге.
Према његовим ријечима, ова
књига биће изненађење за
,,читалачку публику’’ помало
успавану за сјај но-вих
талената којих као и да нема.
,,Поезија Мирјане Кајтез
носи, прије свега, надреалне
слојеве језика и слика, убрзане сновиђајне фасцинације
и бљескове. Нема сумње да
је то поезија која пледира
за нову стварност, чак и
онда кад ‘’интерпретира’’
конкретни свијет’’, пише у
рецензији Грујичић.
Л.Н.

Ученици креативне
радионице Основне
школе „Петар Кочић“
праве сувенире, честитке,
вазе, лампе, огледала и
многе друге предмете.
Наставници се слажу
да се ради о правим
умјетничким дјелима
у којима су основци

показали маштовитост
“Правимо украсе, лампе,
красимо тикве. За мараму
од свиле треба нам
посебна боја и свила и
она, укључујући љубав,
буде завршена за пола
сата. Инструкције за рад
давала нам је учитељица
Милка Цоњић, која је
сада у пензији. Цијене
марама се крећу од 15 до
30 КМ“, рекла је Марија
Бороја, ученица седмог
разреда.
Такође, у оквиру
радионице дјеца уче да
ткају и тако чувају древне
занате. Имају разбој на
којем за сада раде само
два ученика.
„Бавим се ткањем
већ двије године. Ова
наизглед проста машина у
почетку је компликована,
а послије то лакше иде.
Тренутно смо у развоју,
па немамо много залиха
отканог материјала.
Ткамо само комаде
као што су столњаци,
простирачи, а не комаде
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за облачење. Само нас
двије знамо ткати, а уче
се још двије дјевојчице.
Научиле смо од госпође
из Брчког која нам је
направила овај разбој“,
рекла је ученица другог
разреда средње школе
Јасна Јокић. Навела је да
је мало проблема имала
у вези с организацијом
времена, кад је прешла у
средњу школу.
‘’У почетку нисам
могла да се организујем,
а прије нисмо имали
ни адекватан простор
за нашу радионицу.
Директорица
основне школе нам је
обезбиједила простор
и сад тамо радимо.
Углавном старији раде на
разбоју ткање, а млађи
на свили, осликавање на
воћу и поврћу. Стварно
је занимљив’’, истакла је
Јокићева.
Она се, као и њене
колегице, нада да ће
некад имати и своје
продајне изложбе. Д.Л.

Дјечији вртић „Миља Ђукановић”

Дјеца поздравила јесен

На Тргу краља Петра Првог Карађорђевића Мркоњића више од стотину малишана из вртића ‘’Миља Ђукановић’’
поздравило је јесен. План вртића је да се ускоро организује и дружење у част јесењих радова. У дјечију журку
укључили су се и родитељи.
‘’Родитељи су били јако заинтересовани, па смо заједно осмислили и направили костиме са мотивима јесени ‘’, каже
васпитачица Весна Субашић.
Васпитачи и дјеца из једине предшколске установе у Мркоњић Граду редовно организују светковине у част сваког
годишњег доба.
Д.И.
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Одиграна пријатељска
утакмица

БРЕШО СЕ
ОПРОСТИО
ОД ФУДБАЛА!
ФК „СЛОБОДА“ Мркоњић Град
ФК „БОРАЦ“ Бања Лука

0 (0)
1 (0)

На градском стадиону „Луке“, пред око 400
гледалаца, одиграна пријатељска утакмица
између домаће „Слободе“ и бањалучког „Борца“.
Ова утакмица је резултат дугогодишњег и
дубоког пријатељства између ова два клуба.
Oдиграна из два посебна и вриједна разлога.
Промовисано је 1. мјесто „Слободе“ у II
фудбалској лиги РС – група запад и од активног
играња опростио се Жељко Брешо, стандардни
првотимац.

Жељко Брешо је играо фудбал пуних
20 година и све вријеме је остао
вјеран „Слободи“. Одиграо је 350
званичних утакмица и постигао 160
голова
„Слобода“ је фудбалску сезону завршила на првом
мјесту. Од 15 утакмица забиљежила је 14 побједа
и један пораз те је са 42 бода остала на лидерској
позицији што јој даје реалне изгледе за пласман
у I фудбалску лигу РС, под руководством врсног
тренерског стручњака Драгана Вукше.
Жељко Брешо је играо фудбал пуних 20 година и
све вријеме је остао вјеран „Слободи“. Одиграо је
350 званичних утакмица и постигао 160 голова. Био
је капитен екипе и носилац игре. Имао је позиве за
играње у јачим клубовима али није желио напустити
„Слободу“ у којој је и поникао.
Милорад Гламочак, помоћник шефа стручног штаба
„Слободе“, о Бреши има само најљепше ријечи:
„Имао сам срећу да играмо заједно, а послије сам
му био и тренер. Он је од мене преузео капитенску
траку. Он је изузетан човјек и велики спортиста.
Имао је квалитете које је мало ко имао. Био је
загонетка за многе одабране, ишао је као „зрно“
тешко га је било зауставити. Обарали су га, „тукли“
су га, али никад није приговарао – он је играо
фудбал! У 20 година играња имао је само неколико
црвених картона, и то због приговора, а никад због
грубе и неспортске игре, што указује на једног фер
играча. Могао је и више постићи, ићи даље, али
није желио напуштати свој Мркоњић Град и своју
„Слободу“, истакао је Гламочак.
У свечаној церемонији пред почетак утакмице,
предсједник ФК „Слобода“ и народни посланик
у НС РС, Боро Рудић, уручио је Бреши скроман
поклон као знак сјећања на све вријеме проведено у
„Слободи“.						
		
М.М.

Нови успjех мркоњићког олимпијца
Коџо побједник малог маратона “Нин – Задар”
Ђуро Коџо, атлетичар из Мркоњић Града побjедник је традиционалног 27-ог малог
маратона у Задру. Коџо је стазу од 17 километара претрчао за 55 минута и 42 секунде. У
женској конкуренцији најбржа је била домаћа такмичарка Ида Шурбек. На такмичењу је
наступило 200 атлетичара.
Побједа у Задру Коџи је добро дошла, јер мркоњићки атлетичар у посљедње вријеме има
проблема са повредама. ‘’Конкуренција је била изузетно јака. Трчао сам добро и цијелу
трку био на челу. Нисам имао тегоба због повреда, које ме муче у последње вријеме. Стаза
од 17 километара послужила ми је као добар тренинг. Задовољан сам како сам истрчао
стазу’’, рекао је Коџо по повратку у Мркоњић Град.
У конкуренцији атлетичара други кроз циљ прошао је Дражен Биљан из Горње Стубице
(57.03) док је трећи био Марин Морожин из Сплита (59.30). Мали маратон «Нин – Задар»
одржан је у суботу 21. новембра у организацији АШК „Задар”.
С. П.

ФК „Слобода“ јесењи шампион

Титула стигла
на „Луке“
Имали су фудбалски учинак за похвалу, у 15 кола забиљежили су чак 14
побједа, доживјели само један пораз, на свом конту сакупили 42 бода
Фудбалери Слободе из
Мркоњић Града заблистали
су пуним сјајем у јесењем
дијелу Првенства Друге
лиге Запад, нико им није
био раван, па су се на
крају више него заслужено
окитили
почастима.
Имали
су
фудбалски
учинак за похвалу, у 15
кола забиљежили су чак
14
побједа,
доживјели
само један пораз, на свом
конту сакупили 42 бода
и сада имају три више од
другопласиране
Црвене
земље, а чак 16 више
од трећепласираног
ш а м а ч к о г
Борца.
“Ово
је
заједничко
дјело
играча,
Стручног
штаба,
клупског
руководства
и
општинске власти.
Свако је на свој
начин дао допринос
јесењем фудбалском
успјеху. Још једном
се потврдило да је екипа
јака онолико колико је јак и
клуб, још ако имате подршку
Општине, а ми смо је
имали, онда успјех не може
изостати. Посебно ми је
драго због нашег начелника
општине, Зорана Тегелтије,
који је веома заслужан за овај
успјех. Oва титула је поклон
њему од свих из клуба“ ријечи су Драгана Вукше,
творца фудбалског хита
из Мркоњић Града. Прије
почетка друголигашке трке

Мркоњићани нису имали
шампионске
амбиције,
њихова жеља била је да
понове
прошлогодишњи
успјех, када су на крају били
трећи. „Нико, ама баш нико
у клубу, није пред старт
спомињао титулу. Чак о њој
нисмо размишљали ни када
смо нанизали пет узастопних
побједа. Тек након тријумфа
у дербију над Црвеном
земљом састали смо се у
клубу и рекли да покушамо
ићи што даље, како би наша
побједничка серија трајала

што дуже“, прича Вукша.
Трајала је дванаест кола, а
у тринаестом изабраници
тренера Драганa Вукше
доживјели су први и једини
јесењи пораз, од Слоге
у Српцу. Сад, кад је све
прошло, у клубу су мишљења
да га нису заслужили, да
су судије скројиле коначан
исход. „Фудбалери Слоге су
више жељели успјех, више су
се борили, били су изузетно
коректни и на њихов
успјех немам ниједну ријеч

приговора. Зато имамо на
судије, јер су оне кумовале
том нашем једином поразу у
сезони.
Да су они одрадили свој дио
посла коректно, сигуран
сам да не би ни у том мечу
изгубили. Овако они су
признали нерегуларан гол
домаћина, па је онда и на
успјех српчана бачена сјена“,
ријечи су Вукше. Свјестан је
Вукша да је освајањем првог
мјеста у јесењој сезони
урађен само један дио
посла, да онај други, много
важнији, предстоји на
прољеће.
„Имаћемо
великог
ривала
у
Црвеној земљи, која има
изузетно
квалитетан
тим. Наравно, сад су и
наше амбиције, послије
успјешних игара и
резултата,
порасле,
сад и ми желимо
пласман у прволигашко
друштво
Републике
Српске. Волио бих да
се првак добије тамо гдје и
треба, на зеленом терену,
а не мимо њега. Буде ли
све коректно, а вјерујем да
хоће, онда ће Слобода од
јесени играти у друштву
Козаре, БСК-а, Пролетера...
Мислим да Мркоњић Град,
с обзиром на све оно што је
урађено у клубу и око њега,
с обзиром на услове које
има, те подршку Општине,
заслужује да коначно добије
фудбалског
прволигаша“,
каже Вукша.
Л.Н.
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Млади шахиста Славен Паштар

Таленат запажен и на свјетском првенству
Један од најбољих младих шахиста у БиХ и Републици
Српској, Славен Паштар, члан Шаховског клуба “Анпасан”
из Мркоњић Града, од 13. до 23. новембра учествовао је на
Свјетском првенству за кадете у Анталији, у Турској, гдје
је освојио 79 мјесто од 119 шахиста. Таленат овог ученика
другог разреда Гимназије у Мркоњић Граду примијећен је и
на овом првенству. „За ово велико такмичење углавном сам
се сам припремао, уз помоћ шаховских књига и Интернета.
Задовољан сам својом игром. Наступ на овом такмичењу за
мене је велико искуство“, рекао је Паштар.
Славен Паштар се са шаховским фигурама почео
дружити још као четворогодишњак. Његов таленат за шах
примијетили су родитељи Предраг и Јелица, који га нису
спутавали да се дружи са шаховском фигурама и таблом.
“Родитељи причају да сам повлачио потезе на шаховској
табли кад сам имао четири године. Они су ми били први

Славен Паштар на такмичењу

и најважнији учитељи. Много ми је помагао и професор
Јован Станишић, који је изванредан шахиста. Научио сам о
шаху много играјући и побјеђујући на бројним турнирима
у пионирској и јуниорској конкуренцији. Користио сам
сваку прилику да играм на турнирима са старијим и
искуснијим шахистима”, истакао је Славен Паштар. Паштар
је у млађим категоријама био првак Републике Српске и
БиХ, а учествовао је и на смотри најбољих младих шахиста
Европе. “Волим шах и он ми је у крви. Међутим, нисам
роб шаха, не тренирам сваки дан, јер имам много обавеза
у школи. Тренирам када ми дозволе прилике, углавном
сам, вјежбајући и анализирајући партије шаховских
велемајстора. Уз шах, волим да играм и стони тенис“,
истакао је Паштар. Школски другови, родитељи, родбина
и комшије тврде да је Славен скроман дјечак и да се ни по
чему не разликује од друге дјеце у школи и комшилуку. “Он
је изузетно скромно дијете. Када сам видјела да га занима
шах, показала сам му игру колико сам знала. Послије пар
година Славен ме је почео побјеђивати, али и старију дјецу
и комшије. На свом првом такмичењу,када је имао шест
година, био је трећи и уједно најмлађи такмичар”, сјећа се
његова мајка др Јелица Паштар.
Општина
Славенов отац Предраг Паштар каже да је захвалан
мркоњићкој општини што је обезбиједила средства за
Славенов одлазак на Свјетско првенство у Турску. Да
није било те помоћи, млади шахиста не би отишао на
најзначајније такмичење за младе шахисте.

Билтен општине Мркоњић Град, број 2, новембар 2009, бесплатан примјерак

Јанковић
преузео
кормило
Младости
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Слободан Јанковић, познати кошаркашки стручњак из Ужица и некадашњи тренер тамошње
Слободе, преузима кормило Младости из Мркоњић Града. Јанковић ће на тренерској
позицији замијенити Горана Сладојевића, који је средином новембра привремено преузео
тренерско мјесто у Младости, након што је клуб напустио дотадашњи тренер Зоран
Шпирић.
Јанковића не очекује нимало лак задатак, јер је Младост у осам кола остврила свега три
побједе. До краја првог дијела Лиге 12 још су свега три утакмице. Предност искусног
стручњака је што је радио у Републици Српској и БиХ, гдје је водио екипе Игокее и
Херцеговца.
„Јанковић има велико тренерско искуство иза себе и озбиљан је тренер. И сам се успјешно
бавио кошарком, тако да нам је драго да смо успјели да постигнемо договор да преузме
тренерско мјесто у нашем клубу „ - истиче Горан Милановић, предсједник Младости.
Премијерлигаш из Мркоњић Града је, иначе, средином новембра упао у кризу, након пораза
од Херцеговца, услиједила је промјена на мјесту тренера, а затим је Драган Ђурановић из
личних разлога напустио клуб.
Младост од почетка сезоне има проблема са здравственим билтеном играча, а екипа у
наредном периоду мора да надокнади изгубљене бодове.
До краја јесењег дијела првенства, Младост у наредном колу гостује у Источном Сарајеву,
а на крају полусезоне у Александровцу. У десетом колу Лиге 12 Младост ће 12. децембра
дочекати Сутјеску из Фоче, са којом ће у децембру играти и полуфинале КУП-а Републике
Српске.
Л.Н.

11. Отворено дјечије
првенство у шаху

Марко Попадић
испред свих
Марко Попадић, ученик ОШ
‘’Иван Горан Ковачић’’ из
Мркоњић Града, побједник
је 11. Oтвореног дјечијег
првенства у шаху ‘’Бања
Лука 2009’’, играног у Клубу
војних пензионера.
Он је у седам кола освојио
6,5 поена, оставивши иза
себе Андреја Трифуновића
из Котор Вароша, који је
сакупио 6 поена. Треће мјесто, захваљујући бољим
додатним критеријумима,
припало је Кристијану
Кокановићу из Дервенте,
ученику ОШ ‘’Никола Тесла’’.
Смотру дјечијег шаха отворио је Бранислав Предојевић

из Теслића, док је први потез
у партији Марко Попадић
– Марко Берић повукао
Немања Шипка, предсједник
Центра за унапређење и
развој шаха ‘’Гамбит’’, организатора такмичења.
Наступило је 20 дјечака и
три дјевојчице, рођених
2001. године и млађи, из
Мркоњић Града, Котор
Вароша, Дервенте, Билеће и
Бања Луке. Тиме је оборен
рекорд из Добоја 2008.
године, када се за титулу
шампиона борило 17 малишана.Такмичари су имали
по 15 минута на располагању
за цијелу партију, а сви учесници су добили дипломе и
шаховске књиге. Побједнику су уручени пехар,
златна медаља и фигура
скакача, специјални поклон
велемајстора Бокија Прода-

новића, другопласираном је
припала сребрена, а трећем
бронзана медаља.
Најмлађи учесници, Андреј
Трифуновић
и
Бојана
Бојанић, награђени су поетским и прозним дјечијим
књигама и слаткишима.
Награде су уручили Жарко
Милић из ‘’Житопеке’’ и
Борислав Продановић, послије чега је 11. Отворено
дјечије првенство затвореним прогласио Немања
Шипка.

Марко Попадић са медаљом
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Програм манифестације „IV фестивал домаће ракије“ који ће се
одржати од 21.12-26.12.2009. године:
ЕДУКАТИВНИ ДИО МАНИФЕСТАЦИЈЕ
Одржавање стручних предавања за пољопривредне произвођаче:
21.12.2009. – „Унапређење зоохигијенских услова у сврху побољшања квалитета млијека“
(Кино сала, зграда Општине Мркоњић Град, 10.00h)
22.12.2009. – „Могућности и перспективе узгоја љековитог биља на
подручју општине Мркоњић Град“(Агенција за привредни развој, 10.00h)
23.12.2009. – „Припремне активности за подизање нових воћних засада“
(Агенција за привредни развој, 10.00h)
24.12.2009. – „Агротехничке и помотехничке мјере у воћњацима“
(Агенција за привредни развој, 10.00h)
25.12.2009. – „Значај пчеларства у воћарској производњи и заштита пчелињака од негативних ефеката воћарства“ (Агенција за привредни развој, 10.00h)
ЦЕНТРАЛНИ ДИО МАНИФЕСТАЦИЈЕ - 26.12.2009. године (субота)
11.00 – 11.15 h – Отварање манифестације
11.15 – 14.00 h – Изложба ракијских производа
14.00 – 14.30 h – Проглашење побједника и додјела медаља и награда такмичарима
Обавјештавамо Вас да произвођачи ракије могу да се пријаве и за изложбени дио, а могу
само да пошаљу узорке ракије за оцјењивање квалитета. Крајњи рок за достављање узорака
је 10.12.2009. год., и цијена оцјењивања квалитета је 40КМ по узорку.
С поштовањем,
ДИРЕКТОР Томислав Тодоровић
ЈУ“Народна библиотека“ Мркоњић Град овог мјесеца вам препоручује
да прочитате:
Тачка преваре
Аутор: Ден Браун
Категорија: Трилер, Крими
Шокантно научно откриће. Бриљантно осмишљена завјера. Трилер какав
још нисте читали…Прича се врти око најзначајнијег открића данашњице,
ванземаљског живота .У причу су уплетени сви, од предсједника САД-а ,
јавности, НАСЕ до обичних научника.
Александар македонски
Аутор: Џејн Бингам
Категорија: Дјечија књижевност / 7-9 година
Додатно: Рано учење
Додатно: Едукативно
Александар сања један сан. Жели да влада читавим свијетом. На челу
огромне војске креће из Европе да освоји Азију. И баш ништа – ни
бунтовне војске, огромне ријеке па чак ни ратни слонови – не може да
га зауставе.

МАТИЧНИ УРЕД:
НОВЕМБАР 2009. године
Рођени:
1.
Каћа Јовановић, кћи Синише и Маје
2.
Милош Тешановић, син Предрага и Биљане
3.
Младен Милановић, син Драгана и Мице
4.
Никола Гајић, син Драгана и Зорице
5.
Никола Бојић, син Бојана и Јелене
6.
Милица Ракита, кћи Недељка и Босиљке
7.
Анђела Тривунчић, кћи Маринка и Сњежане
8.
Аида Црнкић, кћи Миралема и Сандине
9.
Милош Радић, син Мирослава и Даринке
Вјенчани:
1.
Мирослав Тешановић и Жељка Вујинић
2.
Јовица Драгић и Петролина Вуканчић
3.
Мирослав Илић и Адријана Јањанин

Водич
кроз град
ПОЗОРИШТЕ РЕПЕРТОР ЗА ДЕЦЕМБАР
6.12. 2009. У 20 ЧАСОВА
„ДНЕВНИК АДРИЈАНА МОЛА“ ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ ЈАЗАВАЦ
ПИСАЦ: Сју Таузенд
РЕЖИЈА: Ана Ђорђевић
ИГРАЈУ: Владимир Нићифоровић, Ђурђа Вукашиновић,
Златан Видовић, Марио Лукајић, Драгана Марић,
Дејан Зорић
16.12.2009. У 20 ЧАСОВА
„ПОВРАТАК“
НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ
ПИСАЦ: Харолд Пинтер
РЕЖИЈА: Никола Пејаковић
ИГРАЈУ: Жељко Стјепановић, Александар Бланић
Горан Јокић, Бранко Јанковић, Николина Ђорђевић,
Љубиша Савановић, Слободан Перишић
20.12.2009. У 20 ЧАСОВА
„ФРАНЦУСКА СНАЈА“
ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ МРКОЊИЋ ГРАД
ПИСАЦ: Александар Пантелић
Режија: Душан Билић
Играју: Коса Николић, Ена Козић, Никола Сукара
27.12.2009. У 18 ЧАСОВА
„ЦРВЕНКАПА И ЗБУЊЕНИ ВУК“(дјечији ансамбл)
ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ МРКОЊИЋ ГРАД
ПИСАЦ: Раде Павелкић
РЕЖИЈА: Дубравка Николић
ИГРАЈУ: Бранислав Рољић, Озрен Чулић,
Јелена Рољић, Тамара Копања ,Анђела Копања
Улазница за представу:
3 КМ - студенти и ђаци
5 КМ - остали

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				
124; 211-030
Комунално предузеће ,,Парк’’		
211-506
Ватрогасно друштво			
123; 221-151
Станица јавне безбједности (централа) 122; 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

