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ШЕСТА СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Општина купује зграду
“Младости” у Бараћима
Шеста сједнице Скупштине општине
Мркоњић Град, одржана је 31. маја, са
дневним редом од седамнаест тачака, а
уз присуство 24 одборника.
Одборници су једногласно усвојили Одлуку о измјенама и допунама Одлуке о
такси превозу на подручју општине
Мркоњић Град, те Одлуку о измјенама и
допунама Одлуке о јавном превозу лица
и ствари на подручју општине Мркоњић
Град.
Са 17 гласова "за" и 7 гласова "против"
усвојена је Одлука о начину и условима
продаје пословног простора у улици
Карађорђевој у Мркоњић Граду. Према
овој Одлуци продаја пословног простора
извршиће се путем усменог јавног надметања – лицитацијом, а почетна цијена утврђује се у висини садашње тржишне вриједности предметног пословног простора у
износу од 207.360 КМ.
Поступак јавног надметања ће спровести комисија у саставу Живко Видачковић,
предсједник и чланови Дамир Сладојевић и Здравка Кудра. Јавни конкурс за
спровођење лицитације ће бити објављен у
дневном листу ''Глас Српске'', на огласној табли општине и интернет страници
општине. Током излагања начелница општине Дивна Аничић је истакла да ће средства остварена продајом предметних пословних просторија бити намјенски утрошена за куповину других пословних простора,
или изградњу јавних површина на подручју
општине Мркоњић Град.
Са 16 гласова "за" и 7 гласова "против"
усвојена је Одлука о учешћу у куповини
некретнина стечајног дужника "Младост" а.д. – у стечају Мркоњић Град.
Овом Одлуком Скупштина општине одобрава учешће општине Мркоњић Град у куповини основних средстава стечајног дужника
"Младости" путем јавног надметања – лицитације и то пословних просторија у насељеном мјесту Бараћи.
- Разлози за доношење ове одлуке су у
томе што се поменуте пословне просторије
налазе у центру насељеног мјеста Бараћи, и
у саставу истих се налазе и канцеларије Мјесне заједнице Бараћи. Због изузетно повољне цијене потребно је да наша општина откупи поменути пословни простор, који би се
касније користио за заједничке потребе становника ове мјесне заједнице - објаснила је

Именовања
Одборници су усвојили и неколико Рјешења о именовањима. Тако је за секретара Скупштине општине именована Невенка Малешевић, Томислав Тодоровић
именован је за начелника Одјељења за
привреду и финансије, Војин Васић за
начелника Одјељења за друштвене
дјелатности, Слободан Рајковић за начелника Одјељења за просторно планирање и комуналне послове, Дамир
Сладојевић за начелника Одјељења за
изградњу града и управљање имовином, а Митар Цвијић за начелника Одјељења за инспекцијске послове.

начелница општине Дивна Аничић.
Одлука о именовању Савјета за израду просторног плана подручја посебне
намјене туристичко-рекреационог центра "Балкана" усвојена је једногласно. Овом
Одлуком у савјет су именовани: Здравка
Кудра, предсједница, и чланови Милена
Тегелтија, Младен Бошкан, Емир Дервишевић, Горан Панић, Драган Савовић,
Жељка Стојичић, Тијана Вујичић, мр
Јадранка Стојановић, Борис Марковић и
представник власника земљишта који ће
бити накнадно изабран.
Одборници су разматрали и Информацију о резултатима пословања предузећа и
установа у прошлој години, коју су усвојили са
16 гласова "за" и 6 "уздржаних" гласова.
- Привредни субјекти прошле године су
остварили укупан приход од 214.293.250 КM,

што је за 17 процената више у односу на претходну годину, док су укупно остварени расходи у 2012. години износили 198.985.703 КМ
и забиљежен је раст од 12 процената. Привредна друштва која су позитивно пословала остварила су укупну добит од 21.449.100
КМ, што је за око 12 милиона више у односу
на 2011. годину, док су сви субјекти који су
остварили негативан пословни резултат
имали укупан губитак од 9 милиона марака.
Већина пословних субјеката у 2012. години
биљежи повећање како својих потраживања тако и обавеза - рекао је Томислав Тодоровић, в.д начелник одјељења за привреду и финансије и додао да је у 2012. години био регистрован 21 предузетник мање у
односу на претходну годину, али да је са
друге стране дошло до повећања укупног
броја запослених радника у њима за 39
лица, или 8%.
- Општина Мркоњић Град упркос свим
овим тешкоћама са којима се сусрећу наши
привредници биљежи благи позитивни тренд
у већини посматраних параметара, што даје
одређену наду за њен коначан опоравак. Чему
ће свакако допринијети и одређени већ започети значајни инвестициони пројекти у већем
капацитету, као и они мањи који реализују
наши привредници - закључио је Тодоровић.
Одборници су једногласно усвојили Извјештај о раду Ватрогасног друштва
Мркоњић Град за 2012. годину, те Информацију о стању у области ловства на
подручју општине и Информацију о стању у области риболова на подручју опСЊЕЖАНА ЋУСO
штине за 2012. годину.

Подршка дрвопрерађивачкој индустрији
Једногласно је подржана и Информација о стању у области
шумарства и примарне прераде дрвета на подручју општине за
2012. годину.
- У условима веома отежаног привређивања у сектору шумарства и прераде дрвета и са скромном структуром сјечиве дрвне масе, газдинство је позитивно пословало и остварило значајан пословни добитак у износу од 78.372 КМ, који је за 68.944 КМ већи од
планираног у 2012. години, а у односу на остварени добитак у 2011.
години мањи за 76 процената - рекао је Недељко Антић, директор
ШГ “Лисина” и додао да је за инвестициона улагања у 2012. години издвојено 488.967 КМ, односно 77 одсто од плана.
На простору општине Мркоњић Град из области прераде дрвета
послује 21 предузеће, од чега је 18 организовано за примарну прераду дрвета, два предузећа организована су за примарну и финалну
прераду дрвета, једно предузеће за финалну прераду дрвета и четири предузетника регистрована у Одјељењу за привреду и финансије.
Од 19 привредних друштава из области дрвопрераде која су
доставила финансијске извјештаје, њих 12 је повећало укупне при-

ходе у односу на 2011. годину, док је седам дрвопрерађивачких
субјеката имало смањење укупних прихода у односу на претходну
годину. Од 19 привредних друштава позитивне пословне резултате приказало је 15, а четири негативне.
Када је у питању извоз са подручја општине, утврђено је да су
привредна друштва из области дрвопрераде у 2012. години остварила извоз од 6.677.656 КМ, што представља 90 одсто од укупног
извоза општине.
С обзиром да дрвопрерада запошљава значајан број радника,
потребно је учинити све да дрвопрерађивачи са подручја општине
Мркоњић Град имају што успјешнију пословну сарадњу са ШГ
“Лисина” и другим газдинствима у Републици Српској. Такође
значајан допринос унапређењу дрвопрерађивачке индустрије у
општини Мркоњић Град дала је Влада РС субвенционишући извоз
ових привредних друштава која се баве вишим степеном финализације производње. Такође је и општина наставила са својим активним мјерама подршке овом сектору кроз подстицај запошљавања, увођењем система квалитета и др.
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Добра година
упркос кризи
У 2012. години, у односу
на претходну, приход предузећа повећан за 17 одсто, највише захваљујући
добром раду Хидроелектране на Врбасу
Мркоњићка привреда је успјела у 2012.
години, и поред тешке економске кризе, да
оствари укупну добит од скоро 21,5 милиона марака, што је за 12,2 милиона марака
више него годину дана раније. Тренд позитивног пословања присутан је и у првих
пет мјесеци ове године, а посебно добре
производне резултате у производњи струје
остварује предузеће „Хидроелектране на
Врбасу“ - захваљујући повољним хидролошким приликама.
Прошле године привредни субјекти су
остварили губитак од 9,1 милиона марака,
што је за 62 одсто више у односу на 2011.
годину. Губитку су кумовала предузећа из
области прерађивачке индустрије, дјелатности угоститељства и хотелијерства, здравствене и социјалне заштите.

Слабији извоз
Према подацима Управе за индиректно опорезивање (УИО) мркоњићка
привреда је прошле године извезла
произведену робу у износу од 7.619.933
КМ, што је за 16 одсто мање у односу на
претходну годину.
А према подацима АПИФ-а укупно
остварени извоз у прошлој години је
износио 12.719.000 КМ, укључујући поред робе и услуге, што је у односу на
2011. годину мање за шест процената.
Највише се извозе производи од
дрвета, грађевинска столарија и обућа. Што се тиче увоза он је већи за 42
одсто у односу на 2011. годину, а вриједност извезене робе износи 10,963
милиона марака.
- Прошле године, мркоњићки привредни
субјекти су остварили укупан приход од 214,2
милиона марака, док су њихови расходи били
198,9 милиона. Раст прихода забиљежен је
код већине привредних субјеката, осим у
областима вађења руде и камена, угоститељству и саобраћају - објаснио је на сједници Скупштине општине, Томислав Тодоровић, в.д начелник одјељења за привреду и
финансије.
Анализа стања пословања привреде показала је да је у 2012. години своју дјелатност и регистрацију обављало 340 самосталних предузетничких дјелатности, 10
акционарских друштава, 87 друштава са
ограниченом одговорношћу, 9 привредних друштава из области здравства и 7
осталих правних лица.
Што се тиче структуре предузетничких
дјелатности, најчешће учешће и даље имају
самосталне предузетничке дјелатности за
обављање трговине, затим угоститељске дјелатности, те занатске и остале дјелатности.
Дјелатности чији је број регистрованих
самосталних предузетника на нивоу 2011. године су пољопривреда, производња прехрамбених производа и здравствених услуга.
Дјелатности чији је број увећан у односу
на 2011. годину су грађевинарство, угоститељство, одржавање и поправка моторних возила, ветеринарских услуга, агенцијских усС. ДАКИЋ
луга и остало.
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ПОТПИСАНА ПОВЕЉА ГРАДОВА И ОПШТИНА УЗ РИЈЕКУ ВРБАС

Влада Јапана помаже
заштиту слива Врбаса

Начелници општина и градова у сливу ријеке Врбас потписали су у Доњем Вакуфу - Повељу „Чист Врбас“. Пројекат промовише заштиту животне средине и развој туризма у сливу ријеке
Врбас, који са 1,3 милиона мара-

ка финансира Влада Јапана.
Потписници повеље се обавезују да свим расположивим средствима активно дјелују на заштити природе, смањењу загађења и
унапређењу квалитета воде у
сливу ријеке Врбас .

ПРИСТУПАЊЕ АРХУСКОЈ КОНВЕНЦИЈИ

У друштву чувара
животне средине
Начелница општине Дивна
Аничић потписала је меморандум о сарадњи, промовисању и спровођењу Архуске
конвенције са представником
Центра за животну средину
Бањалука - Тихомирем Дакићем.
Ријеч је о конвенцији чији је
циљ заштита права сваке особе на живот, у животној средини адекватним њиховом здрављу и квалитету живота.
- Ми на овај начин желимо
да јавност упознамо која то
права гарантује Архуска конвенција, као и да радимо на
промоцији и примјени њена три
основна стуба, праву приступа

информацијама, учешћа јавности у одлучивању и приступа
правди по питању животне средине - објаснила је начелница
општине.
Тихомир Дакић је истакао
да је циљ потписивања меморандума промовисање ове конвенције у БиХ.
- Морамо успоставити добар контакт и размјену информација са вашом општином да
би спровели конвенцију - рекао
је Дакић.
Меморандум су поред наше
општине, у Републици Српској
потписали градови Бањалука
и Приједор, те општине Челинац и Котор Варош.
С. ЋУСО

Архуска конвенција
Архуска конвенција усвојена је 25. јуна 1998. године од стране
UNECE (Економске комисије Уједињених нација за Европу) с
циљем доприноса заштити права сваке особе садашњих и будућих генерација на живот у животној средини адекватним њиховом
здрављу и квалитету живота. Конвенција је у Босни и Херцеговини
ступила на снагу 15. септембра 2008. године.

Повељу је испред општине
Мркоњић Град потписао замјеник начелника општине Радомир
Попадић, те градоначелници и
начелници општина: Бањалуке,
Лакташа, Српца, Кнежева,
Шипова, Језера, Јајца, Доњег

Вакуфа, Бугојна, као и ресорна
министарства оба ентитета.
Потписници су и компаније „КокаКола“, „Еко-Пак“.
Министар за екологију РС,
Сребренка Голић, каже да пројекат промовише нови приступ

одрживом развоју и заштити животне средине.
- Он ће омогућити одрживи
развој и отварање нових радних
мјеста, као и развој производње
здраве хране и еко-туризма - изјавила је Голићева.
Ђ. Шoлaк

ОПШТИНА ПОСПЈЕШУЈЕ ПРИВРЕДНИ РАЗВОЈ

Кредити за нова
запошљавања
Начелница општине Мркоњић Град Дивнa Аничић и директор Комерцијалне банке Срђан
Шупут потписали су уговор о пословној сарадњи у износу од 400
хиљада КМ. Средства су намијењена за кредитирање малих и
средњих предузећа, предузетника
и пољопривреде. Општина је обезбиједила депозит од 50 одсто
за сваки одобрени кредит и на тај
начин oмогућила да каматна стопа износи 3,4 одсто.
- Ријеч је о врло повољним
кредитним средствима у укупном
фонду од 400 хиљада марака и
каматном стопом од 3,4 процента,
што је сигурно најповољнија каматна стопа у региону - каже начелница општине Дивна Аничић и додаје да је обавеза свих корисника
да на сваких 15 хиљада марака
запосле једног радника, па ће се
пласманом кредитних средстава у
привреду обезбиједити 10 до 15
нових радних мјеста.
Директор Комерцијалне банке,
која је доставила најповољнију
понуду за кредитирање ових компоненти, каже да очекује да се за
додјелу средстава пријави велики
број привредника и пољопривредника.
- Надам се да ће сва расположива средства бити пласирана, јер
су услови веома повољни. Камата
је фиксна, а рок отплате кредита је
четири године и уз могућност грејс
периода - рекао је Шупут.
Потписивање овог уговора
значи почетак реализације програ-

Општина, уз сарадњу са Комерцијалном
банком, нуди повољне кредите малим и
средњим предузећима, предузетницима и
пољопривредницима

Шта се нуди?
Кредити за мала и средња предузећа и предузетнике ће се одобравати у износу од 10.000 до 50.000 марака са роком отплате до 48 мјесеци, и са грејс периодом од шест мјесеци који је урачунат у рок отплате.
Кредити за пољопривредну производњу одобравани су у износу
од 5.000 до 15.000 КМ, са роком отплате до 48 мјесеци, и са грејс
периодом од шест мјесеци који је урачунат у период отплате.
ма за подстицај привредног развоја
општине за ову годину, односно
компоненте која се односи на мик-

рокредитирање малих и средњих
предузећа, предузетника и пољопривредних произвођача. С. ЋУСО
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423 ЗАХТЈЕВА ПРАВОБРАНИЛАШТВУ

Мркоњићани траже
надокнаду штете
Правобранилаштво Републике Српске је прошле годинe
са подручја мркоњићке општине запримило 423 предмета за
остваривање права на накнаду
материјалне и нематеријалне
штете. Од тога 393 предмета из
ранијих и 30 из прошле године.

Ријеч је о предметима које
регулише Закон о остваривању права на накнаду материјалне и нематеријалне штете,
настале у периоду ратних дејстава од 25. маја 1992. до 19.
јуна 1996. године.

Правобранилаштво је успјело да ријеши 182 предмета, док
су 243 у поступку рјешавања.
Иначе, Правобранилаштво
је у 2012. години са подручја
мркоњићке општине имало 250
предмета, од чега 178 из ранијих и 72 из прошле године. Крајем године остала су нерјешена
33 предмета.
- Сви предмети су сложени и
њихово рјешавање представља
посебан проблем - истиче замјеник правобраниоца Никола Томашевић.
Треба рећи да Правобранилаштво РС - сједиште замјеника у Бањалуци - заступа
општину Мркоњић Град пред
судовима и другим надлежним
органима, и предузима правна
средства ради заштите имовинских права и интереса ове
локалне заједнице.
С. ДАКИЋ

Почела изградња нових
путева у селима општине
Нову грађевинску сезону отворили су радови на изградњи новог
асфалтног пута у Бјелајцу. Тако је двадесетак домаћинстава Бјелајца
добило на употребу 1.100 метара новог асфалтног пута, ширине 2,6
метара.

MRKOWI] GRAD MAJ 2013.

ПРИПРЕМА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Пожаре гасе
превенцијом
Подручје мркоњићке општине
je изузетно погодно за избијање
шумских пожара па су неопходне
превентивне мјере заштите на
сузбијању узрока пожара, закључено је на састанку Општинског
штаба Цивилне заштите и усвојен је план рада у ванредним ситуацијама и оперативне мјере заштите и спасавања од шумских и
других пожара.
Старјешина Ватрогасне јединице Жељко Лакетић је истакао да је у овој години било знатно
мање пожара у односу на прошлу.
- До сада је евидентиран и
гашен 21 пожар, од којих је већина
била захватила растиње и шуму.
То је дупло мање пожара у односу
на прошлу годину, када смо само у
марту гасили 49 пожара. Прошла
година је била рекордна по броју
интервенција, јер су гашена 133 пожара. Апелујемо на становништво

ПРОБА: Ново возило
мркоњићке
Ватрогасне јединице

Прошла година била је рекордна по броју интервенција, јер је гашено133 пожара, и зато се апелује на
становништво да се придржава превентивних мјера
да не пали корове близу шумских
комплекса и да се придржава пре-

Штете за Шумско газдинство
Директор Шумског газдинства „Лисина“, Недељко Антић, каже
да је ово газдинство због пожара прошле године имало доста штете на
шумским културама.
- Долази љетни период са високим температурама и морамо предуприједити избијање пожара. У нашем газдинству имамо добро опремљену јединицу за гашење шумских пожара, а планирамо и набавку нове
противпожарне опреме - рекао је Антић.

вентивних мјера противпожарне
заштите - поручио је Лакетић.
Начелник Општинског штаба Цивилне заштите, Мирко Вученовић, истиче да су у плану за
ванредне ситуације разрађене све
мјере заштите и увезивање свих
структура у превентивно дјеловање на спречавању избијања пожара, али и на њиховом ефикасном
гашењу.
С. ДАКИЋ

РЕКОРДНА СЈЕТВА У ОПШТИНИ

Засијано 3.500
хектара ораница
- Асфалтирана је дионица пута од Чигоја до куће Душана Томића.
Вриједност пројекта је 87.000 марака, а средства је обезбиједила општина Мркоњић Град уз учешће грађана - каже Дамир Сладојевић, начелник Одјељења за изградњу града и управљање имовином.
Такође је и у Копљевићима, крак за засеок Љубоје, асфалтирано
130 метара новог пута. Вриједност радова је 12.000 марака, а средства
је обезбиједила општина Мркоњић Град уз учешће грађана, док је
радове извело предузеће “Мркоњић-путеви”.
С. Ћ.

Првомајске ватре
на брдима око града
На брдима и узвишењима oко Мркоњић Града десетинама година
се уочи Првог маја, који се слави као Међународни празник рада, традиционално пале првомајске ватре, које симболизују долазак најзначајнијег радничког празника. Тако је било и уочи овог 1. маја, када су
млади Мркоњићани на више мјеста у околини града запалили ватре.
У одсјају ватри и уличних свјетиљки, мркоњићка котлина се у претпразничкој ноћи „купала“ у разнобојној свјетлости. Био је то угођај и
празник за очи, који нажалост нису видјели многи становници
Мркоњић Града који у вечерњим часовима не излазе у шетњу и на
свјеж ваздух. (С. Д.)

Мркоњићки ратари искористили су повољне временске прилике
крајем априла и почетком маја да
окончају прољећну сјетву на око
3.500 хектара. То је за око 500
хектара више ораница од плана.
По процјенама пољопривредних
стручњака мркоњићки ратари су
засијали овога прољећа највише
ораница у поратном периоду.
Разлог за то је економска криза и све мања могућност да се нека
„пара“ заради на „црно“, па су се
многи становници мркоњићке општине сјетили својих запуштених
парцела, прихватили рала и плуга,
и засијали неке парцеле које годинама нису обрађиване.
Тако је пољопривредник из
Подбрда Милорад Милановић
засијао тридесетак дунума зоби на
парцели која је била зарасла и запуштена.
- Ова парцела највјероватније
није обрађивана педесетак година.
То је парцела моје тетке која живи у
иностранству и ја сам одлучио да је
обрадим и посијем зоб. Сјеме сам

обезбиједио од мога комшије којем
ћу по завршетку жетве вратити
позајмљену количину сјемена.
Имам трактор, али сам морао ангажовати за сјетву и комшијин трактор. Сјетва је скупа, али земља се
мора обрађивати и од нечега живјети - прича Милановић и додаје
да је велики проблем што његово
домаћинство није регистровано
као пољопривредно, па није могао
да конкурише за плави дизел.
- У овом тренутку нисам у могућности да региструјем домаћинство као пољопривредно. Мислим
да је грешка што не могу да конкуришем за додјелу плавог дизела.
Ето, ја сам засијао овога прољећа
близу шездесетак дунума ораница,
а нисам могао да добијем плави
дизел. Неки су засијали десет дунума, а добили су плави дизел, па
мислим да треба мијењати постојећи правилник на основу којег се
врши додјела подстицајних средстава - поручује Милановић.
Иначе, право на плави дизел у
мркоњићкој општини обезбиједи-

Сјеме
Пољопривредне апотеке
обезбиједиле су довољне количине сјеменског репроматеријала за сјетву и вјештачко ђубриво. Цијене су у просјеку веће за 10 до 20 одсто у
односу на прошлу годину.
ло је око сто педесет пољопривредника, а подјела је организована на бензинским пумпама на
Балкани, Бараћима и Чађавици.
- Добро је што је Влада Републике Српске обезбједила плави
дизел за сјетву. Можда би пољопривредници засијали још више
ораница да је плави дизел обезбијеђен на почетку сјетве. Због скупог
сјемена и вјештачког ђубрива није
било лако обезбиједити новац за
сјетву - прича пољопривредник
Милан Милекић.
С. ДАКИЋ
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РАДОВИ У НАСЕЉУ ПОДОРУГЛА

Уређење простора око
"Мркоњићке Грачанице"
У мркоњићком насељу Подоругла у току су радови на уређењу простора око нове цркве посвећене Преносу моштију Светог

дњу града и управљање имовином, Дамир Сладојевић, истиче
да ће „Мркоњић-путеви“ уредити
комплетан простор око цркве.

ЕКОЛОШКА АКЦИЈА МЛАДИХ

Очистимо земљу
за један дан
Око 800 ученика основних и
средњих школа и малишана из
Дјечијег вртића “Миља Ђукановић” са својим учитељима, наставницима, професорима и васпитачима учествовало је у великој еколошкој акцији “Let's do it
– Очистимо земљу за један
дан”, те су очистили градске улице, тргове, главни пут до депоније Подови и подручје око
Петље.

Алат за чишћење (грабље,
лопате, метле, мотике, рукавице и
вреће за смеће) је донирала
организација УНДП у БиХ. У
акцији су учествовале Основне
школе “Петар Кочић” и “Иван
Горан Ковачић”, затим Гимназија, Машинска школа, малишани Дјечијег вртића “Миља
Ђукановић”, Комунално предузеће “Парк”, Мркоњић-путеви
и други добровољци.

Let’s do it
Aкциja „Let’s do it oчистимo зeмљу зa један
дaн” нajвeћa je вoлoнтeрскa aкциja у истoриjи БиХ,
пoсвeћeнa првeнствeнo чишћeњу илeгaлних дeпoниja смeћa у jeднoм дaну, aли и чишћeњу зeлeних пoвршинa и других
прирoдних вриjeднoсти и зaштићeних пoдручja. Овај пројекат се
одвија у склoпу глoбaлнe aкциje чишћeњa циjeлe плaнeтe „Let’s do
it World”, a нoсиоци прojeктa су удружeњa грaђaнa „Рукe” из Сaрajeвa и „Moзaик приjaтeљствa” из Бaњa Лукe.

- У акцији која је била веома
успјешна, прикупили смо велике
количине смећа , коју су комуналци одвезли на депонију на Подовима - каже начелник Одјељења за инспекцијске послове Митар Цвијић и додаје да се на овај
начин жели утицати на свијест
грађана о заштити животне средине, јер са свaким oчишћeним
двoриштeм, улицoм и пaркoм у
грaду, шaљeмo пoруку дa су чистoћa и здрaвљe у нaшим влaститим рукaмa.
Јелена Рољић, ученица ОШ
“Петар Кочић”, каже да су се радо
одазвали позиву за чишћење
града.
- Ова акција је веома значајна,
јер данас чистимо свој град и показујемо колико је важно да нам
околина буде чиста и да не бацамо смеће - каже Јелена.
С. Ћусо

Ктитор Младен Милановић
У Мркоњић Граду је прије 120 година саграђена православна
црква Рођење пресвете Богородице. Градња нове цркве у Подоругли почела је 2007. године, када је темеље освештао владика бањалучки Јефрем. Кум темеља је био Младен Милановић, који углавном својим средствима финансира градњу. Ова црква у основи је
дужине 27 метара и ширине 17 метара, док је звоник висок 36 метара.
Саве, назване „Мркоњићка Грачаница“. Наиме, уз саобраћајницу
поред цркве, радници „Мркоњићпутева“ асфалтирали су тротоар у
дужини од стотињак метара, тако
да се сада становници Подоругле
могу безбједно кретати уређеном
пјешачком стазом.
Начелник Одјељења за изгра-

ПРИПРЕМЕ ОПШТИНЕ ЗА ЉЕТНУ ТУРИСТИЧКУ СЕЗОНУ

Чишћење језера Балкане
Посјетиоци Балкане на љето ће имати прилику да се купају у чистој и бактериолошки исправној води, док су у току обимни радови на
чишћењу корита Малог језера од муља. Комплетан пројекат чишћења и уређења језера Балкана финансира општина Мркоњић
Град са 70 хиљада марака, а рок за завршетак радова је мјесец дана.
- Из Малог језера постепено је испуштена
вода, како низводно не би било поплаве. На дну
језера је велика количина муља, који купимо и
одвозимо на депонију. Потом ће корито језера
бити насуто шљунком и каменом, а средином
корита биће изграђен бетонски сливник, како
би се сваке године могло вршити испирање муља из језера - рекао је шеф градилишта Славко Шпирић.
Начелник Одјељења за изградњу града и
управљање имовином, Дамир Сладојевић,
истиче да је вриједност овог пројекта 70 хиљада марака, а средства је обезбиједила општина.
- Ово је један од најзначајнијих поратних
пројеката на чишћењу и уређењу корита Малог

Задовољство
Гости који бораве на Балкани задовољни су што се чисти језеро.
- Родом сам из ових крајева и редовно
долазим на Балкану. Овакве љепоте нема
надалеко. Поздрављам активности на чишћењу корита језера, то је значајан подухват каже Ђорђе Јагодић.

језера. Рок за завршетак радова је тридесет дана, тако да ће Туристички центар „Балкана“
почетком љетне туристичке сезоне госте дочекати у новом руху и са чистом водом за купање каже Сладојевић.
Већински власник туристичког комплекса
на Балкани, Јован Видовић, задовољан је што
је општина обезбиједила средства за уређење
Малог језера.
- Балкана полако добија обиљежје најзначајнијег туристичког центра у Крајини. Саграђен је модеран хотел капацитета седамдесетак лежајева, са конгресном салом, рестораном и пратећим садржајима. Чишење и уређење језера биће завршено до почетка љетне
туристичке сезоне и ми очекујемо да ће Балкана
доживјети туристички бум. Гости ће имати идеалне услове за одмор и купање у чистој језерској
води. Очекујемо долазак великог броја гостију
не само из Мркоњић Града и Бањалуке, већ и из
цијеле регије. Надамо се дупло већој посјети и
промету у односу на прошлу годину - истиче
Видовић.
С. ДАКИЋ

- Планирано је асфалтирање
улица и тротоара око ове цркве. Ту
ће још бити изграђени црквена кућа и већи паркинг за возила за вјернике који буду долазили у цркву.
Радови се реализују уз инвестирање Црквене општине, добротвора
и привредних субјеката - рекао је
Сладојевић.
С. ДАКИЋ

Цвјетне алеје за
љепши центар
За уређење зелених површина и цвјетних алеја у граду
обезбијеђено је више хиљада
садница цвијећа, за чију набавку је издвојено 6.000 марака.
Душан Јанковић из Комуналног предузећа, истиче да се
са уређењем цвјетних алеја већ
неколико година почиње тек
половином маја, због бојазни од
мразева који би могли да униште засађено цвијеће.
- Наш град има мало зелених површина, јер му је конфигурација терена сложена. Трудимо се да на сваку слободну зелену површину поставимо цвјетну алеју. Уредићемо цвјетне
површине у градском парку, код
Културног центра, у улици Светог Саве, код Аутобуске станице
и на градској петљи. Све те површине ће бити засађене разним врстама цвијећа - рекао је
Јанковић.
С. Д.
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ЈАВНА ДЕБАТА

Јачање
улоге
жена у
политици
У организацији Удружења
изабраних службеника БиХ, у Мркоњић Граду је одржана јавна дебата на тему „Јачање улоге жена и
младих политичких лидера у
јавном и политичком животу Босне и Херцеговине“. У раду дебaте
осим представница удружења жена са подручја мркоњићке општине
учествовали су и ученици завршних
разреда Машинске школе и Гимназије.
Предсједница Општинске изборне комисије у Мркоњић Граду,
Невенка Малешевић, рекла је да
је циљ одржавања јавне дебате
промоција интеграције жена у јавном и политичком животу заједнице. Затим подизање свијести жена о
томе како избор одговорних представника може побољшати услове
живота у заједници, те омогућавање женама да добију потребна знања о аспектима демократских избора.
- Један од циљева кампање је да
се жена оснажи и да учествује на
изборима, да прихвати позив од
политичких субјеката да се нађе на
листама за изборе. Што се тиче заступљености жена на листама за
изборе, према Изборном закону БиХ
на листама мора да буде заступљено најмање 30 одсто жена. Мркоњић Град је на нивоу БиХ и са те
стране нема већих замјерки. Међутим, проблем је што мало жене буде
изабрано у скупштине и органе власти. Желимо да оснажимо жене, и
да жена гласа за жену - закључила
је Малешевићева.
С. Д.
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ПОСЈЕТА: ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ПРИМЈЕР

ЗАЈЕДНИЧКИ ТРУД

Отворена
црквена сала
у Баљвинама

Мјештани Баљвина добили су
на употребу нову парохијску салу, за потребе црквених и других
свечаности. Сала је капацитета
150 мјеста, са кухињом и другим
пратећим садржајима. У њену изградњу и у реновирање цркве у
посљедње три године уложено је
око 100 хиљада КМ.

Делегације Русије, Белгије
и Србије у посјети ''Центру''
У оквиру студијске посјете коју организује Министарство породице омладине и спорта, Омладинску организацију „Центар“ посјетила је делегација која
представља институције и организације које раде са младима из
Белгије, Русије и Србије.
Циљ ове посјете јесте да се
учесници упознају са омладинским радом у Републици Српској и да се подстакне одржива
сарадња између институција и
омладинских организација из
Белгије, Русије, Србије и Српске.
Делегацију у Мркоњић Граду
је примио предсједник " Центра"
Борислав Ђурић, који је госте
упознао са активностима, пројек-

СЈЕЋАЊЕ НА АНТИФАШИСТЕ

Oбиљежен Дан побједе

Представници Општинског одбора СУБНОР-а и руководство
општине су поводом Дана побједе положили вијенце у градском
парку пред бистама Павла Џевера и Миље Ђукановић. Народни херој
Павле Џевер је погинуо на Сутјесци 1943. године, а скојевку Миљу Ђукановић су Нијемци 1944. године објесили у градском парку. Вијенци су
положени и на споменик народном хероју Сими Шолаји на Превилима, чији је батаљон „Искра“ до ногу потукао јаку усташку јединицу и
након тога ослободио Мркоњић Град.
Предсједник Општинског одбора СУБНОР-а Влајко Јовић је
истакао да је у Народноослободилачкој борби са подручја мркоњићке
општине учествовало 1.300 бораца, а од фашистичког терора су страдале 1.902 жртве.
С. Д.

тима и плановима.
- Центар је организација која
се залаже за стварање бољих
услова за живот младих у локалној заједници. Иначе, изнијели
смо на десетине квалитетних
пројеката младих уназад 15 година, а они се огледају кроз рад,
дружење, хуманитарне акције,
мобилност и волонтеризам младих. Неке од спроведених активности које су означиле рад ове организације јесу разни семинари и
радионице, бесплатни курсеви
гитаре и хармонике, информисање младих путем инфо деска,
бесплатне услуге кориштења
интернета, информатике и страних језика, организовање култур-

но-забавних и хуманитарних манифестација - објаснио је Ђурић.
У Мркоњић Граду поред представника и чланова "Центра"
пријему су присуствовали и представници Министарства за породицу, омладину и спорт РС, представник локалне заједнице за питања младих, чланови НВО "Перпетум-мобиле", те представници медија.
Током посјете у Републици
Српској гости су имали прилику
да посјете и омладинске центре у
Бањалуци, Лакташима, Српцу
и Градишци, као и организације
и институције које се баве питањем младих.
Ђ. ШOЛAК

- Изградњу сале помогли су
општина Мркоњић Град, привредни субјекти и мјештани села Баљвине - истакао је свештеник Бобан
Петрушић и додао да су радове
изводили локални грађевински
радници.
Салу је освештао Епископ бањалучки Јефрем са свештенством, који је након свете литургије
вјерницима рекао да је ово покушај да се и у овако тешким временима створе услови да би се на
овим просторима живот и даље
одвијао.
- Ово је заједничко добро и зато смо га заједнички градили, најприје храм а сада и парохијску салу.
Све што се овдје буде дешавало
биће то знак живота и опирања
ономе што пријети изумирању и
нестанку - рекао је Епископ Јефрем.
С. Ћ.

ИЗЛОЖБА: СЈЕЋАЊЕ НА ОТАЏБИНСКИ РАТ

Обиљежја Војске Српске
У галерији Културног центра
“Петар Кочић” отворена је изложба “Обиљежја Војске Републике
Српске у Одбрамбено-отаџбинском рату од 1992. до 1995.године” у организацији Музеја Републике Српске. На изложби је прикaзaнo вишe oд 150 oригинaлних
aмблeмa кoje су нoсилe jeдиницe
Вojскe РС у прoтeклoм рaту, више од
100 фотографија, а због недостатка простора изостали су оружје,
униформе и одликовања.
Савјетник у Музеју Републике
Српске, Драгo Трнинић, истиче да
је изложба припремљена прошле
године и да je након поставкe у Бањалуци њено прво приказивање
организовано у Мркоњић Граду, у
мјесту гдје је српски народ на крају
прошлог рата доживио геноцид и
урбицид.
- Изложба је припремљена на
приједолог предсједника Милорада
Додика поводом обиљежавања
двадесет година формирања Војске Републике Српске. Нама је задовољство што се ова изложба послије Бањалуке први пут организује у

Занимање средњошколаца
Отварању изложбе присуствовало је и шездесетак средњошколаца,
који су са посебном пажњом посматрали изложене фотографије.
- Импресионирана
сам изложбом. Ово ми је
први пут да видим ове
фотографије које дочаравају настанак војске.
Мислим да би сви млади
људи требало да виде
ову изложбу, јер она
много казује - рекла је
ученица првог разреда
машинске школе Бојана Рољић.

Мркоњић Граду. У плану је њено организовање и у другим мјестима
Српске, с циљем да се младим генерацијама, али и старијима, покаже
како је наша војска настајала, с којим се проблемима суочавала и како
је створила нашу Републику Српску
- рекао је Трнинић.
Послије рата је извршена реформа војске у цијелој Босни и
Херцеговина, а од српске војске
oстao је Tрeћи пjeшaдиjски пук

кojи имa зaдaтaк дa њeгуje трaдициjу Вojскe Рeпубликe Српскe, српскoг нaрoдa и свих њeгoвих oслoбoдилaчких aктивнoсти.
Изложбу је отворио предсједник Oпштинске борачке организације Мркоњић Град, Милан Стеванић, који је замјерио организаторима поставке на лошој организацији јер су представници излагача
каснили на отварање изложбе.
С. ДАКИЋ
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МАТУРАНТСКО СЛАВЉЕ

Дефиле младости,
љепоте и грациозности
У Мркоњић Граду је матурско вече прославило 235 матураната Гимназије и Машинске
школе. Они су од Културног
центра „Петар Кочић“ продефиловали градским улицама до
салона „Нина“, гдје je одржано
матурско славље. Био је то дефиле младости, љепоте, грациозности надарених средњошколаца, које је поздравило
неколико хиљада Мркоњићана.
Директор Гимназије Предраг Кокеза истиче да је ове године школовање завршило 87
гимназијалаца.
- То је изузетно надарена генерација гимназијалаца. Постизали су одличне успјехе у наставним, али и ваннаставним активностима. Њих 12 су школовање
завршили са одличним успјехом,
а два ученика су вуковци што
значи да су за вријеме свога школовања, од првог разреда основне до завршетка средње школе
имали све петице - каже Кокеза.
И директор Машинске школе
Милорад Пекез истиче да је
средњу школу, са четворогодишњим и трогодишњим трајање завршило 148 ученика.
- На ову генерацију средњошколаца смо сви поносни у школи. Желим им много успјеха у даљем школовању, али и на радном мјесту онима који добију запослење - рекао је Пекез.
СЛОБОДАН ДАКИЋ

Ђаци
генерације
За ученика генерације у
Гимназији проглашен је „вуковац“ Станко Томић, док је у
Машинској школи то признање
припало Милану Анђелићу.
- Да бих био ученик генерације требало је много труда и
знања, јер су у мом разреду били
све одлични ученици. Планирам
да наставим студирати на Природно-математичком факултету у Бањалуци - одсјек математика и информатика - открио
нам је Томић.
Слично прича и ученик генерације у Машинској школи, Милан Анђелић, који је завршио
школу за електротехничара.
- За мене је велико признање што сам проглашен за ученика генерације. Редовно сам
учио и резултат није изостао.
Волим електротехнику и одлучио сам да упишем Електротехнички факултет у Бањалуци смијер енергетика - каже Милан.
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ДЈЕЧИЈИ МУЗИЧКИ ФЕСТИВАЛ У МРКОЊИЋ ГРАДУ

Малишани пјевали
свом граду

Побједничка композиција 9.
Фестивала „Дјеца пјевају граду“, који је одржан у позоришној
сали Културног центра „Петар
Кочић“ у Мркоњић Граду, је
пјесма „Чарда“, коју је извела
Душица Новковић. На фестивалу је учествовало тринаест малишана, ученика основних школа,
старосне доби од седам до дванaест година.
Друго мјесто припало је пјесми „Отвори се цвете плави“ коју

је извела Јована Палалић, док су
треће мјесто равноправно подијелиле пјесмe „Симпатија“ и „Дете“ у интерпретацији Милице
Петковић и Маје Иликтаревић.
Награда фестивала припала је
Јелени Пена, која је извела пјесму „Распуст“, а награда за интерпретацију пјесме „Слатка
превара“ припала је Маји Ћоћкало, док је за укупан сценски
наступ награђен Дејан Граховац, за пјесму „Џефер“. Награда

за дебитанта припала је групи од
седморо дјеце из Дјечијег вртића „Миља Ђукановић“ који су
извели пјесму „Мајк сувики“.
Један од музичких уредник
фестивала, професор Александар Јеремић, истиче да су дјеца
изводила музичке композиције
које су раније извођене на дјечијим фестивалима и да су показала завидан таленат за музику.
- На овом фестивалу, у односу
на раније, направљен је један

Побједница
Освајањем првог мјеста на
фестивалу Душица Новковић је задовољна, мада јој то
није прва побједа на неком од
дјечијих фестивала.
- Срећна сам што сам освојила прво мјесто. Конкуренција је била јака, јер је било
доста добрих пјесама. Дала сам
све од себе и није изостао резултат - рекла је побједница
фестивала.

МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ ДЈЕЧИЈЕГ ФОЛКЛОРА

Смотра достигнућа
малих фолклораша

У организацији културно-умјетничких друштава из Мркоњић
Града и Залужана, одржани су у
нашем граду фолклорни сусрети
у оквиру 10. Међународног фес-

тивала дјечијег фолклора. На
смотри су наступили КУД „Кочо
Рацин“ из Македоније, „Ланцова влас“ из Словеније, „Младост“ из Залужана и домаћини -

КУД „Петар Први Карађорђевић Мркоњић“.
Учесници су у сали Културног
центра дочарали посјетиоцима
сву љепоту изворног дјечијег

фолклора. Биле су ту занимљиве
кореографије из Словеније, Македоније, Шумадије, Јужне Србије, Крајине и околине Мркоњић Града.
Кореограф из Залужана, Маринко Копрена, каже да је циљ
афирмација дјечијег фолклорног стваралаштва.
- Фестивал дјечијег фолкора
паралелно се одржава у Бањалуци, Градишци, Прњавору и Мркоњић Граду. На фестивалу учествује петнаест културно-умјетничких друштава из бивших југословенских република. Овај фестивал се организује по посебним
пропозицијама Међународне асоцијације фолклора CIOFF - објаснио је Копрена.
СЛОБОДАН ДАКИЋ

напредак у избору музике и квалитету изведених композиција.
Ове године смо за фестивал имали аудицију, што ранијих година
није био случај, и то је дало одређен квалитет у избору пјесама и
аранжмана. Овај фестивал има и
педагошки значај, јер се код дјеце
развија музичка култура и свијест
према креативности - рекао је
професор Јеремић.
СЛОБОДАН ДАКИЋ

Ријеч
учесника
Учешћем на смотри фолклора задовољна је чланица
КУД-а „Петар Први Карађорђевић Мркоњић“, Тамара
Косовац.
- Одушевљена сам овом
смотром и нашим наступом
на фестивалу. Представили
смо се играма из околине Мркоњић Града, које су по много
чему специфичне и јединствене на нашим просторима
- рекла је Косовчева.
Слично причају чланице
културно-умјетничких друштава „Ланцова влас“ и „Кочо
Рацин“, Катија Гердак и Сара Бинова, којима је ово прво гостовање на некој смотри
фолклора у Републици Српској.
- Супер се проводимо овдје. Упознале смо много нових другара и неколико кореографија из овог краја рекле су Катја и Сара.
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3. PЕCKА RОCK CLIMBING FЕSTIVАL 2013

Стијене Пецке
за пењачки угођај
До сада су у Пецкој
боравили туристи
из Енглеске,
Њемачке,
Аустрије, Ирске,
Шпаније
Словеније, Србије,
Хрватске и БиХ

На стијенама у Пецкој је средином маја
одржан 3. Pеckа Rоck Climbing Fеstivаl
2013, у организацији Пењачког клуба
“Еxtrеmе” из Бањалуке.
Ово традиционално такмичење је и најбољи начин да се промовише Пецка као пењачка дестинација, па су услиједиле и прве
посјете страних пењача, који су били смјештени у селу. На фестивалу је учествовало
око 60 пењача из Аустрије, Словеније,
Хрватске, Србије и БиХ.
Формирањем првог правог пењалишта
у БиХ са великим бројем смјерова, општина
Мркоњић Град се уписала у свјетску мапу
пењалишта и обогатила своју спортскотуристичку понуду. То би требало подстакнути развој и других спортова у природи,
повећати број туриста из иностранства, и
унијети нову енергију изумирућем селу,
кроз пружање услуга исхране и преноћишта туристима.
- Неколико година смо провели тражећи идеалне стијене за развој једног комплетног пењалишта. Наш труд се исплатио,
и 2009. године смо открили стијене које се
налазе изнад села Пецка, у општини Мрко-

Највеће пењалиште у БиХ
Након овог фестивала Пецка је постала највеће пењалиште у Босни и Херцеговини, са уређених 65 пењачких смјерова. Квалитет стаза и пењачки ужитак су на високом
нивоу, па би ово мјесто могло да постане рај за пењање у читавој БиХ. Приступ стијенама
је идеалан, природа и амбијент су прелијепи, а југоисточна оријентација стијена даје посебан угођај, како за пењање, тако и за камповање и одмор. Пецка би могла да постане
права мала туристичка оаза, са идеалним условима за развој спортског пењања, а
такође и за развој још неких спортова, попут брдског бициклизма, трекинга, јахања...
њић Град. Већ након првог обиласка и испитивања увјерили смо се у огроман потенцијал овог мјеста, и закључили како се може
урадити минимално 120 смјерова, различитих тежина, примјерених како за почетнике
тако и за професионалне пењаче. Оно што
нас је посебно одушевило је несвакидашња
конфигурација стијена, сачињена од
мноштва рупица и различитих хватова, који
пружају разнолико и интересантно пењање
- каже Ђенан Хозић, предсједник Управног
одбора пењачког клуба “Ехtreme” из Бањалуке и додаје да их је опчинило цјелокупно
окружење.
Хозић истиче да већ трећу годину за ре-

Давид Лемерер (Беч):
- Иако се пењањем бавим три године у Пецку сам до сада пет
пута долазио. Овдје ми се јако допада, атмосфера је породична,
екипа пењача која долази је одлична, природа je прелијепа и изгледа
као небрушени дијамант.

Лука Томац (Загреб):
- Први пут сам овдје и направићу серијал фотографија природних љепота. Ово подручје има изузетно велики туристички потенцијал, занимљиво је и још увијек недовољно истражено.

Данило Јовановић (Београд):
- У Пецку већ трећи пут долазим, стијене су изазовне, амбијент је
прелијеп, а дружење и одмор незаборавни. Из Београда је дошло нас

дом припремају нове смјерове који се користе за Pеckа Rоck Fеstivаl.
- Ове године смо припремили још 25 нових смјерова, тако да сада у Пецкој имамо
укупно 65 смјерова, и то је сада највеће пењалиште у БиХ. Сваки смијер има свој назив
који је исписан испод, са тежином и дужином, те бројем осигурања, како би пењачи
могли да планирају свој успон - каже Хозић.
До сада су на пењалишту у Пецкој боравили туристи из Енглеске, Њемачке, Аустрије, Ирске, Шпаније Словеније, Србије, Хрватске и БиХ. Подршку овом фестивалу су
пружили општина Мркоњић Град и Америчка амбасада у БиХ.
МИЛЕНКО МИЛЕКИЋ

деветоро другара из различитих пењачких клубова, били смо на
пењалиштима у цијелом региону, и свугдје имамо пуно пријатеља.

Мира Дедијер (Билећa):
- Пењањем се бавим двије године, и већ сам два пута била у
Пецкој. Ове стијене су специфичне јер имају пуно рупица на себи па су
погодне за пењање. Природа је прелијепа, док су мјештани срдачни и
гостољубиви.

Сабине Кирклоф (Беч):
- Пецка ми се свиђа јер је ово пењачко подручје доста другачије
од осталих. Изван је утабаног пута, па је занимљиво бити један од
првих пењача на овим стијенама, док се пењалиште још развија. У
Аустрији има пуно пењалишта и пењача, али су стијене излизане од
велике употребе.
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РАЗГОВОР С ПОВОДОМ: НИКОЛИНА ЦВИЈИЋ

Знањем
заблистала
у Француској

Штампа

О Николини Цвијић као
изузетно талентованој ученици репортаже су објавили и
француски листови.

Млада Мркоњићанка је изузетно надарена за учење језика и за сада говори
енглески, њeмачки и француски, а одличне резулате постиже и у математици, историји, географији, глуми, музици
и фолклору

Н

иколина Цвијић, шеснаестогодишња ученица из Мркоњић Града засигурно је једна
од најталентoванијих
и најбољих ученика
средњих школа у Српској. Експерт
је за језике, а говори енглески,
њeмачки и француски. Изузетно је надарена за математику,
историју, географију, умјетност, глуму, музику и фолклор.
Након завршетка Основне

- По доласку у Француску, на
француском језику сам знала
рећи двије три реченице о себи,
обзиром да у школи нисам учила
овај језик. Добро говорим енглески и њемачки језик, а за само три
мјесеца научила сам да течно
пишем и говорим француски језик. Сви су били запањени, јер су
моји писмени радови били најбољи у школи. Захвална сам мојим
професорима, школским друговима и домаћинима
код којих боравим, на
помоћи да се у Француској осјећам као код
куће - прича Николина
и додаје да јој много
недостају родни град,
породица и друштво
са фолклора. Иначе,
надареност према језицима је открила када је научила да говори њемачки језик гледајући цртане филмове, и то прије него што
је кренула у школу.
Систем школовања у Француској је
много студиознији и
тежи него у Републици Српској. Настава
Разред Николине Цвејић
почиње у осам, а за-

школе „Петар Кочић“ у Мркоњић Граду, уписала се у бањалучку Гимназију (друштвенојезички смијер). Од почетка школске године налази се на једногодишњој школској размјени у
Француској, гдје похађа наставу
у средњој школи Lycee Hilaire de
Chardonnet у Chalon sur Saone.
У Француској је захваљујући
организацији AFS, која шаље
ученике из педесет земаља широм свијета на школску размјену.

Музика у души
Николинин хоби је музика. Изванредно пјева, пише и компонује музику. Са
једанаест година наступила је на Ђурђевданском фестивалу, а 2009. године
је наступила на фастивалу „Мали композитор“ са својом композицијом и освојила прво мјесто.
- Не знам да ли ћу се бавити музиком
када се вратим у Српску, јер морам више
времена посветити учењу и усавршавању
у струци за коју се одлучим. Мој домаћин у
Француској је професор музике, и пуно ми
помаже око учења музике и пјевања истиче Николина.
вршава се у 18 часова, а школски
час траје 60 минута. Једино сриједом настава у школи траје до 12
часова, а остало вријеме је предвиђено за ваннаставне активности ученика.
- У почетку, када сам дошла у
Француску, с професорима и ученицима споразумјевала сам се на
енглеском и њемачком језику. Уз
француски језик, то су моји
најомиљенији предмети. Завољела сам и математику, историју
и предмет из позоришне културе.
Омиљени су ми сви професори, а
нарочито професори позоришта
Seghetto и економије El Miyoui, a

најбоље другарице су ми Juliette,
Leslie, Gaelle... Боравак у Француској ће ми бити велико животно
искуство и много ће ми помоћи у
наредном школовању - каже Николина.
Николина истиче да још није
озбиљније размишљала о плановима за даље школовање.
- Још је рано размишљати о
томе, јер требам завршити средњу школу. Можда ћу се одлучити
да наставим школовање у Француској или Њемачкој - рекла је
на крају разговора за "Локалне
новости", Николина Цвијић.
СЛОБОДАН ДАКИЋ
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ГРАДСКИ ВРЕМЕПЛОВ (5)

Освећeње темеља нове
српско-православне народне школе
Варцар-Вакуф, недјеља 2. маја 1893.
Има већ 11/2 година од како је
наш Високопреосвештени госп.
митрополит Ђорђе Николајевић,
српски добротвор, својом дарежљивом руком поставио нашу
школу на чврсти темељ, даровавши истој своту од 10.000 форинти а. вр., од које своте дозволио је својим закладним писмом,
да се 3.000 форинти могу употријебити за градњу нове школске
зграде, а 7.000 форинти остаје
као неприкосновени школски
фонд. Овим је даром наш Високопреосвештени госп. митрополит не само осигурао опстанак
нашој школи, која је била готова
да пропадне, него је уједно поставио општину у ту могућност,
да је могла отпочети припреме за
градњу нове школске зграде. Овдашња српско-православна општина добила је дозволу од високе земаљске владе, да може
школу правити и прилоге за исту
градњу у Босни и Херцеговини за
вријеме од једну годину дана
покупљати.
На Марков дан 25. априла о. г.
бијаше оглашено у цркви, да ће
се у недјељу 2. маја освјештати
темељ и школска зграда отпоче-

Изградња зграде српске-православне народне школе почиње 1893.
године након освештавања темеља

ти зидати. Овај је оглас произвео
неописану радост у православном грађанству. Гдје су год тога
дана била два или три заједно,
могло се је чути, гдје се весело
разговарају о школи и школској
грађевини. Свак жељно исчекиваше дан 2. маја, тај дан опште
нам славе и весеља. У петак 30.
априла дошао је, на молбу
општине од Високопреосвештеног госп. митрополита архијерејски благослов и дозвола, да
темељ освјешта пречасни г. Јован Пећанац, прото, са оближњим свештеницима.

Освећење бијаше одређено,
да буде по свршетку божанствене литургије и то у недјељу 2. маја
ујутру. Када звоно огласи почетак службе, све православно грађанство сакупи се у цркву тако, да
је била дупком пуна. Међу грађанима бијаше и лијеп број сељака
из оближњих села, који дознадоше за освећење По свршетку божанствене литургије, пошла је из
цркве до на школски темељ литија, за којом је ношена царска
застава (барјак),
а за овом српска
народна тробој-

ница, за заставама ишла је у реду
школска младеж (103 школске
дјеце), у пратњи учитеља и свештеника, а за њима у духовној
радости пливајући народ. Када
се је дошло на мјесто темеља,
отпочео је пречасни госп. Јован
Пећанац водо-освећење.
По освећењу и окропљенију
темеља, држао је поменути прото
говор, у коме је оцртао значај и
важност свечаности и племенито
добротворно дјело митрополитово, позвавши народ, да остане
свагда захвалан и благодаран
своме добротвору митрополиту
на учињеном доброчинству и
високој влади на милостивом
подјељењу дозволе за градњу
школе и купљење прилога. Ко
мало боље познаје овај благодарни српски народ, и ко је могао
мало дубље завирити у душу и
срце присутног народа, тај је само
могао у потпуној цјелини видити и
упознати благодарност његову
према своме добротвору митрополиту. Ведра чела, весела лица и
усклици ''живио'' бијаху спољашњи изрази благодарности и унутарње душевне расположености.

ВЕСТИ ИЗ БАНОВИНЕ

Освећење
црквених
звона
Мркоњић Град, 24 септембра 1934.

На Малу Госпојину, 21 септембра о. г. освећено је у Мркоњић Граду ново црквено звоно,
Нова црквена звона на Храму Рођења
које је купљено прилогом покојног Луке Марчића тежака из Копљевића. Освећење је извр- Пресвете Богородице су освештана 1934.
шио после свете литургије Његово Високопрегодине, када је и постављен на звонику
освештенство господин Митрополит Василије први црквени сат у Епархији бањалучкој.
са 6 свештеника и ђаконом. Послије обављеног
Храм је у рату 1941. године запаљен,
чина господин Митрополит одржао је народу
послије рата је обновљен и освештан
говор о звонима као црквеним гласилима и о
1960. године.
њиховом значају у цркви.
Вриједна и родољубива црквена општина у Мркоњић Граду уједно је овом приликом
са добровољним прилозима својих општинара подигла и сат на звонику црквеном и то је
прва православна црква у Епархији бањалучкој која сада има црквени сат.
Послије подне црквена општина давала је званични ручак на коме је пало више
лијепих здравица. Народа је било око 2.000 душа, који се после тога уз песму и народно
коло дуго веселио и забављао. Предвече се свијет почео разилазити, а и Његово Високопреосвештенство повратио се натраг у Бања Луку. Тако је ово ријетко славље угодно
протекло и овај побожни народ душевно окријепило.
(Врбаске новине, година V, четвртак 27 септембра 1934. број 519, страна 2)

По свршетку говора госп. Пећанца, прочитао је учитељ Тркуљић споменицу, на којој су се,
по прочитању, потписали чланови општине и одличнији присутни грађани, те је иста стављена у
основни (темељац) камен. Иако
су прилози за градњу школе од
православних грађана у Вар цар-Вакуфу прије по купљени
(преко 600 фор.) ипак је по положењу темељног камена пало
прилога за градњу школе 70
форинти.
Тако смо у име Божије положили темељ нашој школи и народ се тек у 2 сата по подне разишао, молећи се Богу за сретан довршетак започетог дјела и здравље и дуг живот свога добротвора митрополита, жељно очекујући да га што прије види у својој
средини, те да му ода ону почаст,
која припада добротвору архијереју.
Варцар-Вакуф, 7. маја 1893.
Планинко
(Босанско-херцеговачки Источник,
година VII, свеска VI, Сарајево, јули
1893. страна 342-343)

Домаћичка школа

Ученице домаћичког
стручног течаја
1935. године
Мркоњић Град, 2 априла 1933.
Овде је завршен 6-мjесечни течај Домаћичке школе у присуству изасланика Кр.
банске управе г. Руде Слуњског, школског надзорника, те претставника власти г.
Гусаковскога. Овој малој свечаности присуствовали су г.г. Перо Граић, народни посланик, Ахмо Дедић, бански већник и још неколико грађана. Течај су похађале 32 редовне
ученице муслиманке.
Предавало се: домаће газдинство, пољопривреда, вртларство, ручни рад, хигијена
и друштвено васпитање. Ученице су показале одличан успех.
Рад младих муслиманки најбоље илуструје лепа и богата изложба. Ту су изложени
разни радови, који су са много разумевања и прецизно израђени, почев од укусно израђених чипкастих марамица, до великих богатих гарнитура с народним мотивима.
Изложбу је посетило много грађана и грађанки. Из успеха рада овог течаја, јасно се
види од коликих су користи Домаћичке школе.Течај су водиле марљиве и вредне
наставнице г-ђице Даница Мишић и Јелена Напртил.
Б. К.
(Врбаске новине, година IV, недјеља 9 априла 1933. број 96, страна 4)

Преузето из рукописа Слободана Ћоћкала
„Призирање“ и „Мркоњићке новости у Врбаским новинама“
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ЈОВАНА ПРЕДАЛА КРУНУ

Избор за Мис јој
измјенио живот

Првачићи посјетили начелницу
Првачићи ОШ ''Вук Караџић'' из Бараћа, Подбрда, Подрашнице и Граца, заједно са својим учитељима током посјете и обиласка Мркоњић Града,
посјетили су начелницу општине Мркоњић Град
Дивну Аничић. Она их је угостила у свом кабинету,

а дјеца су јој рецитовала и постављала бројна питања. Првачићи су током обиласка града посјетили и
Станицу јавне безбједности, Градску библиотеку,
Комунално предузеће ''Парк'', Комерцијалну банку,
a у поватку су пoсjeтили и Мркоњић-путеве.
С. Ћ.

Свечано обиљежен Дан школе
и школска слава у Бараћима
У Основној школи „Вук
Караџић“ у Бараћима свечано је
обиљежен Дан школе и крсна
слава Ћирило и Методије.
Свечаност је почела приредбом, а основци из свих пет наставно-образовних јединица (Бараћи,
Подрашница, Подбрдо, Граци и
Ораховљани) припремили су
богат садржај - од хорске пјесме,
глуме, фолклора, плеса и музике,
до шаљивих вицева.
Послије приредбе положено је
цвијеће на спомен-плочу страдалим и несталим борцима одбрамбено-отаџбинског рата 19921995. године. Уз пламен славске
свијеће исјечен је славски колач, и
уз бројне здравице, смијех и радост, ручак је потрајао.
Овај свечани дан је искориш-

тен и за уручивање захвалница
најуспјешнијим ученицима школе,
и свакако, за проглашење ученика
генерације.
Директор школе Свето Кежић
је уручио ученицима захвалнице,
признања и награде за све успјехе
које су вриједни ученици ове школе низали годинама, освајали прва мјеста на многобројним такмичењима, у знању и вјештинама, и
тиме показали вриједност школе.
Изузетно важан тренутак је
био проглашење ученика генерације за школску 2012/2013. годину. Са својим константним одличним успјехом, бројним дипломама освојеним на разним такмичењима, вриједним радом и примјерним владањем, ученица Теодора Тошић из Бараћа је прогла-

шена учеником генерације. Уручене су јој посебне захвалнице, похвале и награде, уз честитке директора и наставног колектива.
С. МИЛАНОВИЋ

Прошлогодишња Мис Републике Српске и Мис шарма
Босне и Херцеговине Јована
Граховац из Мркоњић Града
предала је круну и титулу новој
љепотици у 2013. години.
У протеклих годину дана много тога се промјенило у животу
Јоване Граховац. Лијепа, паметна,
скромна и изузетно надарена дјевојка изабрана је за најљепшу
дјевојку Српске, завршила је средњу школу, уписала Шумарски
факултет у Бањалуци и стала на
модну писту.
- Посебна је част и признање
годину дана носити титулу Мис
Републике Српске. Жао ми је растанка од круне и титуле, јер је
лијепо бити најљепша дјевојка у
Српској. У моме животу се доста
тога промијенило, постала сам
позната, призната и цијењена, па
ме људи препознају на улици, у
бутику, маркету, на факултету.
Углавном сви ме подржавају у
опредјељењу да се уз факултет
бавим и манекенством, снимањем
спотова и наступима на модним
ревијама - прича Јована.
По завршетку средње школе
Јована је уписала Шумарски факултет у Бањалуци, и за сада успијева да се поред учења бави и
манекенством. Понуде стижу са
свих страна за снимање реклама и
спотова, као и за наступе на модним ревијама. Тренутно се још
двоуми око изазовних понуда за
одлазак у иностранство, а одлуку
о томе ће донијети на љето.
И поред много обавеза Јована
нађе времена за свој родни град,
јер се најљепше осјећа у кругу
породице, школских другова и
пријатеља.
- Мој родни град има неку „чаролију“ да човјека веже па му се
увијек изнова враћа. То је град који
има душу, љепоту, добре и вриједне људе, нешто што ме испуњава и

Фолклор
Јована нагалашава да јој
много недостаје дружење са
члановима КУД-а гдје је играла
фолкор десетак година.
Такође јој недостају дружење, пјесма и глума са члановима етно и позоришне групе из
Мркоњић Града.
гдје се најљепше осјећам - каже Јована и додаје да с нестрпљењем
чека лијепо и топло вријеме да
„скокне“ до Балкане на купање и
сунчање.
С. ДАКИЋ

ОБИЉЕЖЕНА НЕДЈЕЉА ЦРВЕНОГ КРСТА

Пакети помоћи за породиље
и социјално угрожене

Друго мјесто из Прве помоћи
Екипа школе “Петар Кочић” из Мркоњић Града освојила је на Палама
друго мјесто на 18. Републичком такмичењу екипа Прве помоћи подмлатка и омладине, уз реалистички приказ повреда, стања и обољења. На
тaкмичeњу je учeствoвaлo 18 eкипa из Републике Српске, кojе су пoкaзaле
свoje знaњe у пружaњу пoмoћи бoлeснимa и унeсрeћeнимa, у рaзличитим ситуaциjaмa. Мркоњићка екипа се такмичила у категорији подмлатка и освајањем другог мјеста стекла је право учешћа на државном такмичењу. С. Ћ.

Породиље у мркоњићком Дому здравља добиле су на поклон
пакет пелена и хигијенских средстава од Општинске организације Црвеног крста, а поводом
обиљежавања Недјеље Црвеног
крста.
Секретар Општинске организације Црвеног крста Мркоњић
Град, Петар Митрић, истиче да се
ове године обиљежава и 150 година хуманитарног рада.
- У току ове недјеље рођено је
пет беба и ми смо одлучили да у
Породилишту посјетимо пордиље
и да им уручимо пакете са пеленама и хигијенским средствима. Циљ

посјете је да се укаже широј друштвеној заједници на потребу стимулисања рађања беба у сврху повећања наталитета у Српској - рекао
је Митрић.
Пакетима са пеленама и хигијенским средствима обрадовале су се породиље, јер није лако
обезбиједити пелене за новорођену бебу.
- Тешка су времена и није лако
обезбиједити новац за све оно што
је потребно за бебу, па сам захвална Црвеном крсту што брине о породиљама и на овој значајној помоћи - рекла је Мирјана Томић.
Представници Црвеног крста

посјетили су и
ш е с т
породица из категорије
социјално
угрожених и уручили им пакете са животним намирницама. Иначе, у организацију
Црвеног крста колективно је учлањено око 850 ученика основних
школа, а у Гимназији и Машинској школи је организовано предавање на тему репродуктивног
здравља.
С. ДАКИЋ
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ДАР ВОЈКЕ СМИЉАНИЋ - ЂИКИЋ НАРОДНОЈ БИБЛИОТЕЦИ

На поклон књигe
и часописи

Књижни фонд у мркоњићкој Народној библиотеци је богатији за књиге
и часописе које је поклонила Војка Смиљанић-Ђикић, књижевница из Сарајева, а која је родом из Мркоњић Града.
Она је библиотеци послала своје збирке
поезије, књиге превода са француског
језика и књижевнe часописе „Сарајевске
свеске“, чији је уредник.
- Књижевно стваралаштво Војке Смиљанић-Ђикић готово да је до сада било
непознато у њеном родном крају, јер је
она као мала дјевојчица отишла у Сарајево. Ради се о изузетно значајној књижевници, па смо срећи да смо коначно успјели

да успоставимо сарадњу с њом - рекао је
предсједник “Клуба умјетничких душа” Слободан Ћоћкало.
Директорица Народне библиотеке
Биљана Ћелић истиче да су књиге које
је поклонила Војка Смиљанић од великог
значаја за завичајни књижевни клуб.
- Радујемо се свакој новој књизи коју
добијемо, а посебно онима којима попуњавамо наш завичајни књижни фонд у
библиотеци. Војка Смиљанић-Ђикић је
осим својих збирки поезије поклонила и
књижевни часопис „Сарајевске свеске“,
чији је она уредник - рекла је Ћелићева.
С. ДАКИЋ

НОВА КЊИГА О СТРАДАЊУ

Српска страдања и
миграције у ХХ вијеку
Душан Васић посебно се посветио страдању и егзодусима крајишких Срба

Педесеторо дјеце из Дјечијег
вртића „Миља Ђукановић“, који
на јесен полазе у први разред
основне школе, посјетили су Народну библиотеку у Мркоњић
Граду. Њих је директорица библиотеке Биљана Ћелић упознала са
податком да библиотека има књижни фонд од 27 хиљада књига, и
посебно одјељење књига за дјецу
узраста до петог разреда.
Вапитачица Миља Ћулум истиче да је посјета јавним установама саставни дио наставног
плана и програма за дјецу из
вртића.
- Нашу библиотеку су посјетила дјеца која на јесен полазе у
школу. Желимо да их упознамо са
радом јавних установа у нашем
граду, као што је Народна библиотека, Културни центар „Петар
Кочић“, Пошта и Станица јавне
безбједности. Дјеца су заинтере-

ПОСЈЕТА ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ

Малишани
се дружили
са књигама
сована за све новине и за њих је
то посебан доживљај - рекла је
Ћулумова.
Посјетом библиотеци посебно
је био одушевљен дјечак Павле
Лекић, као и његови другари Мила Ћоћкало, Михајил Јаковљевић и Кристина Ћелић.
- Библиотека има много књи-

га и на јесен када пођем у школу
долазићу редовно да узимам
књиге за читање. И до сада сам
долазио с мајком у библиотеку да
читам сликовнице - прича Павле.
Након разгледања књига малишанима је у читаоници библиотеке приказана пројекција цртаног филма.
С. ДАКИЋ

Аутор нове књиге о српским страдањима и миграцијама у прошлом вијеку, Душан Васић је рођен у
Бараћима, а живи и ради у Новом
Саду. Он је у овој књизи, у посебним
поглављима, описао и страдање
српског становништва на просторима Крајине у БиХ.
- У књизи су описана српска страдања у пет ослободилачких ратова вођених током 20. вијека, и то у
два балканска, два свјетска и у
последњем отаџбинском рату. У тим
ратовима страдало је 2,5 милиона
српског становништва. У последња
три рата спроведена су три геноцида над Србима, масовним страдањем цивилног становништва, присилним прекрштавањем и прогоном. У току Првог свјетског рата, само из Србије, страдало је 640.000
цивила и око 370.000 војника. За
првих 14 мјесеци на почетку Другог
свјетског рата, од усташа страдало
је 600.000 српских цивила - каже
аутор Душан Васић и додаје да је у
књизи приложена и графичка карта страдања.
Многе српске породице због терора и про-

гона морале су
заувијек напустити дједовска
огњишта. То је
посебно обрађено у поглављу „Миграција становништва у периоду од 18651991. године“. Анализиран је и
национални састав у свим општинама у БиХ, а детаљније у 38 насеља општине Мркоњић Град.
- Покушао сам у овој књизи дати
одговор зашто су се Срби противили распаду Југославије, а њен
опстанак и крвљу бранили. Многи
своју историју пишу пером, а ми Срби крвљу. Описани су главни узроци
рата у БиХ и како је он почео. Описано је стварање Републике Српске и
њено признавање у Дејтону, описане су све Резолуције СБ УН, као и
припреме зе етничко чишћење Срба
у Хрватској и БиХ - говори Васић, и
истиче да је у књизи описао уништење Републике Српске Крајине и
одбијање матице Србије да је призна, као и да се у њој налазе и приче
о аутентичним избјегличким судбинама.
ВЕСНА ВРБЉАНАЦ

Злодјела без осуде
У књизи су описана и злодјела сплитских гардиста у Мркоњић Граду, у јесен 1995. године, за
која још нико није одговарао.
- У Хагу нема правде, тамо се само жели доказати колективна одговорност српске нације. Зато
се у Хагу води политички, а не правосудни процес,
са циљем да се што више Срба процесуира и осуди
на вишегодишње казне - каже Васић.
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ХУМАНИТАРНЕ АКЦИЈЕ
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Музичари свирали за
Марково оздрављење

Више од три мјесеца трају хуманитарне активности око прикупљања средстава за
лијечење Марка Марчете, студента који је прошле године тешко повријеђен у Новом Саду. У
акцију прикупљања средстава укључио се и
Клуб младих Црвеног крста у Мркоњић Граду,
који је у Дискотеци „Делта“ организовао хуманитарни концерт, а сав приход са концерта биће
уплаћен за Марково лијечење.
- Од продаје карата и пића прикупили смо
3.500 хиљаде марака, а недавно је и општина
донијела одлуку да са 2.000 марака помогне ли-

јечење нашег младог суграђанина. У ову акцију
су се укључиле многе невладине организације и
грађани који су прикупили значајна средства за
Марково лијечење - рекла је чланица Клуба
младих Црвеног крста Весна Врбљанац.
Према информацијама пријатеља породице
Марчета, здравствено стање Марка је и даље
сложено па се налази на посебном режиму лијечења у градишкој Болници. Његова породица
је веома захвална свим хуманим људима који су
им пружили помоћ.
С. ДАКИЋ

ФОТО ВИЈЕСТИ

ADRESA
Trg Kraqa Petra I
Kara|or|evi}a 1
Mrkowi} Grad
E-ADRESA
javnost@mrkonjic-grad.rs.ba
ELEKTRONSKO IZDAWE
www.mrkonjic-grad.rs.ba
ТЕЛЕФОН: 050/220-928
TEHNI^KA PODR[KA
Kikindske
Kikinda, Vojvodina, Srbija
[TAMPA
Glas Srpske

Туристички центар Балкана је спреман за почетак љетне сезоне.Уређење простора око новог хотела
је завршено, стазе за шетање су поплочане. Очишћен је муљ из малог језера и насут пијесак, а у току
је пуњење језера водом.

TIRA@
1.000 primjeraka
IZLAZI MJESE^NO

ВАЖНИ БРОЈЕВИ ТЕЛЕФОНА
Mrkowi} Grad /050/
Op{tina: centarala
faks
Info DESK

220-920
220-954
220-950

Komunalna policija
Autobuska stanica

220-940
211-093

Dom zdravqa
''Dr Jovan Ra{kovi}

211-319

Hitna pomo}
Komunalno preduze}e ''Park''
Vatrogasno dru{tvo

211-030
211-506
211-482

Stanica javne
bezbjednosti (centrala)

211-042

''Mrkowi} putevi'' centrala
redovno odr`avawe
Elektrodistribucija
Kulturni centar
Narodna biblioteka
Tranzitni telekom
Radio [ik
Dopisni{tvo RTRS i
''Glasa srpske''

280-010
280-072
211-249
221-170
220-271
211-011
220-140
214-403

Сараднице Локалних новости
су пратиле такмичење пењача на стијенама у Пецкој, и
уживале у панорами пећанске
долине. Ово такмичење је
уједно и добра прилика за
промоцију Пецке, као пењачке дестинације са највећим
бројем уређених смјерова у
Босни и Херцеговини.

мај 2013.

Рођени

Вјенчани

Умрли
КЕЖИЋ ВАСИЛИЈЕ,
син Љубинка и Мирјане
ПЕРИЋ СОФИЈА,
кћи Милорада и Александре
ЧУЛИЋ ИВАНА,
кћи Небојше и Радмиле
РОЉИЋ ИВАН,
син Бранислава и Александра

ЈАВОР ЗОРАН и БЕГЕНИШИЋ АЛЕКСАНДРА
ЋЕЛИЋ РАДОМИР и ЋЕЛИЋ ЖЕЉКА
ЦВИЈИЋ ЖЕЉКО и СОЛДАТ ЈЕЛЕНА
ГАЈИЋ САЊИН и САВИЋ СЛАВИЦА
ВУЈАСИН ЈОВИЦА и ТИЦА МИРЈАНА
ПАЛАЛИЋ ВЕЛИБОР И ЋУСО МИЛИЈАНА
ПИСАР ДРАГАН и ДОБРИЈЕВИЋ АЛЕКСАНДРА
КЕЖИЋ ГОЈКО и ПРОЛИЋ ДАНИЈЕЛА
БОГОЈЕВИЋ МИЛАН и ГАЈИЋ ЈЕЛЕНА
ЋЕЛИЋ МАРКО и КУРИЏА СТАНИСЛАВА
КЕЖИЋ СИНИША и РОЉИЋ МАРИЈАНА
РАЈКОВИЋ СИНИША и БЈЕЛАЈАЦ БИЉАНА
МИЛАШИНОВИЋ НЕДЕЉКО и РОСИЋ ЈЕЛЕНА

На основу тачака 3.1.1. и 3.2.1. Програма за подстицај привредног развоја општине Мркоњић Град у
2013. години, Начелник општине Дивна Аничић, дана
29.05.2013. године
објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ
за подношење захтјева за
одобравање кредита по основу
Програма привредног развоја
општине Мркоњић Град
у 2013. години
I) Микро-кредитирање малих и средњих предузећа и предузетништва које
ће
се
обављати
посредством
Комерцијалне банке.
1. За кредитна средства могу аплицирати
сва правна и физичка лица која испуњавају услове дефинисане Програмом за
подстицај привредног развоја општине
Мркоњић Град.
2. Кредитна средства ће бити одобравана
под следећим условима:
- Износ кредитних средстава од 10.000 КМ
до 50.000 КМ;
- Период отплате: до 48 мјесеци (graceperiod до 6 мјесеци, урачунат у период
отплате);
3. Намјена коришћења кредитних средстава:
- Реконструкција, изградња и адаптација
пословних објеката;
- Куповина машина, опреме и других средстава за рад;
- Набавка обртних средстава (максимално
50% од укупно одобрених кредитних
средстава),
- Рефинансирање постојећих кредитних
задужења и других обавеза (максимално
50% од укупно одобреног износа кредита).
II) Микро-кредитирање пољопривредне производње које ће се обављати
посредством Комерцијалне банке.

VODI^ KROZ GRAD
ВИДИЋ АНЂЕЛА,
кћи Јована и Весне
ГАЛЕШИЋ МАРКО,
син Милана и Сњежане
ТОМИЋ АНАСТАСИЈА,
кћи Душка и Далиборке

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА МРКОЊИЋ ГРАД
- НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

ЂУРИЋ ЈОКА из Медне
ПЕТРОВИЋ МАРКО из Јајца
ТОДОРОВИЋ ДУШАН из Медне
ИЛИЋ ЗОРКА из Густоваре
ЧУЛИЋ СТЕВАН из Ступара
АНДРИЋ ЗОРКА из Горњих Граца
ВИДОВИЋ МАРИЈА из Шеховаца
ЈАГУЗОВИЋ ЈАЊА из Магаљдола
МИХАЉИЦА СИНИША из Оћуна
ШКРБИЋ СЕМА из Шеховаца
БАБИЋ ЈЕРОСИЈА из Медне
ТЕРЗИЈА ЉУПКО из Подбрда
БЛАНУША МИЛАН из Бјелајца
УНЧАНИН ЈАКОВ из Стројица
МАНДИЋ МЛАЂЕН из Ораховљана
ЕРАК ГОСПАНА из Баљвина

www.mrkonjic-grad.rs.ba

1. За кредитна средства за подстицај развоја пољопривреде могу аплицирати
индивидуални и регистровани пољопривредни произвођачи који испуњавају услове дефинисане Програмом за подстицај
развоја пољопривреде на подручју
општине Мркоњић Град.
2. Кредитна средства ће бити одобравана
по следећим условима:
- Износ кредитних средстава: од 5.000 КМ
до 15.000 КМ,
- Период отплате: до 48 мјесеци (graceperiod 6 мјесеци урачунат у период отплате).
3. Намјена коришћења кредитних средстава:
- Набавка основног стада,
- Набавка опреме,
- Набавка пољопривредне механизације,
- Изградњу нових и реконструкција постојећих пољопривредних објеката,
- Рефинансирање постојећих кредитних
задужења (максимално до 30% од укупно
одобреног износа кредита).
Општина Мркоњић Град обавјештава све
заинтересоване пословне субјекте (МСП,
предузетнике и пољопривредне произвођаче) да захтјев за кредитна средства
могу поднијети у Агенцији за привредни
развој општине Мркоњић Град, Ул. Светог
Саве (Дом културе).
Позив остаје отворен до 31.08.2013. године.
Сви заинтересовани детаљније информације могу добити у прoсторијама Агенције
или на телефон број: 050/214-257.
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ФУДБАЛ: ЗАВРШЕНО ПРВЕНСТВО

Слобода друга

Мркоњићки фудбалери остварили најбољи пласман
од када се такмиче у Првој лиги Републике Српске
Почетком маја, у 22. колу Прве лиге
Републике Српске, фудбалери Слободе
су гостовали код Дрине из Зворника, и
након жестоке борбе успјели да у задњем
минуту утакмице изједначе и однесу кући
један бод.
У 23. колу фудбалери Слободе и Љубића одиграли су неријешено 2:2, а овај
бод је много више значио екипи из Прњавора, која се борила за опстанак. Шеф
стручног Штаба Слободе Зоран Драгишић био је незадовољан игром своје екипе
и губитком два бода.
- Гости су заслужено освојили бод. Моја
екипа није била на нивоу претходних игара,
а имали смо много проблема са саставом
екипе због повреда и картона. Водили смо
2:0, мада се и то још једном показало као
незахвалан резултат, јер су гости успјели да
дођу до изједначења – рекао је Драгишић.
У 24. колу Прве лиге Републике
Српске дерби се играо у Великој Обарској,
гдје су фудбалери Младости подијелили
бодове са Слободом из Мркоњић Града, и
пропустили прилику да дођу до шампионске титуле два кола прије краја првенства.
- Била је ово тешка утакмица како смо и
очекивали. Слобода није дошла да се брани
и то смо могли видјети на терену. Било је
доста повољних прилика на обе стране, ми
смо имали теренску иницијативу коју смо
крунисали поготком шест минута прије
одласка на одмор. У другом полувремену
били смо бољи, стварали смо шансе, али
лопта једноставно није хтјела у мрежу.
Примили смо погодак јер наш голман није
реаговао најбоље. Ипак смо показали да
смо тренутно најбоља екипа у Републици
Српској - рекао је тренер Младости Мирослав Милановић.
У идућем колу фудбалери мркоњићке
Слободе су на ''Лукама'' побиједили Мо-

дричу са 3:1 и поново избили на друго мјесто на табели. Питање побједника у овој
утакмици је ријешено још у првом полувремену, када су домаћини повели са високих
3:0. Треба рећи да су гости у овом мечу
погодили пречку и стативу и да је у другом

РЕЗУЛТАТИ СЛОБОДЕ
22. коло (4. 5. 2013.)

ДРИНА (З) – СЛОБОДА (МГ) 1:1 (1:0)

Стријелци: 1:0 Ивановић у 44. минуту, 1:1
Радоја у 90. минуту. Стадион: Градски у
Зворнику. Гледалаца: 300. Судија: Бојан
Максимовић (Модрича). Жути картони:
Ивановић, Средојевић. Здравковић (Дрина), Ћулум, Сакан (Слобода). Играч утакмице: Максимовић (Дрина).
ДРИНА (З): Максимовић, Милојевић, Радовић, Кикић, Лазаревић (од 81. минута
Суљић), Здравковић, Ивановић, Васић,
Средојевић, Ђурић (од 68. минута
Нинић), Илић. Тренер: Драган Мићић.
СЛОБОДА (МГ): Илић, Сладојевић, Травар, Берета (од 60. минута Инђић), Кременовић, Сакан, Радоја, Ћулум, Шакић
(од 82. минута Шакић), Девушић, Димитријевић (од 62. минута Топић). Тренер:
Зоран Драгишић.

СЛОБОДА (МГ) – ЉУБИЋ 2:2 (2:0)

Стадион: ''Луке'' у Мркоњић Граду . Стријелци: 1:0 Радоја у 11, 2:0 Ћулум у 22, 2:1
Жижак у 71, 2:2 Сепић у 87. минуту. Гледалаца: 100. Судија: Љубо Аничић (Србац)
5,5. Жути картони: Ћулум, Берета, Травар
(Слобода). Играч утакмице: Данко Сепић
(Љубић) 8.
СЛОБОДА (МГ): Рељић 5, Милетић 6 (од 51.
минута Инђић 5), Сладојевић 6,5, Берета 6,
Кременовић 6, Гверо 6,5, Девушић 5 (од 75.
минута Топић -), Радоја 6,5, Ћулум 6, Травар
5,5, Шакић 5 (од 53.минута Димитријевић
5). Тренер: Зоран Драгишић.
ЉУБИЋ: Црнадак 7, Рајилић 5,5, Видовић
6, Мујкић 6, Симић 6 (од 85.минута
Шарчевић -), Његомировић 7,5, Декет 6,

ТАБЕЛА ПРВЕ ЛИГЕ РС
1. Младост ВО
2. Слобода МГ
3. Козара
4. Слога
5. Подриње
6. Дрина ХЕ
7. Модрича
8. Слобода НГ
9. Младост Г
10. Дрина З
11. Сутјеска
12. Рудар
13. Борац
14. Љубић

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

Пауновић 6 (од 68.минута Петровић -),
Јованић 6, Сепић 8, Жижак, 7. Тренер:
Предраг Шобот.
24.коло (18. 5. 2013.)

МЛАДОСТ (ВО) – СЛОБОДА (МГ) 1:1
(1:0)

МЛАДОСТ (ВО): Трипић 6,5, Јевтић 7, Трифковић 7, Класановић 6,5 (од 77.минута
Зечевић -), Мазић 7, Васић 7, Комарчевић
7, Крезовић 7, Ђурић 7, Пешић 6,5 (од 86.
минута Милановић -), Васиљевић 7 (72.
минута Новаковић -). Тренер: Мирослав
Милановић.
СЛОБОДА(МГ): Илић 8, Вуклишевић 6,5
(од 85. минута Топић -), Кременовић 7,
Сладојевић 7, Сакан 6,5, Радоја 7, Инђић 7,
Девушић 6,5, Шакић 6,5, Димитријевић 7.
Тренер: Зоран Драгишић.
25.коло (25. 5. 2013.)

23.коло (12. 5. 2013.)

полувремену домаћи голман Радован
Илић одбранио неколико тешких удараца
нападача Модриче.
У последњем 26. колу Прве лиге Републике Српске у Фочи су се састали фудбалери Сутјеске и Слободе из Мркоњић
Града, и завршили утакмицу без голова. У
првом полувремену Фочаци су имали неколико прилика за постизање гола, али нису
били концентрисани у самој завршници.
Најбољу шансу домаћин је имао у 57. минуту из једанаестерца, који је извео Неђо
Шука, а његов ударац је одбранио голман
Мркоњићана Радован Илић.
На крају овог првенства, фудбалери Слободе су освојили друго мјесто, и тиме остварили најбољи пласман од када се такмиче у
Првој лиги Републике Српске. Шампионску
титулу је освојила екипа Младости из Велике
Обарске, против које је Слобода у овом
првенству остварила једну побједу и један
неријешен резултат.
С. Дакић
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51:31
35:21
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44:26
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СЛОБОДА (МГ) - МОДРИЧА 3:1 (3:0)

Стријелци: 1:0 Сакан у 7. 2:0 Девушић у
32, 3:0 Радоја у 44, 3:1 Асановић у 58.
минуту. Стадион ''Луке'' у Мркоњић Граду. Гледалаца: 100. Судија: Милан Станивуковић (Бањалука) 8. Жути картон:
Радоја (Слобода), Вујанић, Г.Лукић (Модрича Максима). Играч утакмице: Милован Травар (Слобода) 8.
СЛОБОДА МГ: Илић 8, Грачанин 7, Вуклишевић 7, Д.Сакан 7,5, Сладојевић 6,
Кременовић 6,5, Травар 8, Радоја 7,5,
Девушић 7, Шакић 6 (од 41.минута Топић
7), Димитријевић 6,5. Тренер: Зоран
Драгишић.
МОДРИЧА МАКСИМА: Петровић 7, Алесовски 6, Ђаковић 6, Вујанић 6,5, Г.Лукић
7, Ристић 5,5 (од 46. минута Кузмановић
7), Н.Прљета 6 ( од 46. минута Видаковић
7), Демоњић 6, Деспотовић 6, Асановић
6,5. Тренер: Никола Никић.
26.коло (1. 6. 2013.)

СУТЈЕСКА - СЛОБОДА (МГ) 0:0

Стадион: Градски у Фочи. Гледалаца:
300. Судија: Душко Јошкић (Приједор)
6,5. Жути картон: Симић (Сутјеска),
Сладојевић, Д.Сакан (Слобода). Играч
утакмице: Радован Илић (Слобода) 7.
СУТЈЕСКА: Матовић 6 (од 46.минута Петровић-), Тица 6,5, Симић 6,5, Д. Дракул 6,
Митровић 6,5, Тадић 6,5, Ивановић, Мојовић 6,5 (од 90.минута Б. Радовић-), Муминовић 6, Шуко 6, Његуш 6. Тренер:
Дарко Нестровић.
СЛОБОДА (МГ): Илић 7, Вуклишевић 8
(од 85.минута Гверо -), Сладојевић 6,
Д.Сакан 6, Грачанин 6, Девушић 6, Радоја
6,5, Инђић 6, Топић 6, Димитријевић 6,5,
Травар 6. Тренер: Зоран Драгишић.

ЦРНО-БИЈЕЛЕ СТАЗЕ - ИЗ MРКOЊИЋКE ШAХOВСКE ПРOШЛOСTИ (4)

Ш

аховски живот у Мркоњић Граду седамдесетих и осамдесетих година
прошлог вијека одвијао се по
принципу топло-хладно. Било је
успона, али и падова разумљивих
за малу средину. Па, ипак масовности није мањкало. Тако је 1975.
године на локалном мјешовитом
турниру, који се одвијао по Бергеровом бод систему, забиљежен
велики одазив шахиста. Тријумфовао је Драго Павловић, који је
тих година био свакако најуспјешнији члан ШК „Мркоњић Град“.
Друго мјесто припало је Јовану
Станишићу, а треће Сими Васићу,
који су такође били награђени.
Паралелно са овим одиграно је и
брзопотезно такмичење. У блиц
партијама прво мјесто припало је
Сими Васићу, док је другу награду
приграбио Душко Иличић.
Већ следеће године у оквиру
клуба је основана пионирска шаховска секција у коју се учланило
двадесетак малишана. Годину дана касније тај број попео се на 40. У
раду са дјечацима и дјевојчицама
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ПИШЕ: Живко Ђуза

Рад на омасовљавању
свакодневно је веома предано
радио Илија Михаљица. Било би
неправедно не споменути да се у
„сениорском погону“ број уписаних
шахиста попео на више од стотину.
У шаховским круговима остаће
упамћена 1976. година по изванредној организацији екипног првенства града. Учествовало је
шест екипа, а након пет одиграних
кола титула првака припала је
Средњошколском центру, који је
сакупио 17,5 поена. За побједничку
екипу играли су Симо Васић, Јован
Станишић, Здравко Лисица, Миланко Самарџија, Мирко Нешовић, Симо Рудић и Остоја Обрадовић. Друго мјесто на екипном
шаховском првенству Мркоњић
Града припало је екипи „Омладинац“, затим слиједе: „Ударник“, „Металац“, Удружење пензионера Мркоњић Град и СУП.

Поред екипног првенства у тој
сезони одигран је мјешовити, појединачни шаховски турнир са
22 учесника. Перо Арсенић, пензионер из Оћуна, прекинуо је тадашњу доминацију Драге Павловића и освојио прво мјесто. Павловић се морао задовољити другом позицијом на табели.
Током 1978. године пажњу тадашње шаховске јавности привукао је пријатељски меч ШК „Мркоњић Град“ и ШССД „Зеленковац“ из Подрашнице. Мркоњићки и подрашки шахисти одмјерили су снаге у двије конкуренције, сениорској и омладинској.
Играло се у просторијама школе у
Подрашници. Сениори су играли
на девет плоча, а омладинци на
пет. Шаховски клуб „Мркоњић
Град“ је био бољи од домаће екипе
и забиљежио побједу резултатом
6:3. Код омладинаца је резултат-

Шах је годинама био веома популаран, а посебно у школама.
Примијећена је велика ђачка радозналост за ову игру, али и просвјетни радници су се свакодневно окупљали око шаховске табле.
ски било веома „тијесно“, па су
гости били само за нијансу бољи и
побиједили са минималних 3:2.

Мада је био планиран, реванш меч
у Мркоњић Граду није те године
одигран.
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КОШАРКА: ЗАВРШЕНА ЛИГА ЗА ПРВАКА БиХ

Младост опет трећа

Младост пала
у финишу меча

У првој утакмици полуфинала
плеј-офа на гостовању у Широком Бријегу екипа Младости
доживјела је пораз резултатом
67:81, иако су имали прилику да направе изненађење против великог
фаворита.
Мркоњићани су имали активан
резултат током прве три четвртине
када су у неколико наврата били у
предности. Ипак, гости су пали у
последњој четвртини када су Широкобријежани, уз малу помоћ судија, стигли до побједе. Тренер
Младости Горан Сладојевић и
поред пораза био је задовољан
игром свог тима јер су много боље
одиграли него прије неколико дана,
када су у утакмици Лиге 6 БиХ
доживјели пораз са 30 поена разлике.
- Одиграли смо добрo утакмицу
и све до последња два минута били
смо у егалу, и имали активан резултат. Међутим, када се меч ломио,
начинили смо неколико исхитрених
грешака и кошаркашима Широког
предали пет лопти, што нас је коштало пораза. Знали смо да Широком
можемо парирати уколико нас крене шут и играмо добру одбрану, што
смо показали у прве три четвртине
утакмице - рекао је Сладојевић, који
у овој утакмици није могао да рачу-

РЕЗУЛТАТИ МЛАДОСТИ
9. коло (4.5.2013)

МЛАДОСТ - РАДНИК – 89 : 61 (22:16, 27:18, 18:14, 22:13)

Спортска дворана у Мркоњић Граду. Гледалаца: 600. Судије:
Харис Биједић (Сарајево), Нермин Никшић (Сарајево), Армин
Авдић (Зеница).
МЛАДОСТ: Алексић 6, Кесић, Кнежевић 11, Милошевић 12, Томић
2, Бјелић 12, Видовић 3, Кежић 16, Иванић 11, Велимировић 6,
М.Радановић 3, Стојкановић 7. Тренер: Горан Сладојевић.
РАДНИК: Ерић, Кокоруш 6, Лантош 2, Еркић 11, Боровчанин 10,
Тољ 5, Кецман 2, Горановић 12, Марковић 5, Јошило 3, Радовић,
Симић. Тренер: Игор Михајловић.
10. коло (7.5.2013.)

ШИРОКИ – МЛАДОСТ 89:59 (17:6, 23:16, 27:19, 22:18)

Спортска дворана „Пецара“ у Ширком Бријегу. Гледалаца 400.
ШИРОКИ: Шутало 4, Бабић 5, Рамљак 1, Ившић 4, Билановићћ 6,
Бошњак 13, Бараћ 11, Враговић 16, Рикић 4, Џонес 8. Тренер
Вујановић.
МЛАДОСТ: Алексић, Стојкановић 6, Кесић 8, Кнежевић 11,
Милошевић 4, Томић, Бјелић 16, М.Видовић 3, Кежић 2, Иванић 7,
М. Радановић 2. Тренер Горан Сладојевић.

PLAY OFF - Полуфинале
на на најискуснијег кошаркаша и
капитена Ранка Велимировића.

Ништа од
изненађења
У другој полуфиналној утакмици за првака БиХ у Мркоњић Граду кошаркаши Младости нису успјели да приреде изненађење против Широког, и доживјели су пораз
резултатом 53:70. Тако је актуелни
шампион БиХ укупним резултатом
2:0 изборио финале у којем ће играти против Игокее.
Питање побједника кошаракаши Широког, може се рећи ријешили су још у првој четвртини коју су
добили са 25:6. Домаћи кошарка-

Тренер Горан Сладојевић:
Задовољан сам нашом игром

- Ове утакмице су нам показале колика је разлика између учесника Јадранске лиге и екипа које се
такмиче у првенству БиХ. Широки је у потпуности
оправдао улогу фаворита и пласирао се у финале,
гдје ће се борити за првака са екипом Игокее, која је
заузела прво мјесто на крају завршетка Јадранске
лиге. Ми смо добро одиграли завршницу првенства,
поготово када се узме у обзир да смо играли против најјачих екипа без
нашег најбољег играча и капитана Ранка Велимировића - изјавио је тренер Мркоњићана.

шима у првих десет минута ништа
није полазило за руком, јер су промашивали шутеве са дистанце, али
и зицере. С друге стране гости су за
три минута погодили пет тројки, а
доминирали су и скоку под кошем.
У другој четвртини кошаркаши
Младости играли су агресивно и то
је дало резултат, јер су тај период
игре добили са 20:15. У трећој четвртини опет доминација гостујућих
кошаркаша, да би до краја утакмице Младост само успјела да добије
последњу четвртину са 18:14.
Тренеру Младости Горану Сладојевићу тешко је пао пораз, мада је
његова екипа сезону завршила на
тећој позицији, што је велики успјех.
- Широки је показао да је боља
екипа и да зна боље од нас да игра
овакве утакмице. Ми смо се послије
добро одигране утакмице у Ширoком
очито мало опустили, док су гости
били у психолошкој предности и много свјежији од нас, што се показало и
на терену. И поред пораза у полуфиналу задовољни смо, јер смо одиграли још једну сјајну сезону, у којој смо
били први у Лиги 12 и изванредно
играли у Лиги 6 за првака БиХ. За
нешто више нисмо имали снаге јер је
екипа Широког виша класа од нас,
прошлогодишњи је првак БиХ и наш
најорганизованији клуб - рекао је
Сладојевић.

11.05.2013.

ШИРОКИ – МЛАДОСТ 81:67 (26:22, 13:15, 18:16, 24:14)

Дворана: ''Пецара'' у Широком Бријегу. Гладалаца: 500. Судије:
Харис Биједић (Сарајево), Дамир Кунусућ (Тузла), Нермин
Никшић (Сарајево).
ШИРОКИ: Шутало 2, Бабић, Рамљак 16, Ившић, Билиновац,
Першић, Бошњак 6, Шакић 15, Бараћ 21, Враговић, Рикић 2, Џонс
15. Тренер: Дамир Вујановић.
МЛАДОСТ: Кесић, Кнежевић 14, Милошевић 5, Томић, Бјелић 23,
Видовић, Кежић 4, Иванић 10, М.Радановић, Стојкановић 11.
Тренер: Горан Сладојевић.
14.5.2013.

МЛАДОСТ – ШИРОКИ 53:70 (6:25, 20:15, 9:16, 18:14)

Спортска дворана у Мркоњић Граду. Гледалаца 600. Судије:
Адмир Зураповић (Тузла), Миљан Шобот и Бојан Јованић
(Бањалука).
МЛАДОСТ: Алексић, Стојкановић 5, Кесић 2, Кнежевић 12, Милошевић 5, Томић, Бјелић 15, М. Видовић, Кежић 4, Иванић 10,
Велимировић, М. Радовановић. Тренер Горан Сладојевић.
ШИРОКИ ВИН: Шутало 14, Бабић, Рамљак 13, Ившић, Билановић
3, Перишић, Бошњак, Шакић 16, Бараћ 13, Враговић 3, Рикић,
Џонес 8. Тренер Дамир Вујановић.

ТАБЕЛА ЛИГЕ ПРВАКА БиХ
1. КК "Игокеа"

10

9

1

243

19

2. ХКК "Широки"

10

9

1

145

19

3. КК "Младост"

10

5

5

- 19

15

4. КК "Босна"

10

3

7

- 113

13

5. КК "Радник"

10

3

7

- 117

13

6. ХКК "Чапљина"

10

1

9

- 139

11

МЕМОРИЈАЛНИ ОДБОЈКАШКИ ТУРНИР „МАЛЕШЕВИЋ МИЛИЈАНА – МИШУР“

Мркоњићанкама побједнички пехар
Одбојкашице Женског одбојкашког клуба „Балкана МП“
побједице су Меморијалног одбојкашаког турнира „Малешевић Милијана Мишур“ који је
одржан у Мркоњић Граду, у знак
сјећања на рано преминулу одбојкашицу овога клуба Милијану
Малешевић. Мркоњићке одбојкашице су без пораза освојиле побједнички пехар турнира, побједивши екипе „Кључа“ и „Пливе“
из Шипова идентичним резултатом 2:0.
Друго мјесто на турниру је припало екипи „Пливе“ из Шипова, а
треће екипи „Кључа“. За најбољу
играчицу турнира проглашена је
одбојкашица „Балкане МП“ Сања
Самарџија.

- Ми већ традиционално већ
четири године одржавамо овај
меморијални турнир, који је посвећен нашој прерано преминулој
одбојкашици Милијани Малешевић Мишуру. По традицији на турниру учествују екипе из сусједних
мјеста Шипова, Кључа и Бихаћа.
Међутим, екипа Бихаћа у последњи
тренутак је отказала, тако да су на
турниру учестовале три екипе. На
турниру је резултат у другом
плану, јер нам је примарни задатак
да се турнир редово одржава, и да
не дозволимо да се заборави наша
некадашња одбојкашица Милијана - рекао је предсједник ЖОК
„Балкана МП“ Слободан Удовичић.
С. ДАКИЋ

