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Скупштинска
хроника

ИЗВЈЕШТАЈ
са 16. сједнице
Скупштине општине

Сједница
Скупштине
општине Мркоњић Град,
која је одржана 2. јула, почела
је минутом ћутања ради
спомена на Симу Будимира.
Начелник општине Зоран
Тегелтија је посланицима
објаснио да је Будимир
био народни посланик
Краљевине
Југославије
и предсједник општине
Мркоњић Град прије Другог
свјетског рата. Додао је
да су његови посмртни
остаци недавно пронађени
приликом есхумације у јами
Јадовно у Хрватској.
У наставку сједнице су
одборници
Скупштине
усвојили
Извјештај
о
реализацији
општинских
подстицајних програма у
2009. години. У Извјештају
су представљени резултати
везани за имплментацију
Програма за подстицај
развоја малих и средњих
предузећа и предузетника
у 2009. години и Програм
за подстицај развоја пољопривреде
на
подручју
општине у 2009. години.
„Битно је да смо се у 2009.
години кроз подстицајне
Програме одлучили искључиво на директне подстицаје, тј. искључиво за
бесповратна средства. С
обзиром на то да је била
веома
тешка
пословна
година,
задовољни смо
пласирањем тих срдстава“,
рекла је начелница одјељења

за привреду и финансије
Жељка Стојичић. Истакла
је да је Програм имао
позитивне ефекте, поготово
када се има у виду да је
највећи износ тих средстава
утрошен за подстицаје
запошљавања и да је
запослено 59 лица.
Усвојени су и Приједлог
одлуке о измјени Одлуке о
организовању Дома здравља
„Др
Јован
Рашковић“
и приједлог Одкуле о
распореду
амбуланти
породичне медицине на
подручју наше општине.
На сједници су одборници
усвојили
Одлуку
о
одобравању 5.000 марака
у сврху плаћања трошкова
лијечења Невене Ћелић
из Брда, која болује од
дијабетеса ( тип 1. ).
Наступиле
су
теже
компликације и потребно
је да оде на лијечење у
Аустралију, а за то су
потребна новчана средства у
износу од 20.000 евра.
Одборници су усвојили
и Програм кориштења
средстава од накнада за
кориштење
природних
ресурса у сврху производње
електричне
енергије
у
2010.години.,
гдје су
предвиђена
средстав
у
износу од 1.150.000 КМ. За
истраживање и изгра-дњу
алтернативних при-вредних
капацитета
обезбијеђено
је 805.000 КМ, од чега ће се

705.000 КМ издвојити за
подстицај развоја малих
и средњих предузећа и
предузетника и 100.000
КМ за подстицај развоја
пољопривреде. За изградњу
примарне инфраструктуре
(водоводи, канализација,
локални путеви и сл.) и
контролу заштите животне
средине биће издвојено
345.000 КМ. Одборници
су једногласно усвојили
Извјештај о остваривању
права у области борачко инвалидске заштите.
Усвојена је и Информација
о
стању
у
области
запошљавања у предузећима, установама, самосталним радњама и раду
на ,,црно’’ на подручју
општине. Одборници су

усвојили и Информацију о
стању у ловству за период
мај 2009 - април 2010.
године, Информацију о
стању у области риболова
на подручју општине, као
и Информацију о друштвеном положају младих
на
подручју
општине
Мркоњић Град.
Усвојено је
и више
приједлога
Одлука
о
утврђивању критеријума
и расписивању конкурса
за избор чланова Управног
одбора
Народна
библиотеке
и
Центра
за социјални рад,
као
и чланова
Надзорног
одбора предузећа „Балканапетрол“.
Одборници су усвојили
и Рјешење о именовању

Комисије за избор чланова Управног одбора
поменутих установа, у
коју се именују Дамир
Сладојевић (предсједник),
Живко Јагодић, Наташа
Арежина, Жељко Чегар
и Гордана Лекић, као
чланови. Такође је усвојено
и Рјешење о именовању
Комисије за реализацију
програма за подстицај
привредног
развоја
општине Мркоњић Град,
у који су именовани
Миленко Милекић, предсједник, Гојко Грабеж,
Жељка Стојичић, Томислав
Тодоровић и Тихомир
Милановић као чланови.
С.Ћусо

УСВОЈЕН ПРОГРАМ ЗА ПОДСТИЦАЈ ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА
Одборници су усвојили и Приједлог Програма за подстицај привредног развоја општине Мркоњић Град у 2010. години. Овим програмом се теже
обезбиједити повољнији услови кредитирања, као и директа финансијска подршка развојним пројектима малих и средњих предузећа, предузетника и
пољопривредних произвођача, за реализацију њихових пословних подухвата. Укупна средства за реализацију Програма износе 805.000 КМ, од чега ће
705.000КМ бити издвојено као подршка развоју малих и средњих предузећа и предузетништва и 100.000КМ као подршка развоју пољопривреде.
Укупна средства за кредирање малих и средњих предузећа износе 400.000 КМ, минималан износ кредитних средстава по једном пословном субјекту је
20.000 КМ, а максималан 100.000 КМ.
За суфинансирању активности МСП и предузетника биће издвојено 305.000 КМ, што ће се реализовати кроз подршку пројектима запошљавања
незапослених лица, подршку пројектима самозапошљавања незапослених лица са завршеном ВСС и ВШС и суфинансирањем запошљавања
приправника са завршеном ВСС.
Суфинансирањем активности пољопривредних произвођача, планирана је директа подршка пројектима који ће дати доприносе повећању физичког
обима производње, интензивирању и унапређењу пољопривредне производње и развоји прерађивачких капацитета за пољопривредне производе.
За реализацију ове компоненете обезбијеђена су средства у износу од 100.000КМ, а која ће бити распоређена као подршка подизању нових воћних засада,
као техничка подршка унапређењу квалитета млијека и као подршка покретању капацитета из области пољопривредно-прехрамбене индустрије.
С.Ћусо
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Министар финансија РС у радној посјети Мркоњић Граду

Приоритет изградња водовода у Бјалајцу
Министар
финансија
у
Влади
РС
Александар
Џомбић боравио је у радној
посјети у Мркоњић Граду и
са руководством општине
разговарао о реализацији
пројеката одобрених из Развојног програма Републике
Српске. Такође је било
ријечи o финансијскoм стању
општине и извршењу буџета.
„Пројекат регулације водотока, за који је из Развојног
програма РС одобрено
два милиона марака, је
још увијек у току. Негдје
око 1.200.000КМ новчаних
средстава је утрошено. Један
дио радова је заустављен због
неријешених имовинских
односа. Сада на располагању

имамо још неискориштених
800 хиљада марака. Након
разговора смо одлучили да
ова финансијска средства
преусмјеримо за изградњу
водовода према Бјелајцу,
што у овом тренутку
представља приоритет за
општинско руководство’“,
рекао је Џомбић.
Џомбић је додао да ће на
сједници Савјета Развојног
програма РС, која ће се
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Догађаји

одржати
током јула
мјесеца, усвојити измјене и
допуне Развојног програма
РС.
,,Можемо рећи да је
Мркоњић
Град
финансијски стабилна општина.
Ово је општина која је
у задњих пет година
повећала своје приходе
за три пута“, истакао је
Џомбић.
С.Ћусо

Када је у питању реализација пројеката из Развојног
програма РС у нашој општини први пројекат који је
завршен био је пројекат санације Дома културе, за који
је издвојен милион марака. У међувремену је завшшена и
фискултурна сала у Подрашници, а затим је уложени 500
хиљада марака у опремање основних школа и сви пројекти
су успјешно завршени и приведени крају.

Министар Проко Драгосављевић посјетио Мркоњић Град

ЈОШ ЈЕДНО ДЈЕЧИЈЕ ИГРАЛИШТЕ

Александар Џомбић

ПРИЈЕМ КОД НАЧЕЛНИКА

НАГРАЂЕНИ НАЈБОЉИ УЧЕНИЦИ
Начелник општине Мркоњић Град Зоран Тегелтија
организовао је пријем за најбоље ученике основних и
средњих школа, који су у претходној школској 2009/2010.
години постигли значајне успјехе у свом основном и
средњем образовању.
Начелник се захвалио ученицима на одличном успјеху и
резултатима на регионалним и републичким такмичењима
и пожелио им много успјеха у даљем школовању.
,,Честитам на постигнутим резултатима вашег вриједног
рада и желим да и даље будете најбољи и да не заборавити
своје школе и наставнике. Будите поносни на оно што ваша
школа буде радила и послије вас. Афирмишите своје школе
у новим срединама, тамо гдје будете били и ,наравно, будуте
добри и у наставку школовања као што сте били до сада’’,
истакао је Тегелтија
На пријему код начелника општине присуствовало је 12
ученика основних школа „Петар Кочић“, „Иван Горан
Ковачић“, „Вук Караџић“ и „Бранко Ћопић“, као и четири
ученика „Гимназије“ и „Машинске школе“. Они су били
ученици генерације и ‘’вуковци’’ и они су остварили одличне
резултате на републичким и регионалним такмичењима.

Дивна Аничић, Зоран Тегелтија и Проко Драгосављевић

У оквиру радне посјете општини Мркоњић Град министар за породицу омладину и
спорт Проко Драгосављевић разговарао је са начелником општине Зораном Тегелтијом о
актуелним проблемима из области омладине и спорта.
На састанку је договорена реализација неколико пројеката који ће допринијети
квалитетнијем животу грађана наше општине.
„Са министром смо договорили финансирање набавке опреме за наша три спортска
клуба, као и финансирање одласка Јовице Пролића, џудисте Џудо клуба „Атос’’, на
Европско првенство у џуду“, рекао је Тегелтија. Начелник је нагласио да је министар
обећао и помоћи Фудбалском клубу „Слобода“, који се успјешно пласирао у Прву лигу
Републике Српске.
„Министарство ће и ове године испоштовати све обавезе према одличним ученицима
из вишечланих породица, а веома је значајан пројекат подстицаја запошљавања младих
образованих кадрова’’, казао је Тегелтија.
Такође, начелник је истакао да се нада да ће ову прилику искористити наша предузећа и
запослити што већи број младих и образованих људи.
Прошле године је Министарство издвојило 286 хиљада марака за вишечлане породице,
невладине организације и спортске клубове.
„За подстицаје запошљавања младих и образовних кадрова Министарство је у прошлој
години обезбиједило преко 190 хиљада марака. Набављени су уџбеници за одличне
ученике из вишечланих породица, а помогли смо и невладиним организацијама и
спортским колективима“, истакао је министар Драгосављевић. Министар је напоменуо да
ће Министарство и ове године наставити реализацију пројеката у мркоњићкој општини.
На састанку је договорена и заједничка изградња још једног дјечијег игралишта у градском
насељу.
С.Ћусо

Ученици средњих школа на пријему код начелника

Ученик генерације у Основној школи „Петар Кочић“ је
Славкa Вучковић, док су вуковци Данијела Милић, Стефан
Јотић, Андреа Грабеж и Јована Лисица.
У Основној школи „Иван Горан Ковачић“ за ученика
генерације је проглашена Тијана Милановић, а вуковци су
Душко Димитрић, Божана Томић и Александар Рољић.
Ученик генерације у Основној школи „Бранко Ћопић“ је
Бојана Малиџа, у Основној школи ,,Вук Караџић’ Слађана
Лазендић’, за подручну школу у Подрашници и Станислав
Шпирић за подручну школу у Бараћима.
Ученик генерације Гимназије је Бранкица Анђелић, а вуковац
Радана Гаврић, док је у Машинској школи ученик генерације
Мирјана Шкрбић, а Владимир Милановић је награђен за
освојено друго мјесто на регионалном такмичењу.
С. Ћусо

4

Локалне новости, јуни 2010. године

ИЗБОРНА СКУПШТИНА
МРКОЊИЋКЕ БОРАЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Милан Стеванић – нови предсједник
Борачка организација у Мркоњић Граду на изборној
Скупштини добила је ново руководство, које је пред
себе поставило задатак да настави контунитет у раду
досадашњег руководства и да доведе до краја ревизију
лажних борачко-инвалидских рјешења. Наиме, то је у име
нове Скупштине и Предсједништва обећао новоизабрани
предсједник Скупштине Борачке организације Милан
Стеванић. (Kоји је донедавно обављао дужност директора
Основе школе „Иван Горан Ковачић“).
,,Наш приоритет биће рјешавање суштинских питања
положаја бораца, рјешавања стембеног збрињавања породица
погинулих бораца и тешких ратних војних инвалида.
Настојаћемо да имамо што бољу сарадњу са републичком
Борачком организацијом и руководством општине, без чије
помоћи ми мало можемо шта да урадимо. Та сарадња биће на
партнерској основи, јер ми не желимо да наша организација
буде у вазалском односу ни са једном политичком странком,
али ни са општином’’, рекао је новоизабрани предсједник
Скупштине Борачке организације Мркоњић Град Милан
Стеванић и најавио још радикалније мјере у процесу
ревизије лажних борачко-инвалидских рјешења и враћање
достојанства свим „правим“ борцима.
На изборној Скупштини Борачке организације
верификован је мандат 25 чланова Скупштине, од којих је
13 први пут бирано у ово тијело. Чланови Скупштине су
на сједници изабрали и једанест чланова Предсједништва
Борачке организације Мркоњић Град: Душка Милетића,
Новака Грабежа, Ратка Лазендића, Милу Пераћа, Јову
Јовичића, Триву Цвијића, Милорада Билића, Драгана
Бошкана, Брану Милетића и Живка Стојановића.
Једанести члан Предсједништва по дужности биће
новоизабрани предсједник Одбора породица погинулих
и несталих бораца. За предсједника Предсјеништва
Борачке организације изабран је Душко Милетић, који је
ову дужност обављао и у ротекле четири године.

СЈЕЋАЊЕ НА СТРАДАЛЕ ПОЛИЦАЈЦЕ

Злочинци још увијек
на слободи

У цркви Рођења пресвете Богородице у Мркоњић Граду поводом 18.годишњице од
погибије 21 полицајца служен је парастос, а на спомен- обиљежје у Станици јавне
безбједности положени су вијенци и цвијеће.
За злочине почињене 13. јуна 1992. године у Шебезима, недалеко од села Лисковица, још
нико није одговарао. Породице страдалих су подсјетиле на то да је прошло 18 година од
када су паравојне формације Хрватских оружаних снага и „зелене беретке“ из Јајца из
засједе убиле 21 мркоњићког полицајца, те су апеловале да кривци морају бити изведени
пред лице правде.
Тада су убијени Зоран Богојевић, Зоран Гаврић, Станислав Еремија, Бранко Ивета, Милан
Иличић, Бранко Јаковљевић, Драган Јарић, Зоран Караћ, Радован Коњевић, Здравко Којић,
Лазар Лакета, Млађен Милашиновић, Мирослав Милић, Душан Палалић, Чедо Савичић,
Душан Сикимић, Зоран Солдат, Петар Чигоја, Петар Тешановић и Живодраг Чулић.
У исто вријеме је заробљено и 13 полицајаца који су одведени у логор у Јајцу, одакле су
ослобођени 23. августа исте године. Међутим, полицајац Илија Чигоја и данас се води
као нестао. Илија је имао свега 20 година када му се изгубио сваки траг. Пуних 18 година
његов отац и остала породица не знају ништа о њему.
„Сматрам да наше друштво није заинтересовано да се утврде тачни подаци о овом
случају. Тражили су од мене узорке за ДНК анализу, али ја у то не вјерујем. Неозбиљни
су они који треба да ријеше овај случај. Неко мора да одговара , сматрам да се након 18
година требало било шта пронаћи “, рекао је Илија Чигоја, који је дошао и ове године да
ода почаст свом сину и његовим друговима који су настрадали.

Илија Чигоја поред споменика

Пантелија Ћургуз, Милан Стеванић , Чедо Шиповац

Скупштина је у Надзорни одбор изабрала Душка
Попадића, Петра Чулића и Милу Павловића. Изабрано је
и по седам нових чланова Одбора породица погинулих и
несталих бораца и Одбора ратних војних инвалида.
С. Дакић

А „покошени” су тада све сами јунаци, момци у најбољим годинама, који су тек почели
да живе. Остале су неутјешне њихове породице. Начелник Станице јавне безбједности
Мркоњић Град Душко Пена каже да су Тужилаштву БиХ за овај ратни злочин још 23.
децембра 2005. године поднијете кривичне пријаве против шест припадника паравојних
формација из Јајца. Пријављени су Јозо Ловреновић Цоле, Шимун Сараф, Илија Перак,
Јозо Лучић и Смајо Газић, који живе у Јајцу, те Енес Кадић Ћело из Доњег Вакуфа.
„Иако је прошло већ 18 година од тог стравичног злочина, за погибију наших људи још
нико није одговарао. Извршиоци су познати као и они који су га наредили“, рeкао је
Пена. О овом злочину у Суду БиХ у Сарајеву постоје изјаве неколико полицајаца који
су били заробљени у том нападу.
С.Милетић

ПУТЕВИ РС ПОМАЖУ МОДЕРНИЗАЦИЈУ ПУТНЕ МРЕЖЕ

Ускоро пјешачка стаза уз транзитни пут у Подбрду
Јавно предузеће „Путеви РС” обезбиједило је 400.000 марака за реконструкцију улице Цара Душана у Мркоњић Граду, која води од моста на Црној ријеци
на транзитном путу до центра града. Рекао је то начелник општине Зоран Тегелтија послије састанка са директором предузећа „Путеви РС” Младеном
Лазендићем. Договорено је и да ће ово предузеће помоћи санацију коловоза на регионалном путу Шипово - Ново село у општини Купрес и магистралног
пута Мркоњић Град - Млиништа према Гламочу.
„Постигли смо договор да „Путеви РС” помогну изградњу пјешачке стазе уз транзитни пут, који од моста на Црној ријеци води до центра града. Ово је изузетно
значајан пројекат за наш град, јер се ради о једној од најфреквентнијих саобраћајница у граду”, рекао је Тегелтија и додао да ће са предузећем „Путеви РС” бити
изграђена пјешачка стаза уз магистрални пут у Подбрду, гдје се налази ОШ „Вук Караџић”. Тегелтија је најавио и заједнички пројекат реконструкције Зборичког
моста на Црној ријеци у насељу Ријека.
„Овај мост саграђен је прије педесетак година, знатно је оштећен и узак за одвијање путничког саобраћаја, што ствара велике проблеме становницима градских
насеља Збориште и Ријека. Изградња моста почеће чим буде урађена пројектна документација”, рекао је Тегелтија. Младен Лазендић је истакао да „Путеви РС”
континуирано обнављају магистралне и регионалне путеве у мркоњићкој, али и сусједним општинама југозападног дијела Српске.
„Магистрални и регионални путеви у овом дијелу РС углавном су обновљени. Преостало је да до краја године завршимо реконструкцију путне подлоге на
регионалном путу Шипово - Ново Село у општини Купрес. Овај пројекат реализује се кроз програм санације путне мреже у РС, који ће бити завршен идуће
године” рекао је Лазендић. Овим програмом, додао је Лазендић, предвиђена је и реконструкција коловоза на магистралном путу Мркоњић Град - Бараћи Млиништа, који преко Гламоча води ка Јадранском мору и од великог је значаја за развој туризма у овом дијелу Српске.
С.Дакић

Локалне новости, јуни 2010. године

МАТУРСКО ВЕЧЕ
МРКОЊИЋКИХ СРЕДЊОШКОЛАЦА

У Мркоњић Граду је 5. јуна
све било у знаку младости,
љепоте, грациозности и
младалачког шарма. На
улице града је изашло око
неколико хиљада грађана
да поздраве матуранте
Гимназије и Машинске
школе. У дефилеу, који
се
кретао
од
зграде
Средњошколског
центра
до
хотела
„Крајина“,
учествовало је 155 матураната. Младошћу и љепотом мамили су уздахе својих родитеља, родбине и
комшија.
Директор
Гимназије
Предраг Кокеза је рекао да

је поносан на ову генерацију
матураната, јер је то била
једна од најбољих генерација
гимназијалаца. Наиме, 17
гимназијалаца је завршило
школовање са одличним
успјехом, а „вуковци“ су
Бранкица Анђелић и Радана
Гаврић.
Анђелићеву
је
Наставничко вијеће школе
предложило за ученика
генерације.
„Срећна сам што сам завршила школу и планирам
у Новом Саду студирати
истраживачку
физику.
Вечерас су ми помијешана
осјећања радости и туге.
Жао ми је што се растајем са

својим школским друговима,
а радосна сам што сам
завршила средњу школу са
одличним успјехом“, рекла
је Анђелићева.
И Радана Гаврић, одлична и
свестрана ученица, омиљена
је међу својим школским
друговима.
,,Није ми било тешко да
будем „вуковац“, јер када
се нешто у животу желито се свакако и испуни.
Школовање ћу наставити у
Бањалуци, а планирам да
студирам електротехнику“,
казала је Гаврићева.
У Машинској школи је
деветнаест ученика школовање звршило са одличним
успјехом, а најбољи су били
економски техничари. За
ученика генерације Наставничко вијеће је прогласило
Мирјану Шкрбић.
,,Школовање ћу наставити
у Новом Саду, планирам да
студирам туризам.Трудићу
се да учим и да будем добра
као и до сада’’, рекла је
Шкрбићева.
С. Дакић
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Догађаји
КОНФЕРЕНЦИЈА БЕБА У
МРКОЊИЋ ГРАДУ

Најљепша беба
Никола Тица
За најљепшу бебу на Конференцији беба у Мркоњић
Граду, која је одржана 27. јуна у Културном центру
„Петар Кочић“, проглашен је дјечак Никола Тица.
Друго мјесто припало је Николи Арсенићу, а треће
Алекси Ђукановићу. За бебу са најљепшим осмијехом
проглашен је Василије Качар, док је друго мјесто
припало Милици Томић, а треће Јелени Коџо.
Родитељи су пресрећни и узбуђени и подржавају овакве
догађаје.
„Узбуђена сам и мало је требало да од среће заплачем.
Никола има девет мјесеци и нисам очекивала да буде
проглашен за најљепшу бебу, јер је на конференцији
учествовало 70 беба. Муж и ја планирамо имати још
дјеце, јер су дјеца највеће богаство. По мом мишљењу,
ова манифестација је одлична и вјерујем да ће постати
традиционална у нашем граду’’, рекла је Сања Тица,
мајка најљепше бебе. Слично прича и Бранкица Качар,
чији је дјечак Василије проглешен за бебу са најљепшим
осмијехом.

СПОРТСКЕ ИГРЕ ,,МЕДНА 2010’’

Најбоља екипа „Медна Матица”
Побједник
Осмих
спортских
игара
„Медна 2010”, у којим
је
учествовало
180
такмичара из Србије
и Републике Српске, је
екипа домаћина „Медна
Матица”. Домаћини су
били најбољи у бацању
камена с рамена, скоку у
даљ, повлачењу конопца,
док су у малом фудбалу
освојили треће мјесто.
„ Сва такмичења су била
узбудљива и неизвјесна,
али су највише успјеха
имали наши такмичари,
Побједничка екипа ,,Медна Матица”
који
су
генерални
побједници игара’’, рекао је предсједник Удружења грађана „Медљанци“ Крстан Томић
и додао да ће се сљедеће игре одржати идуће године у Футогу.
Предсједник Удружења „Медљанци” из Новог Сада Млађен Јовишић каже да је
задовољан организацијом игара, али и гостопримством домаћина.
„Циљ ових игара првенствено је дружење Медљанаца који више не живе у Медној.
Само у Новом Саду и околним мјестима живи више од 2 000 Медљанаца. За неке наше
потомке ово је био први долазак у завичај својих прадједова, дједова и очева, упознавање
са родбином и људима из овога дијела Крајине “, рекао је Јовишић.
Слично прича и његов син Слободан Јовишић, који је са пуно емоција доживио долазак
у завичај свог оца.
Спортска такмичења су одржана на стадиону „Луке“ и у спортској дворани „Арена
Комерцијалне банке“ .
С.Дакић

Василије Качар (најљепши осмијех),Никола Тица (најљепша беба)
и Ђорђе Тодоровић, беба са најљепшим видео - клипом

„Срећна сам и још не могу да вјерујем да је Василије
проглашен за бебу са најљепшим осмијехом.
Поздрављам одржавање Конференције беба, јер је
то лијепа манифестација и све бебе су лијепе на свој
начин’’, казала је Качарева и додала да би и држава
требала да стимулативним мјерама утиче на повећење
наталитета.
Најљепша беба на видео клипу је дјечак Ђорђе
Тодоровић.
Манифестацију су организовали Народна библиотека и
Културни центар „Петар Кочић“, а у забавном програму
су наступили чланови Дјечијег градског хора „Мали
принц“ и Плесна група „Пахуљице“.
С. Дакић
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БОРАЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА У МРКОЊИЋ ГРАДУ

Демобилисани борци заинтересовани за кредите

МИЛАН ИЛИЋ ДИМНИЧАР

Остао без посла,
па почео да чисти оџаке
Милан Илић (50) из Мркоњић Града је, након што је у 40.
години остао без посла, силом прилика постао димничар.
Кад је видио да од посла у фирми, у Мркоњићу, ни у
Словенији нема ништа, узео је у руке четке, јежеве и сајлу
и почео да се пење по крововима и чисти димњаке.
Већ десет година Милан и његова супруга живе од
димничарског посла јер других прихода у породици нема.
„Идем да чистим и радим гдје год да ме људи позову. Не
треба човјеку школа за оџачара, најбитнија је спретност.
Срећом, мени овај посао иде од руке“, прича Илић.

Милан Илић

Прије него што је почео да живи од чишћења димњака,
радио је у пилани у Мркоњић Граду, а затим на грађевини
у Словенији. Као тесар, Илић је повријеђен на радном
мјесту, газда му није продужио визу, те је он спаковао
кофере и вратио се кући. И данас понекад ради у пилани,
али му је посао димничара дражи.
„Није ово тежак посао. Нормално, ко жели и хоће да
ради, зна да мора чувати, како себе, тако и друге. И хвала
Богу, добро је. Никог нисам повриједио, а ни ја нисам
имао већих проблема кад се пењем по крововима. Мало
са људима сједнем и попричам, али се посао заврши на
вријеме ‘’, каже мркоњићки димничар.
Чишћење димњака плаћа се од 10 до 15 марака, али Милан
каже да је данас теже паре наплатити него зарадити.
„Понекад се сажалим и не наплатим. Како откинути
од сиротиње, кад има народа који нема ни за хљеб. Има
случајева када људима чистим димњак и за пет марака, тек
да узмем нешто. Некад баш нема посла, а ево јуче ја сам
се попео на кућу да чистим један димњак, а већ ме други
човјек чека да идем и његовој кући да радим’’, прича Милан
Илић и додаје да преко кровова иде као ласица.
Најжалосније је, каже он, што чистачи димњака често
немају заштитну опрему, која им може спасити главу. Овај
вриједни радник сања да има појас и шљем за главу, али
од својих скромних примања не може да их купи, па му
преостаје само да се нада да ће имати среће док се пење по
мркоњићким крововима.
С.Милетић

У мркоњићкој општини за додјелу кредита за рјешавање незапослених бораца
заинтересован је велики број бораца. То је потврдио предсједник Борачке организације
у Мркоњић Граду Милан Стеванић, након разговора са начелником општине Зораном
Тегелтијом са којим је разговарано и о заштити права и интереса борачке популације.
На састанку је било ријечи и о стамбеном збрињавању породица погинулих бораца и
ратних војних инвалида до IV категорије, као и о бањском лијечењу те популације.
„На састанку са општинским руководством посебно смо разговарали о јавном позиву за
додјелу кредита демобилисаним незапосленим борцима за покретање њиховог бизниса.
За додјелу кредита постоји велики интерес демобилисаних бораца и за само неколико
дана формуларе за кредите подигло је 60-так бораца, од којих већина испуњава услове
за додјелу кредита. Међутим, проблем представља што формуларе за кредит траже и
борци који не испуњавају услове за кредит’’, рекао је Стеванић и додао да очекује да ће
знатан број демобилисаних бораца из мркоњићке општине добити кредит и покренути
свој бизнис, те обезбиједити запослење за себе и своју породицу.
Начелник општине Зоран Тегелтија обећао је помоћ Борачкој организацији у
реновирању простора Клуба ВРС у Дому културе.
„Борачка организација планира да Клуб ВРС добије своју праву намјену и да искључиво
служи потребама бораца. У првој фази планирали смо да се простор реновира и уреди и
да више не буде обична кафана, него модерно уређен клуб у који ће радо долазити борци.
Планирамо да у клубу уредимо просторију, гдје би једном седмично долазио психолог
и социјални радник са којим би борци могли да раговарају о својим проблемима, које
прати појава ратног синдрома’’, рекао је Стеванић и нагласио да је посљедњих година
међу борцима све присутнија појава тог проблема.
На састанку представника Борачке организације и општине договорене су активности
на обиљежавању Дана ВРС, 18.годишњице формирања 11.мркоњићке бригаде и 10.
октобра, Дана пада западнокрајишких општина.
С. Дакић

ПОДЈЕЛА ГРАЂЕВИНСКИХ ПАКЕТА РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА

За обнову
четири
куће
100.000 КМ

Министарство
за
избјегла и расељена
лица РС за ову годину
је
обезбиједило
100.000
КМ
за
стамбено збрињавање
интерно
расељених
Мркоњићана.
На недавни конкурс за
додјелу грађевинских
пакета јавило се 30 потенцијалних корисника. „Обишли смо све пријављене и одабрали
четири породице које ће добити грађевинскепакете. Није било приговорa и само чекамо
потврду Министарства’’, рекао је Чедо Аничић, предсједник надлежне општинске
комисије, додајући да ће грађевински материјал добити три породице које живе на селу
и једна у граду.
Прошле године за поправку у рату запаљених или порушених кућа, у Мркоњић Граду су
интерно расељени Срби, те повратници Хрвати и Бошњаци добили укупно 200.000 КМ.
С.Милетић
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Нова асфалтна подлога у Карађорђевој улици
Становници Мркоњић Града добили су на употребу нову асфалтну
подлогу у Карађорђевој улици. Ријеч је о дијелу улице од раскрснице
улица Светог Саве и Давида Штрпца до Улице српских бораца, која
пролази испред хотела „Крајина“.
Шеф градилишта „Мркоњић путеви“ Жељко Пекез каже да су радници
овога предузећа завршили радове на скидању постојеће асфалтне
подлоге, постављању тампона и првог слоја асфалтне подлоге.
„У току ове седмице планирамо да завршимо радове на изградњи
тротоара, који се граде са обје стране улице у дужини од стотину метара.
Тротоари се поплочавају коцком, што доста успорава радове’’, рекао је
Пекез и додао да ће се потом поставити завршни слој асфалтне подлоге
на коловоз.
Наиме, први слој асфалта је дебљине 11 центиматара, а „хабајући“ слој
биће четири центиметра.
Модернизацијом Карађорђеве улице задовољни су и грађани који
истичу да је у овој улици коловозна подлога била знатно оштећенa, што
је стварало проблеме возачима, али и пјешацима.
„Ја станујем на углу Карађорђеве и Улице Бораца српских и радујем се
што је ова улица добила нову асфалтну подлогу. То је од великог значаја
за возаче, јер је коловоз био оштећен и са доста „ударних“ рупа. Када се
заврши изградња тротоара биће то олакшање и за пјешаке, а нарочито за
дјецу која одлазе у школу’’, рекао је Слободан Обрадовић.
Слично прича и Душко Цвијић из Подбрда, који Карађорђевом улицом
свакодневно долази у град.
Карађорђева улица
„ Коловоз је у овој улици био доста оштећен, што је представљало велике
проблеме возачима и утицало на безбједност у саобраћају. Већ је постављен први слој асфалтне подлоге и када се сви радови заврше, биће то модерна
саобраћајница’’, истиче Цвијић.
По завршетку радова на реконструкцији Карађорђеве улице, почеће радови на реконструкцији око 600 матара Улице српских бораца. Ријеч је о
саобраћајници која је „жила куцавица“ за саобраћај у Мркоњић Граду, јер је то главна улазно-излазна улица у овом граду.
С.Дакић
МРЕЖА-У Карађорђевој улици, прије радова на асфалтирању, радници Комуналног предузећа „Парк“ поставили су нову водоводну и канализациону
мрежу. У плану је да се и у Улици српских бораца изврши замјена водоводно-канализационе мреже.

ПОВЕЗИВАЊЕ ЖЕЉЕЗНИЦОМ СРНЕТИЦЕ И ШИПОВА

Нијемци помажу изградњу пруге
Породица Штамбајз из Њемачке помоћи ће поновну градњу пруге с циљем развоја туризма у југозападном дијелу Српске. Ускоро би требало да почну
прве активности у вези са изградњом пруге.
Власници компаније „Штамбајз“ из њемачког града Браненберга помоћи ће пројекат изградње пруге уског колосјека Срнетица – Млиниште – Шипово.
Ово је минулог викенда у Мркоњић Граду истакао Емануел Ото Штамбајз, чији је прадјед Ото прије 98 година саградио пругу уског колосијека од Јајца
до Оштреља. Прије пет година покренута је
иницијатива за поновну градњу пруге с циљем
развоја туризма у југозападном дијелу Српске.
Иницијативу је подржала и Влада РС, која је
основала јавно предузеће са задатком да се
сачини пројекат за обнову пруге.
„Поносан сам што је мој прадјед изградио
пругу коју је 1913. године продао за 15 милиона
куна властима тадашње Аустроугарске. Била
је то пруга која није служила само за извоз
дрвета, него и за превоз путника и која је овај
дио Босне повезивала са Европом. Мислим
да је ово одличан и исплатив пројекат, јер је
изузетно атрактиван за развој туризма и овог
краја’’, рекао је Емануел Ото Штамбајз.
Директор ЈП ‘’Пруге узаног колосијека
Срнетица – Млиништа – Шипово’’ Боро Дакић
каже да је првом фазом пројекта предвиђена
изградња дијела пруге на локацији извор Пливе
– Млиништа и Срнетица - Потоци.
„За изградњу пруге на прве двије дестинације
потребно је око пет милиона марака. На
добром смо путу да дио новца обезбиједимо
и да се ускоро крене са првим активностима
’’, рекао је Дакић и додао да ће реализација
пројекта за изградњу 40 километара пруге од
Срнетице до Шипова коштати између 13 и 15
милиона марака.
С.Дакић
Емануел Ото Штамбајз и његова супруга Џелина
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Интервју

МИЛАН СТЕВАНИЋ,
ПРЕДСЈЕДНИК БОРАЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
МРКОЊИЋ ГРАД

ВРАТИТИ
ДОСТОЈАНСТВО
БОРАЧКОЈ
ПОПУЛАЦИЈИ
Разговарао: Слободан Дакић

Милан Стеванић

Живот показује да су борци у незавидном положају, односно да нису заузели мјесто у друштву које им припада по заслугама, због чега не
могу рећи да сам задовољан статусом породица погинулих бораца, ратних војних инвалида, а посебно демобилисаних бораца.
Борачка
организација
у Мркоњић Граду је у
протеклом
изборном
циклусу имала запажену
активност,
а
нарочито
на рјешавању стамбеног
збрињавања
породица
погинулих бораца и ратних
војних инвалида од I до
IV категорије, као и на
подизању спомен-обиљежја
погинулим борцима. У
наредне четири године
ново руководство Борачке
ораганизације
планира
посебну пажњу посветити
враћању
достојанства
борачкој
полулацији
и стварању услова за
запошљавање што већег
броја
демобилисаних
бораца.
Ово је изјавио за „Локалне
новости“
новоизабрани
предсједник
Скупштине
Борачке
организације
Милан Стеванић и најавио
активности на изградњи
спомен-обиљежја у селима
гдје нису до сада подигнута,
као и рјешавање проблема
рада Клуба ВРС.
Л.Н.
На
изборној
Скупштини Борачке организације, која је одржана
31. маја, изабрано је ново
руководство и усвојени су
планови рада за наредне
четири
године.
Како
су протекли избори у
мјесним одборима и шта
је карактерисало изборну
активност?

Стеванић: На основу одлуке
о расписивању и провођењу
избора ОБО Мркоњић Град
проведени су избори у свим
мјесним
организацијама.
Карактеристично је да је
за ове изборе далеко већа
заинтерсованост
борца
ВРС него у прошлом
периоду. Чланови Борачке
организације
су
више
заинтересовани за наше
активнсти, које се огледају
у масовности на одржаним
борачким скуповима по
мјесним
заједницама.
Ови избори су освјежили
састав Скупштине, тако
да је у руководству, као и у
Скупштину и њене органе,
изабран нови састав.
На изборној скупштини
је изабрано ново предсједништво које броји 11
чланова, Одбор ратних
војних инвалида и Одбор
породица погинулих бораца, који броје по седам
чланова. За предсједника
Предсједништва
изабран
је Душко Милетић, а за
предсједника
Скупштине
изабран сам ја.

циљевима Борачке организације РС и њених органа.
Кажемо: све за Републику
Српску, а Република Српска
низашто на свијету. То је дуг
живих бораца према нашим
погинулим саборцима и
њиховим породицама, за
које морамо обезбиједити
услове за достојан живот.
Тежиште у нашем раду
у овој години ће бити на
реализацији
програма
стамбеног збрињавања ППБ
И РВИ од I до IV категорије,
као и програма бањске
рехабилитације за све ратне
војне инвалиде и породице
погинулих бораца. Наиме,
истраживања су показала
да чак 45 одсто бораца
ВРС има мање или веће
проблеме са ПТСП-ом.
Дакле, због тога се ове
године морамо активније
укључити у помоћ борцима
који имају такве проблеме.
Треба радити на одређеним
организовањима, као што су
„клубови узајамне подршке.

Л.Н. Који ће бити основни
програмски циљеви и
задаци у раду Борачке
организације у наредне
четири године, шта ће бити
приоритет?

Л.Н. Једна од најзначајнијих
активности Министасртва
рада и борачко-инвалидске
заштите РС и Борачке
организације је ревизија
категоризације бораца и
РВИ. Шта се по том питању
конкретно ради у ОБО
Мркоњић Град?

Стеванић: Наши програмски задаци и циљеви су
усклађени са програмским

Стеванић:
Борачка
организација има законску
обавезу давања мишљења

у поступку категоризације
бораца и у провођењу
рјешења. Због јавности
треба нагласити да ОБО
примјењује инструкције о
давању мишљења, због чега
су припадници одређених
војних пошта категорисани
као борци са учешћем ван
зоне борбених дејстава. Када
је ријеч о припадницима
Станице јавне безбједности
Мркоњић Град, желим да
нагласим да су они издавали
потврде, евиденцију учешћа
и радне листе, у којима је
евидентирано учешће у зони
борбених дејстава. Значи
да се ради о три различите
евиденције са различитим
подацима за иста лица, које
је издала СЈБ, а не ОБО
Мркоњић Град.
Ревизија издатих рјешења
је један од најважнијих
задатака и ми очекујемо да
ће се тај процес завршити на
задовољавајући начин и да
ће бити доведен до краја.
Морам нагласити да се моје
незадовољство огледа у
досадашњим неефикасним
ревизијама стечених статуса. Наиме, много труда је
уложено у нашој Борачкој
организацији да би се дошло
до сазнања о лицима која
објективно не заслужују
статус који имају, након чега
су ти подаци прослијеђени
Министасртву
рада
и
инвалидско-борачке заштите, али није било конкретних
резултата. Уколико се то не

уради, ми ћемо инсистирати на утврђивању
одговорности службеника у
надлежним службама .
Л.Н. Велики је број
демобилисаних
бораца
који нису запослени, као
и оних који живе у стању
„социјалне потребе“. Шта
Борачка
организација
може
конкретно да
уради на рјешавању тих
проблема?
Стеванић:
Пројекат
самозапошљавања демобилисаних бораца је коначно
почео да се реализује
кроз додјелу кредитних
средстава за покретање
властигог бизниса путем
Инвестиционо развојне банке. Јавни позив за додјелу
средстава је објављен 16.јуна
и
сви
заинтересовани
демобилисани борци (који
су незапослени) могу да
поднесу захтјев за одобрење
кредитних средстава. Циљ
је
самозапошљавање
у
области
пољопривреде
или занатско услужним
дјелатностима. Влада РС је
за те намјене обезбиједила
10 милиона марака, а висина
кредита износи од 3.000
до 20.000 марака. Међу
демобилисаним
борцима
влада велики интерес за
додјелу кредита. Међутим,
проблем представља што
формуларе за кредит траже
и демобилисани борци,
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који имају ријешено питање
запослења.
Планирали смо да наредне
седмице обавимо разговор
са надлежнима у Центру
за социјални рад и да у
сарадњи са МБО снимимо
стање социјалних потреба
за одређена лица, како би им
се могло помоћи. Вјерујемо
да ћемо имати подршку
начелника општине и других
структура да се помогне
најугроженијим борцима,
ратним војним инвалидима,
али и породицама погинуилих и несталих бораца.
Покренућемо и активност
на измјени Правилника
о
допунским
правима
бораца, РВИ и ППБ како би
се проширио обим права
борачкој популацији.
Л.Н. Борачка организација
посебну пажњу поклања
обиљежавању
значајних
датума из Отаџбинскоодбрамбеног рата. Како ће
се ти датуми обиљежити у
овој години?
Стеванић: Сви заједно морамо посветити максималну
пажњу обиљежавању значајних датума. Уз велику
подршку општине до сада
је подигнуто 18 споменобиљежја у селима и неким
предузећима. Спомен-обиљежја ће до краја љета бити
подигнута и у селима Котор

и Дабрац. Одбор за његовање
традиција ослободилачких
ратова српског народа (
при Министасртву рада и
борачко-инвалидске
заштите РС) је у сарадњи
са
општином
носилац
обиљежавања 10. октобра.
Тај дан се узима као
симбол страдања Срба из
западнокрајишких општина.
Борачка организација посебну пажњу посвећује
обиљежавању
Илиндана.
Наиме, прије 18 година је
на Илиндан формирана
11.мркоњићка лака пјешадијска
бригада.
Ове
године
ћемо тај датум
обиљежити у Дому културе са званичницима и
припадницима
бригаде,
уз
пригодан
програм.
Позивамо
све
борце,
припаднике ове ратне, али и
других јединица, да нам се
придруже да обиљежимо тај
дан.
Наша организација обиљежава и 14.фебруар- Дан
борачке
организације,
8.новембар (Митровдан)Крсну славу ОБО и БОР-а,
Дан Републике Српске, Дан
инвалида итд.
У Борачкој организацији
чинимо све напоре да о
активностима
редовно
информишемо наше чланство и јавност. У томе нам
много помаже лист „Српски
борац“, који садржајно

испуњава захтјеве борачке
популације. Лист се у тиражу
од 200 примјерака бесплатно
дистрибуира
борцима
наше општине. Такође,
чинимо напоре да у нашу
организацију
учланимо
што више бораца, а чланом
Борачке организације се
постаје потписивањем приступнице.
Л.Н. Колико сте ви као
предсједник
Општинске
борачке
организације
Мркоњић Град задовољни
статусом популације коју
заступате?
Стеванић: Живот показује
да су борци у незавидном
положају,
односно
да
нису заузели мјесто у
друштву које им припада
по заслугама, због чега не
могу рећи да сам задовољан
статусом породица погинулих
бораца,
ратних
војних инвалида, а посебно
демобилисаних
бораца.
Они су на великим мукама
да
својим
породицама
обезбиједе
егзистенцију.
Посебно сам незадовољан
начином
запошљавања
демобилисаних
бораца
у
јавним
предузећима
и установама, чији је
оснивач Република Српска.
Наиме, углавном се не
поштује закон, који под
истим условима, предност
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даје управо категоријама
бораца, ППБ и РВИ. Моје
се назадовољсво огледа и у
досадашњим неефикасним
ревизијама стечених стауса.
Вјерујемо да ће доћи вријеме
када ће се поштовати закон и
да ће борци имати предност
при запошљавању.
Л.Н. Шта мислите о ратним
злочинима? Вјерујете ли
да ће неко одговарати
за
стравичне
злочине
Хрватске војске у Мркоњић
Граду?
Стеванић: Поносан сам
што борци наше општине у
Отаџбинско-одбрамбеном
рату
немају
хипотеку
злочина, али је народ
наше и сусједних општина
у јесен 1995.године био
жртва стравичних злочина
Војске Републике Хрватске,
Хрватског вијећа одбране и
Армије БиХ. За ове злочине
нико још није одговарао.
Можда по параграфима
„бјелосвјетских моћника“
и Суда БиХ, клање српских
цивила и војника, разбијање
глава чекићем и други начин
егзекуције над Србима и не
спада у злочин. Међутим, ми
се никада нећемо смирити
док рука правде не стигне
злочинце и наредбодавце
злочина. Ми ћемо и даље,
у сарадњи са властима
општине Мркоњић Град

и Центра за истраживање
ратних
злочина
Владе
Републике Српске, иницирати и инсистирати на
задовољавању правде.
ПРЕДСЈЕДНИШТВО- Предсеједништво Скупштине је
извршно-оперативни орган,
који бира Скупштина. Оно
број 11 чланова, а сачињавају
га Душко Милетић, Новак
Грабеж, Милорад Билић,
Бране
Милекић,
Јово
Јовичић, Ратко Лазендић,
Триво Цвијић, Миле Пераћ,
Живко Стојановић и Драган
Бошкан.
ПОВЕЉАОпштинска
борачка
организација
из Мркоњић Града је за
оставарене резултате у
свом
претходном
раду
добила Повељу Борачке
организације
Републике
Српске.
Ово
високо
признање
мркоњићким
борцима додијељено је
поводом
обиљежавања
Дана Борачке организације
РС, а добило га је још девет
борачких организација.
ОДБОРИ- У оквиру Борачке
организације раде и Одбор
породица погинулих и
заробљених бораца и Одбор
ратних војних инвалида,
који имају по седам чланова.
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УЧЕНИЦИ
ЗА ШКОЛСКУ

Славка Вучковић

Бојана Малиџа

вуковац и ученица
генерације за школску
2009/2010. годину
у Основној школи
„Петар Кочић“. У
току деветогодишњег
школовања имала је
одличне оцјене из свих
наставних предмета као
и примјерно владање.
Учествовала је на
Републичком такмичењу
из српског језика и
остварила запажен
резултат. Такође,
учествовала је и на
Регионалном такмичењу
из физике

вуковац и ученица
генерације за школску
2009/2010. годину у
Основној школи „Бранко
Ћопић“.
У току деветогодишњег
школовања имала је
одличне оцјене из свих
наставних предмета
као и примјерно
владање. Истакла се
на такмичењима из
енглеског језика ( како
на општинском тако и на
регионалном нивоу).

Тијана Милановић

Слађана Лазнедић

вуковац и ученица
генерације за школску
2009/2010. годину у
Основној школи „Иван
Горан Ковачић“. У
току деветогодишњег
школовања имала је
одличне оцјене из свих
наставних предмета као
и примјерно владање.
Осим тога, учествовала
је на општинским
такмичењима из многих
предмета. Освојила прво
мјесто из математике,
друго из енглеског језика,
а постигла је и запажен
резултат из српског
језика.
Члан је локалног
одбојкашког клуба и игра
у првом тиму. Члан је и
других секција .
У овој школској години
била је предсједник
Савјета ученика .

вуковац и ученица
генерације за школску
2009/2010. годину у
Основној школи „Вук
Караџић“ у Подручној
школи у Подрашници.
Освојила је треће
мјесто на Општинском
такмичењу из математике
и друго мјесто из српског
језика. 2010. године
освојила је треће мјесто
на Конкурсу љубавне
поезије под називом
„Љубав никад не умире“.
Члан је драмске секције и
тренира карате од шесте
године.
На регионалним
такмичењима из каратеа
освојила је златну и
сребрну медаљу.
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2009/2010.ГОДИНУ
Мирјана Шкрбић

Бранкица Анђелић

машински техничар,
ученица генерације
за школску 2009/2010.
годину у Машинској
школи.
Имала је одличан успјех
током школовања и
примјерно владање.
Освојила је друго мјесто
на Школском такмичењу
из конструисања.
Члан је екипе која је
освојила друго мјесто на
Школском такмичењу
из демократије, а члан
је и Савјета ученика
. Учествује у раду
новинарске секције

вуковац и ученица
генерације за школску
2009/2010. годину у
Гимназији.
У току школовања имала
је одличне оцјене из свих
наставних предмета као и
примјерно владање.
У току средњошколског
образовања учествовала
је на регионалним
и републичким
такмичењима из физике
и остварила запажене
резултате.
Освојила je прво
мјесто на Општинском
такмичењу из
демократије.

Станислав Шпирић

Радана Гаврић

ученик генерације за
школску 2009/2010.
годину у Основној
школи „Вук Караџић“
у Подручној школи у
Бараћима.
Био је узоран и вриједан
ђак, а учествовао је и у
бројним секцијама

вуковац Гимназије. У
току школовања имала
је одличне оцјене из свих
наставних предмета, као
и примјерно владање.
Учествовала је
на регионалним
и републичким
текмичењима из
математике и остварила
запажене резултате.
Члан је бројних школских
секција. Као чланица
Плесног клуба „Болеро“
учествовала је на многим
такмичењима на којима је
освајала бројне награде.
Члан је Градског
позоришта , Омладинске
организације „Центар“.
Бави се манекенством,
а учествовала је и на
избору за мис Балкана
и освојила 2. мјесто на
републичком нивоу у
Бањој Луци.

Члан је бројних школских
секција.
Више од три године је
активиста и волонтер
Омладинске организације
„Центар“, а члан је и
„Црвеног крста“.
Планира да упише
истраживачку физику у
Новом Саду.

На државном избору за
мис Републике Српске
те Босне и Херцеговине
освојила 2. мјесто (miss
televoutinga Републике
Српске).
Планира да се упише на
Економски факултет у
Бањој Луци.

Редакција Локалних Новости честита награђеним ученицима.
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Удружења грађана
КУЛИНАРСКА МАНИФЕСТАЦИЈА

„Рат граова на
Зеленковцу“
На популарном излетишту Зеленковац, код Мркоњић
Града, је 19. јуна одржана кулинарска манифестација „Рат
граова“ у организацији Планинарско-еколошког друштва
„Видик“.
Кувари седам екипа су у котлићима припремали пасуљ по
рецептима за које су се надали да ће им донијети главну

ДАНИ КОСИДБЕ И НАРОДНИХ ИГАРА

Сладојевић је делија Краљевца
Милорад Сладојевић Ђели,
из Шеховаца код Мркоњић
Града,
је
побједник
манифестације
„Дани
косидбе и народних игара на
Краљевцу“, која је одржана
19. јуна у Грацима, мјесту
18 километара удаљеном од
Мркоњић Града. Сладојевић
је најквалитетније покосио
парцелу од 180 квадрата
и тиме постао делија
Краљевца.
„Задовољан
сам
што
сам побиједио на овом
такмичењу, које ми је уједно
и припрема за предстојећу
манифестацију „Дани косидбе на Балкани“, рекао је он.
Осим у косидби, одржана
су такмичења и у бацању

Милорад Сладојевић - делија Краљевца

камена с рамена, скоку удаљ,
трчању, навлачењу конопца,
трчању у врећи, навлачењу
с куком и традиционалним
народним спортовима.
Манифестацију је пратио и
занимљив културно-заба-

вни програм у којем су
наступили чланови КУД-а
„Рибник“ из Рибника, те
гуслар Младен Рољић.
Д.Лекић

ЕКО-ШТАФЕТА „АКВА САНА 2010“

награду, седмодневни боравак за четири особе у новом
бунгалову на Зеленковцу.
„Манифестација је организована у циљу дружења,
промоције планинарења и туризма у Мркоњић Граду. Ми
припремамао главно јело за 150-200 особа. То је пасуљ по
специјалном рецепту, прави се са мљевеним месом, луком
и осталим састојцима“, рекао је Драган Сладојевић, кувар
Планинарско- еколошког друштва „Видик“.
Мајсторски припремљена јела су пробали сви учесници
и гости ове необичне манифестације, а петочлани жири
је за најбоље скуван пасуљ прогласио онај из котлића
Огњена Ступара.
У склопу ове манифестације је одржан и рок концерт „На
брини-не брини 2“, на којем су наступили бендови „Треф,
пик и разбојник“ и „Аникина времена“ из Козарске
Дубице, бањалучки бендови „Биљана Трио“ и „Неуро“, те
локални рок састав „Вонтид“.
Ружно вријеме је свакако смањило број посјетилаца, али
није недостајало добре музике и забаве.
„Прошле године је било више посјећено због бољих
временских околности. Хвала општини и људима
који су помогли да организујемо концерт. Ипак, треба
напоменути да све ово не би успјело без људи који имају
ентузијазам“, казао је Горан Малиџа, један од организатора
концерта.
Д.Лекић

На мосту у Доњим Врбљанима, 9. јуна,
на граници општина Мркоњић Град
и Рибник, предсједница Скупштине
општине Мркоњић Град Дивна Аничић је
предала штафету са водом предсједнику
Скупштине општине Рибник Небојши
Караћу.
Штафета „Аква Сана“ сваке године
путује од Мркоњић Града, преко Рибника,
Кључа, Санског Моста, Оштре Луке,
Приједора до Новог Града.
Љубитељи природе, еколози и рибари
прате штафету дуж цијелог тока ријеке
Сане правећи свечаности на свакој
плажи поред ријеке. Централна свечаност
са богатим културно-умјетничким и
еколошким програмом одржана је у
Оштрој Луци.
У необично конструисаној штафети је
вода са извора Сане. Иначе, Сана је питка
добрим дијелом свога тока. Изворска вода
из штафете просута је у ушће Сане у Уну
у Новом Граду уз симболичну церемонију,
која показује велику жељу еколога да
ријека буде поново чиста.
Иницијативу, којом се промовише ријека
Дивна Аничић и Небојша Караћ
Сана као еколошки чиста и здрава ријека и
повезивање градова чијом територијом протиче, покренуо је ОСЦЕ још 2001.године. Све
општине које гравитирају ријеци Сани су прије неколико година потписале Декларацију
о заштити ове ријеке сврставајући је тиме у добро од општег интереса.
С.Ћусо

ОСНОВАНО УДРУЖЕЊЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ТУРИЗМА

„Мркоњићка корпа“ носилац развоја туризма
У Мркоњић Граду формирано је Удружење за развој и унапређење туризма „Мркоњићка корпа“, са задатком да буде један од носилаца развоја туризма у
мркоњићкој општини. Оснивачкој скупштини је присустовало 28 оснивача, представника општине, Агенције за привредни развој, привредних субјеката
и самосталних привредника, чија је дјелатност у домену развоја и промоције туристичких потенцијала мркоњићке општине.
„Удружење за развој и унапређење туризма „Мркоњићка корпа“ је настало као резултат активности на пројекту „Кластер одрживог развоја производа
у туризму на подручју општине Мркоњић Град, који проводи Организација за подршку одрживом развоју - Греен Тур, а који се реализује у склопу
пројекта „Јачање локалне демократије - ЛОД“, који финасира Европска унија у Босни и Херцеговини у износу од 5.000.000 евра. У финасирању пројекта у
Мркоњић Граду учествује и локална заједница’’, рекла је координатор пројекта „Греен Тура“ Данијела Марковић и додала да је циљ формирања удружења
развој и унапређење туризма и туристичких производа мркоњићке општине.
На оснивачкој скупштини за предсједника удружења именован је дипломирани туризмолог из Мркоњић Града Мирослав Милановић. У Управни одбор
избарани су Горан Тодоровић, Мира Галић, Борјана Јанковић, Радомир Шормаз, Марија Дакић, Драган Ћоћкало и дипломирани туризмолог Јелена
Јотић, која обаваља и дужност предсједника Управног одбора удружења.
С Дакић
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БУДУЋИ ШКОЛАРЦИ ИСПРАЋЕНИ ИЗ ВРТИЋА
Дјечији вртић „Миља Ђукановић“ у Мркоњић Граду организовао је 10. јуна испраћај за
своје полазнике који ће у септембру кренути у школу. У програму, који је приређен у Дому
културе, учествовало је 56 будућих школараца, који су током колаж програма приказали
шта су научили у вртићу. У пројекту „Различити, а исти“ учествовала су дјеца која су
чланови подручног одјељења у селу Подрашница.
С.Милетић
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УЧЕНИЦИ ИЗ ОРАХОВЉАНА
ПОСЈЕТИЛИ ГРАДСКЕ УСТАНОВЕ
Ученици Подручне школе „Вук Караџић“ из Ораховљана посјетили су
битне установе наше општине. На почетку смо обишли Станицу јавне
безбједности гдје су нам објашњене све функције које врше полицајци
и саобраћајци. Највише пажње привукла нам је интервентна јединица,
која је ђацима приредила занимљив програм са псима, као и вожњу
под ротацијом. Затим одлазимо у библиотеку гдје су нас дочекали
директорица и стручни сарадници. Обиласком библиотеке упознати
смо са мноштвом књижевних жанрова и богатством библиотечке
литературе. Преласком у читаоницу ученици су били изненађени
цртаним филмом „Храбри кројач“, а у знак захвалности изнајмили су
лектире за читање. Затим смо обишли Комерцијалну банку, Телеком,
Пошту, Електродистрибуцију и Комунално предузеће „Парк“, гдје су
ученици срдачно дочекани. Директор „Парка“ Душко Јанковић је
ученике наградио предивним поклонима.
По завршетку наше посјете обишли смо и фирму „Мркоњић путеви“,
упознати смо и са њиховим пословима. Били смо почашћени ручком
и бесплатним улазницама за концерт дјечијег хора „Врапчићи“.

Ученици из Ораховљана у посјети граду

Учитељице Верица Анђелић и Рада Јарић

Ученица Татјана Каурин
рођена је 3.8.1999.године у
Бањалуци.
Живи и школује се у
Ораховљанима.
Са поносом шаљемо ове њене
пјесме и похвалу да је
одлична ученица од првог до
петог разреда основне школе.

МАСКЕНБАЛ УЧЕНИКА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
„ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ“

Основци у костимима
дочарали природу

Ученици Основне школе
„Иван
Горан
Ковачић“
из
Мркоњић
Града
организаовали су на Тргу
српске војске маскенбал
под називом „Напокон
дан зелених навика“. Осим
ђака и њихових родитеља,
приредби је присуствовао и
велики број грађана.
Помоћник директора Основне школе „Иван Горан
Ковачић“ Милош Ћелић
је истакао да је ова школа
препознатљива у Републици
Српској по одржавању
необичног маскенбала.
„Маскенбал је везан за
природу, тачније за биодиверзитет, јер су Уједиње-

не нације ову годину
прогласиле годином биодиверзитета.
Зато
смо
маскенбал и посветили
управо тој теми, како
би се ученици кроз различите
активности,
као што су рецитације,
плес,
игра,
упозналаи
са значајем угрожавања
биодиверзитета. Маскенбал
је имао задатак да мобилише
јавност да се заустави
све већи степен губитка
разноликости живог свијета
на планети’’, рекао је Ћелић
и додао да је маскенбал
пратио велики број грађана.
Наиме, у маскенбалу је
учествовало петнаест одје-

љења са око 300 ђака, од
првог до петог разреда
Основне школе „Иван Горан
Ковачић“. Они су се трудили
да што вјерније „одглуме“
своју улогу у маскенбалу,
обучени у разне костиме,
који су симболизовали
сунце, воду, шуму и
животињски свијет.
,,Циљ одржавања маскенбала је да очистимо нашу
земљу од загађења, како би
њени становници могли да
живе на чишћој планети.
Трудили смо се да са својим
костимима
скренемо
пажњу на потребу очувања
животне средине’’, казала
је ученица петог разреда
Тамара Јовановић.
Слично прича и ученица
трећег разреда Силвана
Глигорић, која каже да је
одушевљена маскенбалом и
да су се дјеца добро забављала
на манифестацији.

,,За маскенбал смо израђивали костиме уз помоћ
родитеља и учитељице.
Свака група, односно разред,
има друге костиме. Ми смо

жељели да покажемо како
се ми дружимо и чувамо
нашу планету, како би то
чинили и старији’’, рекла је
Глигорићева.
С.Дакић

детаљ са маскенбала
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„ЦВИЈЕЋЕ ОКО УЧИОНИЦА”
Двориште Основне школе ,,Иван Горан Ковачић’’ у
Мркоњић Граду прави је мали парк, украшен и ,,ишаран’’
разнобојним цвијећем, украсним дрвећем и зеленилом.
Та мала ,,оаза’’ презентује школу на најбољи начин,
као установу у којој се много пажње поклања очувању
човјекове околине.
Бригу о одржавању школског дворишта, садњи цвијећа,
украсног дврећа и уређењу зеленилх површина воде сами
ученици, а посебно чланови Еколошке секције, коју води
наставник биологије Миодраг Бањац.
Они то углавном раде на часовима секције, али и у
слободно вријеме, с жељом да њихово двориште буде
лијепо уређено мјесто за одмор и уживање.
Бањац каже да је Еколошка секција формирана на
традицијама горанског покрета.
,,Наша је жеља да школско двориште буде уредно и да
постане мјесто за одмор не само нашим ђацима него и

становницима који долазе у посјету у школу или онима
који у вечерњим часовима наврате да се одморе у лијепо
уређеном простору. Са колико то љубави радимо показује
и велики број цвијећа и садница које смо посадили и
украсили двориште’’, рекао је Бањац.
Он истиче да кроз уређење школског дворишта настоје
да развију свијест код ђака, али и одраслих да се мора
уређивати и чувати човјекова околина.
,,Да смо у томе успјели говори и чињеница да у посљедњих
неколико година нисмо имали случајева да нам је неко
оштетио цвјетњаке или засаде, јер љепоту овој школи
управо даје њена околина’’, рекао је Бањац и додао да су
ученици поставили у дворишту на више мјеста упозорења
да ђаци, али и сви који дођу да посјете школу, воде рачуна
о очувању животне средине.
Ученица осмог разреда Николина Лукић истиче да је око
650 ученика поносно на школско двориште, које је лијепо
уређено са засадима цвијећа и украсних чемпреса.
ПОСЛЕДЊА ВИЈЕСТ-У акцији РТРС и “Гласа српске”
бирамо “НАЈ КУТАК У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ” ОШ
“Иван Горан Ковачић” припала је награда публике, која је
слањем СМС порука двориште ове школе прогласила као
најљепше и најуредније у Српској.
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„ДУКАТ ФЕСТ 2010“ У МРКОЊИЋ ГРАДУ
У оквиру Трећег
интернационалног
фестивала фолклора „ Дукат фест 2010’“
у позоришној сали Културног центра
„Петар Кочић“ одржано је фестивалско
вече, на којем су наступили фолклористи
из Израела и Босне и Херцеговине.
Они су публици представили фолклорно
насљеђе свог народа .
„Ово је за нас велики догађај и заједно
са вама хоћемо да подијелимо истинску
радост и дух израелског народа кроз
музику и плес“, рекла је Илана Сегев,
директор и кореограф ансамбла „Гваним“
из Израела.
Ансамбл
„Гваним“
гледаоцима
се
представио и одушевио их народним и
традиционалним јеврејским плесовима
за које су кореографију радили најбољи
израелски кореографи. Ансамбл је извео
и међународне народне игре, савремене и
модерне израелске плесове.
Радничко културно- умјетничко друштво
„Пролетер’“, које је једно од најстаријих у БиХ, публици се представило бошњачким и
српским играма из Сарајева. Гости су одушевљени гостопримством и имају само ријечи
хвале.
„Домаћини су били одлични. Обишли смо занимљива туристичка мјеста и задивљени
смо оним што смо видјели“, рекла је Семра Синановић, члан РКУД-а „Пролетер“.
За госте је организовано дружење у природи, на Балкани и Зеленковцу, као и ручак уз
домаћа традиционална јела.
С.Ћусо

ПОЗОРИШТЕ ‘’ФЕДРА’’ БУГОЈНО ГОСТОВАЛО У
МРКОЊИЋ ГРАДУ

Представа „Чекајући Годоа“
Глумци театра „Федра“ из
Бугојна су 15. јуна у Дому
културе одиграли представу
„Чекајући Годоа“.
Комад је урађен по тексту
Самјуела Бекета, а у режији
Суада Велагића. Ријеч је о
савременој драми, у којој
нема класичне драмске
радње.

„У драми се ради о
„чекању“. Неке специфичне
радње нема, нема заплета,
расплета, нема класичну
композицију. Први пут
радимо антидраму, мало
смо је прилагодили широј
публици у БиХ да би то било
комичније, интересантније“,
рекао је глумац Амел Угарак.
Д.Лекић

Детаљ са представе
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ДРУЖЕЊЕ ПРОФЕСОРА ИЗ
ТРИ ОПШТИНЕ
Професори средњих школа
из Мркоњић Града и Шипова
боравили су у Броду, код
својих домаћина професора
Средње школе “Никола
Тесла”. Дружење професора
из ове три општине
традиционално се одржава
од 1995. године, а школе се
наизмјенично мијењају у
организацији дружења.
„Уз дружење и упознавање
града
организована
су
такмичења
у
одбојци,
малом фудбалу, кошарци
и шаху. Резултати су били
у другом плану, јер су ови

сусрети
искориштени
за размјену искустава у
организовању и извођењу
наставног плана и програма
у средњим школама”, рекла
је Драга Лекић, професор
српског језика у мркоњићкој
Машинској школи.
Директор Средње школе
“Никола Тесла” у Броду Нада
Комел-Девић је истакла да
су прва дружења почела у
тешким ратним временима,
када
су
становници
Мркоњић Града и Шипова
били у Броду у избјеглиштву.
С.Дакић

МАШИНСКА ШКОЛА
ОБИЉЕЖИЛА ДАН ШКОЛЕ

Нагреде најбољим
ученицима
У Машинској школи је око 400 ученика са својим
професорима обиљежило 10.јуни, Дан школе. Тим
поводом су најбољим ученицима и заслужним
професорима додијељена признања (дипломе,
захвалнице и пригодни поклони).
Наиме, Наставничко вијеће је за ученика генерације
у Машинској школи прогласило Мирјану Шкрбић,
која је завршила машинску техничку школу и била
је одличан ученик све четири године школовања.
Директор школе Коста Марковић је Шкрбићевој
поклонио књигу и наливперо „пеликан“.
„Задовољна сам што сам била ученик генерације,
а све четири године школовања сам се трудила да
будем одличан ученик. Ово признање је за мене
велики подстрек за даљи рад, јер планирам да
студирам туризам у Новом Саду’’, рекла је ученица
генерације и истакла да је у школи било доста
одличних ученика.
Директор школе је напоменуо да је 19 матураната
завршило школовање са одличним успјехом, док
су Мирјана Шкрбић, Божидар Тешановић, Немања
Копуз и Јевто Радуловић били одлични ученици у
свим разредима.
„Наша школа је од давнина била расадник
одличних и талентованих ученика, који постижу
добре резултате на регионалним и републичким
такмичењима. Тако је наш ученик трећег разреда
Владимир Милановић, смјер машински техничар,
био другопласирани на регионалном и четврти на
републичком такмичењу из предмета машинско
конструисање. Његов успјех је још већи када се
зна да се такмичио са ученицима четвртих резреда
машинске школе и сигурно је да ће сљедеће године
бити још бољи’’, рекао је Марковић.
Додијељено је признање и професорици Јели Пекез,
која је припремала Милановића за такмичење.
С. Дакић

дружење професора из М. Града, Шипова и Брода

УСПЈЕХ МЛАДОГ МАШИНСКОГ ТЕХНИЧАРА

Учење без препрека
Владимир
Милановић,
ученик
трећег разреда Машинске школе у
Мркоњић Граду, смјер машински
тахничар, освојио је четврто мјесто
на републичком такмичењу из
машинских предмета. Овај скромни
момак је на такмичењу учествовао
ван конкуренције и потврдио је да
ће сљедеће године бити још бољих
резултата.
„Добар дан. Ја сам Владимир
Милановић“. Овако нам се обратио
мркоњићки средњошколац по доласку
на заказани интервју. Владимир је
разговарао са нама у току школске
паузе. Одликаш каже да је задовољан
постигнутим
резултатима
ове
године. „Можда сам могао бити и
бољи, али с обзиром на то да сам се
такмичио са матурантима, задовољан
сам четвртим мјестом. Волим
машинство и одувијек ме је занимало
како
функционишу
машине.
Много су ми помогли професори
стручних предмета“, почиње своју
Владимир Милановић
причу мркоњићки средњошколац
Милановић и наглашава да му је математика омиљени предмет.
Професори у Машинској школи за Милановића имају само ријечи хвале и кажу да би
вољели да је више оваквих ђака . У трећем разреду машинских техничара Владимир је
један од најактивнијих и много се труди.
„Напорно је радио на себи јер је требао надокнадити оно што је пропустио у основној
школи. Упоран је и воли да учи. Математика му је јача страна, тако да се издваја од
осталих ученика у разраду“, рекао је Неђо Васић, професор математике.
Владимир је одрастао у селу Дабрац, које је удаљено петнаестак километара од
Мркоњић Града. Отац му је погинуо у рату, а сада у кући са мајком Цвијетом живи
седморо деце. Због лошег материјалног стања у породици, Владимир се често сналази
како да стигне до града.
„До школе аутобусом стигнем за неких 15-20 минута. Имам редован превоз, али
због недостатка новца се не ослањам на то, једино ако баш морам“, наставља своју
причу Владимир и додаје да зна и пјешке да крене пут школе, деси се да пређе и по
неколико километара. Владимиру не пада тешко то што му је кућа далеко од школе. Не
оптерећује се обавезама и углавном све стиже на вријеме
„Кад сам друга смјена, устанем раније да завршим све код куће како не бих закаснио у
школу. Школа ми је на првом мјесту и никада не гледам на то колико учим. Учим кад
могу,“ прича Милановић. Његов труд и залагање, осим професора, знају да цијене и
школски другови, па су му тако прошлог априла за рођендан купили компјутер.
„Треба му компјутер за школу. Већину задатака, које је имао на такмичењу, не може
да заврши без компјутера. Сигурни смо да га користи само за школу“, причају
Милановићеви школски другови.
С. Милетић
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Водич
кроз град

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

КОЛИБА
Аутор: Вилијем Пол Јанг
Категорија: психолошки роман

РОЂЕНИ У ЈУНУ 2010.ГОДИНЕ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Шестогодишња Миси, најмлађа кћи Мекензија
Алена, отета је за вријеме породичног љетовања, а
докази да је вјероватно свирепо убијена пронађени
су у напуштеној колиби дубоко у дивљини Орегона.
Четири године касније, усред своје велике туге, Мек
добија сумњиву поруку, којом га неко, наизглед Бог,
позива да следећег викенда дође у ту колибу.
Упркос здравом разуму, он у мрачно зимско поподне
стиже до колибе и враћа се у свој најгори кошмар.
Оно што ће тамо затећи заувјек ће га измјенити.
У свијету у ком је вјера све неважнија, Колиба се
рве с безвременим питањем: „Где је Бог у свијету
испуњеном неизрецивим болом?“ Одговори које ће
Мек добити запањиће вас и можда преобразити као
што су преобразили њега. Пожељећете да сви које
познајете прочитају ову књигу.

ЈАКОВЉЕВИЋ АНАСТАСИЈА, кћи Николе и Весне
LIU ZI LIN, кћи Xiaojun i Zhiyun
РАДИЋ АНДРЕА, кћи Зорана и Дијане
СОЛДАТ ЛАНА, кћи Славише и Славене
ВУЈАНОВИЋ НАЂА, кћи Тихомира и Данијеле
НИКИЋ САША, син Миодрага и Драгане
ПРОЛЕ ЊЕГОШ, син Небојше и Јагоде
ЛЕКИЋ ПАВЛЕ, син Златка и Гордане
ЕРЕМИЈА АНА, кћи Младена и Недељке
КНЕЖИЋ ЂОРЂЕ, син Душка и Јелене
САДИКОВИЋ ШАБАН, син Мухамеда и Расиме

ВЈЕНЧАНИ У ЈУНУ 2010.ГОДИНЕ
1.
2.
3.
4.

НИШИЋ НЕБОЈША и ЂУКУЋ САВА
ИЛИЋ ВЛАДИМИР и САВАНОВИЋ ТИНА
ВИДОВИЋ МИРОСЛАВ и ЛАЗЕНДИЋ ЗОРИЦА
ИЛИЋ ЖЕЉКО и СТРНАД УРУШКА

ИНДИГОВА ЗВЕЗДА
Аутор:Хилари Макеј

ВАЖНИЈИ БРОЈЕВИ ТЕЛЕФОНА:
МРКОЊИЋ ГРАД /050/
Општина: центарала
220-920, факс 220-954
Општина Инфо ДЕСК
220-950
Kомунална полиција
220-940
Аутобуска станица
211-093
Дом здравља ‘’Др Јован Рашковић
211-319
Хитна помоћ
211-030
Комунално предузеће ‘’Парк’’
211-506
Ватрогасно друштво
211-482
Станица јавне безбједности (централа) 211-042
,,Мркоњић путеви’’
централа 280-010
редовно одржавање 280-072
Електродистрибуција
211-249
Културни центар
221-170
Народна библиотека
220-271
Транзитни телеком
211-011
Радио Шик
220-140
Дописништво РТРС и ‘’Гласа српске’’
214-403

Категорија: дјечији роман
Гдје се завршава свијет дјетињства и почиње свијет
одраслих? То је граница које нисмо свјесни и превише олако
је прелазимо. Индиго се, послије дуже болести, плаши
поласка у школу. Ружа је забринута због Индига и својих
нових наочара, у разреду се појављује нови лик – Том...
Роман који нас подсјећа на нас саме, на оно што смо били и
што смо сада, без обзира из које перспективе га читамо; као
одрасли или као дјеца. Неке ствари се никада не мјењају;
опсесивне емоције школараца, љубави и стрјепње, страхови
и сумње, и живот који се магично отвара пред њиховим
очима препуним недоумица и вјечних питања.
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Интервју са Бором Рудић, предсједником ФК
„Слобода“ и чланом ИО ФСРС

Заслужено смо
у Првој лиги РС
Разговарала: Драгана Ивановић

Извршни одбор ФСРС је на
сједници, која је одржана 17.
јуна, ставио тачку на случај
спорне утакмице 29. кола
II лиге РС у групи запад,
одигране у Котор Вароши
између гостујуће Црвене
земље и екипе Младости.

Л.Н. Какав је
послије оваквог
шампионата?

Одлука да се утакмица у којој
је за Црвену земљу играо
Дејан Гачић, претходно
суспендован због три жута и
црвеног картона, региструје
службеним резултатаом 3:0
у корист домаћина, скинула
је „камен са срца“ управи,
играчима и навијачима
ФК Слобода из Мркоњић
Града.Члан
ИО
ФСРС
Боро Рудић, који је уједно
и предсједник Управног
одбора мркоњићке Слободе,
био је уздржан приликом
гласања о овој одлуци, 13
их је гласало за, а Драгиша
Савић против. Рудић је
сигуран да ће Слобода до
14. августа, када почиње
прволигашка
фудбалска
сезона, формирати екипу
и завршити са техничким
припремама

Интервју
Л.Н. Иако су привредници
недавно
формирали
Клуб пријатеља Слободе
и обећали
константну
новчану помоћ, не вјерујем
да ће то бити довољно. Како
ћете обезбиједити средства
за такмичење?
Рудић: Наравно да нам
је новац неопходан. Овај
начин финансирања јесте

радњи него у овој у којој смо
се до сада такмичили..
Л.Н. Из управе клуба су
најавили прославу уласка у
Прву лигу РС на стадиону,
уз велико славље и печеног
вола за навијаче! Хоће
ли бити и фудбала на
прослави?

осјећај
исхода

Рудић:
Пресрећан
сам
јер први пут у историји
Мркоњић Град има фудбалског прволигаша и надам
се да ћемо достојанствено
прославити ову титулу.
Више бих волио да је она
остварена на фудбалском
терену, али свака побједа је
драга, па тако и ова.
Л.Н. Руководство Црвене
земље је најавило да ће
прихватити сваку одлуку,
али да неће одустајати од
жалби на свим нивоима,
оптужују за подметање.
Да ли је било закулисних
радњи и шта је са спорним
билтеном у којем, наводно,
није било имена кажњеног
Гачића?

Боро Рудић
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Рудић:
Никаквих
ту
закулисних радњи није
било! Ствар је јасна јер су
и фудбалска правила јасна.
Дејан Гачић је због картона
морао да паузира четири
утакмице и није смио да
заигра на терену у Котор
Вароши.
Повријеђена су
правила фудбалске игре и
наравно да су дисциплински
органи ФСРС поступили
како треба. Иста ствар се
десила у 1. колу када је
Пелагићево добило Крајину
у Бањалуци зато што је
домаћи играч играо са три
жута картона.
Из билтена од 25. кола јасно
стоји да Дејан Гачић није
смио да наступи у 29. колу.
Пазите, билтен није правни
акт, то је информативно
гласило.
Секретар клуба, директор
и тренер морали су да знају
да је играч поред три жута
добио и црвени картон и
да, по свим правилима,
није могао да игра против
Младости у Котор Вароши.

Л.Н. Да ли ћете се појачати
за деби у Првој лиги РС ?
Рудић: На сједници ИО
ФСРС утврђено је да
Првенство
почиње
14.
августа, а крајњи прелазни
рок за све фудбалере је 30.
јул. Управа ФК „Слобода“
ће одржати састанак на
којем ћемо размотрити даље
кораке.
Прерано је да се сада говори
о конкретним именима, јер
донедавно нисмо знали ни у
којем ћемо рангу такмичења
наставити првенство. Са
припремама
почињемо
5. јула и тада ћемо имати
костур
тима.
Неким
играчима ћемо се захвалити
на сарадњи, а истовремено
потражити фудбалере који
ће нам својим квалитетом
омогућити опстанак у елити.
Л.Н. Остаје ли Драган
Вукша на мјесту тренера?
Рудић: Наравно!
Вукша је тренер кога изузетно цијеним. Он има велике
заслуге за ове три године
рада са играчима и сви му
дугујемо велику захвалност.
Још нисмо разговарали
с њим, али уколико буде
желио да остане, сигуран сам
да ћемо постићи договор на
обострано задовољство.

добар,али ће бити недовољан
за такмичење у Првој лиги
РС. Још не знамо колико
ће
отприлике
коштати
сезона. Али, имајући у виду
да се ради о Првој лиги,
о скупим путовањима,
смјештају
играча
од
Мркоњић Града до Требиња
или Новог Града, мислим
да ћемо потражити додатна
средства и од општине. Из
Министарства за породицу,
омладину и спорта РС
недавно су обећали помоћ
неким градским спортским
клубовима, између осталог
, и у реновирању стадиона.
Комисија треба да оцијени
у каквом стању је стадион.
Видјећемо шта још треба да
урадимо, иако сам увјерен
да
испуњава
техничке
критеријуме за прволигашка
такмичења.
Л.Н. Гдје видите клуб у ово
вријеме наредне године, тј.
какве резултате очекујете?
Рудић: Препотентно би било
да кажем да ћемо бити у врху
табеле Прве лиге РС. Али,
очекујем да ћемо се пласирати
у стабилној средини свакако.
С обзиром на квалитет
клубова, ми-слим да је теже
ући у Прву лигу него опстати у
њој. То је много мирнија лига,
у којој има мање прљавих

Боро Рудић и ФК ,,Слобода”

Рудић: Свакако! Биће то
сјајно дружење, које ћемо
организовати на градском
стадиону „Луке“ у недјељу,
4.јула. Остали смо дужни
обећану утакмицу са неком
од екипа из Премијер лиге
БиХ или Прве лиге РС.
То задовољство ћемо тада
свакако приуштиити нашим
навијачима.
Л.Н. О чему се још
одлучивало на састанку
ИО ФСРС и зар ту нема
сукоба интереса, што се
ваших функција тиче?
Рудић:
У питању су
редовне процедуре, избор
нових судија, делегата и
контролора. Дошло је до
помјерања неких судија, од
којих су неки због добрих
оцјена отишли у виши ранг
такмичења, док су неки,
„склизнули“ у нижи.
Што се тиче обављања
мојих функција у управи
ФК Слобода и у Извршном
одбору ФСРС, нисам у
сукобу интереса јер је
Слобода клуб за који се
годишње издваја мање од
100 хиљада марака. Да је у
питању и марка више, по
закону бих био у сукобу
интереса.
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Интервју
АТЛЕТИЧАР ЂУРО КОЏО
ОДРИЧЕ СЕ СВЕГА
ЗБОГ СПОРТА

У трку
„сања“
Олимпијаду
„Трчање постаје дио човјека,
као и свака друга професија.
Ријеч је о изузетно тешком
и слабо плаћеном спорту,
а за успјех су неопходни
издржљивост и брзина“,
овако почиње своју животну
причу
атлетичар
Ђуро
Коџо(39),
вишегодишњи
репрезентативац Републике
Српске
и
Босне
и
Херцеговине, у дисциплини

2000. године и Свјетско
првенство у атлетици у
Едмонтону 2001. године.
„До сада сам учествовао
на око 110 полумаратона,
30 маратона, а било је и
неколико стотина кратких
трка. Медаља и пехара имам
за продају” , кроз шалу прича
овај мркоњићки спортиста.
Прича да и није тако млад
почео да се бави атлетиком

маратон и полумаратон. Он
живи у мјесту Лисковица,
у непосредној близини
Мркоњић Града, а члан је
Атлетског клуба „Петар
Мркоњић“ . На подручју
општине је неколико пута
проглашаван за спортисту
године, а учествовао је
на
бројним
спортским
такмичењима, међу којима
се посебно издвајају Љетне
олимпијске игре у Сиднеју

и каже да је имао одређене
застоје у каријери.
„Почео сам да трчим прије
15 година, дакле, у 24 години.
Чим сам открио таленат,
одмах сам упао у „ватру”,
тј. одмах сам се такмичио.
Онда ме рат зауставио,
радио сам у фабрикама
прије и послије рата,
што је такође успоравало
тренинге”, каже атлетичар.
Он додаје да трчање изискује

тешке припреме, које су
пред наступе на маратону
учестале.
„Сваки дан трчим по
десетак
километара,
у
седмици направим паузу
један дан. Међутим, пред
такмичење је темпо убрзан
и нема пауза. Тада трчим
по два пута дневно, пређем
по 50-60 километара. Пред
такмичење је неопходна
висинска
припрема
на планини,
тад се крв
н а п у н и
кисеоником.
Припреме су
јако напорне
и тешке, а
често у том
периоду
наиђу
и
несанице ”,
прича Коџо.
Обја шња в а
да је за добар
резултат, уз
припреме,
потребно
искомбиновати
још
много тога.
„Спорт тражи
пуно
одрицања,
нема дувана
и задимљених просторија.
Храна мора бити изузетно
квалитетна, пуна витамина.
Уз тјелесно, потребно је и
„чврсто” психичко стање.
Битно је да човјек није
растројен, јер тад није
усредсређен ка циљу”, каже
он.
Прошле године имао је
норму за Свјетско првенство
у Берлину, јер је претпрошле
године постигао најбољи

резултат у каријери на
Загребачком маратону.
„Требало је да идем на
свјетско првенство, али
није ми нико могао помоћи.
Обраћао сам се савезима
у Сарајеву и Бањалуци,
нико ми ништа није
понудио, нисам наишао на
разумијевање. Рекао сам да
хоћу да ми се плати да идем,
јер тражим своја минимална
права”, разочарано прича
Коџо,
напомињући
да
од
2002.године
трчи
комерцијалне
трке,
на
којима нешто и заради. Циљ
му је да оде на Олимпијске
игре 2012.године у Лондон,
али зато му је, како каже,
потребно да још ради на
себи.
„Потребне су ми добре
висинске припреме. Сад то
све зависи од помоћи, ишао
сам у општину Мркоњић
Град да видим хоће ли се
заложити у Министарству
за мене и обећали су.
Наравно, потребно ми је
да добијем слободне дане у
Хидроелектрани, гдје сам
запослен”, каже маратонац и
додаје да без добре припреме
нема успјеха.
Присјећа се да је у мају ове
године трчао на Скопском
маратону,
али
није
задовољан резултатом, јер се
није добро припремио.
„Био сам добар у почетку и у
току трке, али сам пред крај
скроз изгубио снагу, тако да
сам до краја готово ходао
до циља. Био сам четврти,
али знам да сам могао
боље да сам био адекватно
припремљен”, додаје Коџо.
Другим спортовима, осем
трчања, се не бави, једино
воли да плива, па чак на

мору преплива и до пет
километара.
На питање колико ће још
трчати, није имао одговор.
“Тешко је и напорно, ал
уђе у крв, човјек то заволи
и навикне се на то. Не знам
да ли ћу престати трчати, не
размишљам о томе. Можда,
послије Олимпијских игара
у Лондону, али ко то зна” ,
рекао нам је на крају овај
атлетичар.
Д.Лекић
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ЗАВРШНИЦА ЛИГЕ ВАТЕРАНА РС У КОШАРЦИ

Најбољи ветерани Игокее
из Александровца
ИГОКЕА – БАЊАЛУКА 65:43 (18:7; 11:15; 20:8;16:13)
Дворана: Арена Комерцијалне банке у Мркоњић Граду. Гледалаца: 100. Судије: Драгослав
Рађевић и Дејан Ћутковић (из Бањалуке).
ИГОКЕА: Чубриловић 11, Дубајић, Гргић 6, Петковић 10, Маринковић 9, Радуловић 11,
Гостовић 3, Добрић 1, Врањеш 10, Лакић, Топалаовић.
БАЊАЛУКА: Пејић 6, Човичковић 1, Дамјановић 3, Вулета 13, Мирић, Милојевић,
Мандић, Вуковић14, Гашпар 3, Стојковић, Еришић 3.
Екипа Игокее из Александровца је побједник Лиге ветерана у кошарци у Републици
Српској. Наиме, Александровчани су у финалној утакмици савладали екипу Бањалуке
резултатом 65:43. Била је то занимљива утакмица, у којој ниједног тренутка није био
упитан побједник, јер су ветерани екипе Игокее играли знатно боље, полетније и
заслужено су освојили побједнички пехар.
Наиме, пехар је капитену побједничке екипе Ради Грбићу предао предсједник
Кошаркашког савеза Републике Српске Зоран Тегелтија.
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Спорт
Јован Пролић представљао БиХ на
Европском првенству у џуду
Петнаестогодишњи Јован Пролић из Мркоњић Града
представљао је БиХ на Европском првенству у џуду, које
је одржано од 25. до 27. јуна у граду Теплице у Чешкој.

Са такмичења у Чешкој

Игокеа са побједничким пехаром

„Заслужено смо освојили побједнички пехар, јер смо били знатно бољи од бањалучке
екипе . Ову су ревијалне утакмице и није најважније која је екипа освојила пехер, већ
је у првом плану промоција кошарке и дружење некадашњих кошаркаша’’, рекао је
капитен Игокее Раде Грбић.
Сличног мишљења је и кошаркаш Бањалуке Драган Мирић, који подсјеће да је код
ветерана најважаније дружење, такозвано „треће полувријеме“.
„Честитам екипи Игокее на заслуженом освајању првог мјеста, јер су нас надиграли.
Мислим да је овај завршни турнир оправдао своје одржавање, ово je на један начин
промоција кошарке’’, рекао је Мирић.
У борби за треће мјесто између Модриче и Младости 076 из Прњавора, вођена је права
драма на паркету. Утакмица је у регуларном дијелу завршена резултатом 50:50. Након
првог продужетка резулатат је опет био исти( 54:54). Екипа Модриче је тек у другом
продужетку стигла до побједе резултатом 64:60.
У ревијалној утакмици састале су се екипе ветерана мркоњићке Младости и
репрезентације Кошаркашког савеза Бањалука. Побједили су гости резултатом 51:23.
Организатор завршнице Лиге ветерана био је Кошаркашки савез Републике Српске, уз
техничку помоћ Кошаркашког клуба Младост.
Иначе, у Лиги се ове сезоне такмичило 16 екипа које су биле подијељене у двије групе,
а по двије првопласиране екипе пласирале су се на завршни турнир, који је одржан у
Мркоњић Граду.
С.Дакић

Пролић је освојио 17. мјесто( у категорији до 60 килограма).
На Европском првенству је учествовало 379 такмичара из
40 земаља. Професорица Ружица Кокеза, која је спремала
младог спортисту за такмичење, каже да је задовољна
постигнутим резултатом и да је ово такмичење било велики
подстрек у њиховом раду.
„Надамо се да ће ово бити велики подстрек у нашем
даљем раду и остваривању још бољих резултата. Желимо,
прије свега, да се захвалимо нашој општини и начелнику
Тегелтији, јер су нам омогућили одлазак и учешће на једној
оваквој смотри најбољих џудиста Европе”, рекла је Ружица
Кокеза. Иначе, успјех овог дјечака је још већи када се зна
да он није само понос Џудо клуба „Aтос”, већ и Основне
школе „Иван Горан Ковачић”, коју је завршио са одличним
успјехом. Захваљујући одличним оцјенама Пролић је успио
да упише Гимназију.
„Џудо тренирам већ седам година и учествовао сам на
бројним турнирима на којима сам освојио 58 медаља.
Мислим да је за то највише заслужена професорица
Ружица, која је својевремено била најбоља џудисткиња
у бившој Југославији. Она ме тренира и припрема за
такмичења”, рекао је Пролић. Он је додао да је ова година
за њега била изузетно успјешна, јер је освојио прво мјесто у
БиХ у категорији кадета, а ишао је и на Европско првенство.
Учествоваће и на Балканском првенству, које ће се одржати
13. августа у Кикинди.Његови родитељи му дају подршку и
поносни су што је Јован одличан ученик и што ће образовање
наставити у мркоњићкој Гимназији.
„Јован је вриједан и добар дјечак, а ми га подржавамо
у његовом опредјељењу да се бави џудом. Свакако да је
добро да се бави спортом, али нам је још драже што није
запоставио учење “, казала је Јованова мајка Слободанка.
С.Дакић

ВИДОВДАНСКИ ТУРНИР МЛАДИХ

Марко Попадић освојио друго мјесто
Марко Попадић, млади шахиста из Мркоњић Града, освојио је друго мјесто на 17. традиционалном Видовданском турниру у шаху „Бањалука
2010“, организованом за дјечаке и дјевојчице основних школа. Турнир је игран у просторијама Основне школе „Георги Стојков Раковски“, гдје
су се окупила 102 такмичара из свих крајева РС. Подијељени су у четири узрасне категорије, одиграли су седам кола по швајцарском систему, уз
темпо игре- 15 минута по играчу. Попадић иде у трећи разред и играо је у групи од првог до петог разреда. Учествовала су 43 дјечака. Oсвојио je
шест бодова и заузео фантастично друго мјесто, имао је пола бода мање од побједника Радослава Ћетојевића из Залужана.
„Са медаљом са овог првенства комплетирао сам медаље са свих званичних дјечијих турнира, који се играју у Републици Српској“, рекао је
млади шахиста. Ове године је био побједник Светосавског турнира у Мркоњић Граду, трећи на Светосавском турниру у Бањалуци, побједник
Васкршњег турнира основних школа у Мркоњић Граду, а заузео је и четврто мјесто на Првенству Републике Српске у шаху.
На Видовданском турниру је освијио сребрну медаљу, диплому, новчану награду и бесплатан курс енглеског језика у Едукативном центру „Колекс“
Бања Лука. Турнир су организовали Школа шаха „Мала рокада“ и Основна школа „Георги Стојков Раковски“.
С.Ћусо
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Спорт
КОШАРКАШКИ КЛУБ МЛАДОСТ

И даље у
премијерлигашком
друштву

Кошаркашки клуб Младост остао је у Премијер лиги
БиХ, и од наредне сезоне ће се такмичити у Првој лиги
Републике Српске. Коначну одлуку о томе донијело је

ФУДБАЛСКИ КЛУБ СЛОБОДА МРКОЊИЋ ГРАД

Спремно дочекати старт у првој лиги
Мада првенство у Првој фудбалској лиги Републике Српске почиње 14. августа, у
ФК Слобода увелико се ради на припремама за старт у друштву прволигаша. Наиме,
док се фудбалери и стручни штаб на челу са Драганом Вукшом налазе на заслуженом
одмору, руководство клуба са спортским директором Гојком Ђурићем и предсједником
Управног одбора Бором Рудићем увелико ради на стварању оптималних услова за
такмичење у Првој лиги.
Наиме, већ су почели радови на уређењу игралишта, свлачионица и пратећих објеката
на стадиону „Луке“, гдје од раније постоји одлична инфраструктура за коју је потребна
мала „шминка“ за прволигашке утакмице.
„Наш стадион је веома функционалан, јер има трибине са око 2.000 сједећих мјеста, сву
потребену инфраструктуру и лијепо уређене свлачионице, тако да нису потребни неки
значајнији захвати за прволигашке утакмице. Међутим,и поред те чињенице стадион
и свлачионице ће бити „умивени“ и освјежени. Почели смо радове на нивелацији
игралишта, али смо тај пројекат одложили за касније, пошто би због високих температура
оштетили траву на игралишту’’, рекао је спортски директор Слободе Гојко Ђурић.
Предсједник Управног одбора Слободе Боро Рудић каже да су по окончању шампионата
и освајање титуле у Другој лиги предузете активности на стварању оптималних услова
екипи за такмичење у Првој лиги.
„Најуже руководство клуба је свакодневно на стадиону „Луке“, гдје се договарамо о
наредним активностима. Ових дана одржаћемо и сједницу Управног одбора на којој
ћемо прецизирати наше наредне кораке. За сада је извјесно да фудбалери припреме
за наредну сезону почињу 5.јула и да је основни циљ екипе да се сачува прволигашки
статус. Прелазни рок за фудбалере траје до 30.јула и стручни штаб ће сачинити листу
потребних фудбалера. Неким фудбалерима ћемо се захвалити на досадашњој сарадњи,
а истовремено потражити играче који ће својим квалитетом гарантовати прволигашки
статус. Прерано је да сада говоримо о конкретним именима, јер све до сједнице Извршног
одбора ФС РС нисмо тачно знали у којем рангу такмичења ћемо наступати’’, рекао је
Рудић и додао да је очекивана одлука Извршног одбора да утакмицу 29.кола Друге лиге
Младост-Црвена земља региструје службеним резултатом 3:0 за екипу из Котор Вароши,
пошто је фудбалер Дејан Гачић на том мечу играо под суспензијом.
С. Дакић
ВУКША-У руководству Слободе истичу да су спремни да екипу и у Првој лиги предводи
шеф стручног штаба Драган Вукша.

Предсједништво Кошаркашког савеза БиХ. Младост
ће се и наредне сезоне такмичити у најквалитетнијој
кошаркашкој БХ лиги, јер Кошаркашки клуб „Широки
Еронет“ потврдио да неће играти паралелно НЛБ и
Лигу БиХ. Премијер лига има 14 клубова и у наредном
шампионату осим екипе Младости играће и екипа
Славије из Источног Сарајева. Лигу напушта само
екипа Сутјеске из Фоче, која је у прошлом шампионату
освојила посљедње мјесто.
„Наша екипа у наредном шампионату наступа у Премијер
лиги БиХ. У фази смо рјешавања мањих дуговања према
играчима које ћемо, надам се, ускоро ријешити, јер не
желимо да у наредни шампионат уђемо са било каквим
дуговањима, која би нам била оптерећење. Од лиге коју
ћемо играти зависи и ангажовање играчког кадра, али ће
се том сегменту у наредном периоду посветити посебна
пажња’’, рекао је спортски директор Младости Милан
Барашин и најавио да ће Управни одбор и Скупштина
клуба одлучити о свим правцима активности за наредну
сезону.
Наиме, за сада је извјесно да је истекао уговор о
сарадњи са тренером Слободаном Јанковићем, који се
вратио у Ужице у Србији. У клубу и даље ради помоћни
тренер Горан Сладојевић. Што се тиче играчког кадра,
једногодишњи уговор је истекао Данилу Палалићу,
Ранку Велемировићу, Бошку Стојаковићу, Зорану
Кашћелану, Игору Вуковићу и Слободану Тимотићу. За
сада је неизвјесно да ли ће неко од поменутих кошаркаша
бити ангажован за наредну сезону, и о томе ће коначну
одлуку донијети нови тренер и Управни одбор клуба.
„Под уговором имамо кошаркаше Кежића, Радановића,
Пекеза, Видовића и Јаковљкевића. Ту је и центар
Ђурановић, који још није отишао из клуба, јер није
нашао ангажман у Аустрији. Тренери у клубу раде
са млађим категоријама, а нашу омладинску екипу
укључили смо у такмичење Треће кошаркашке лиге
Републике Српске, јер желимо да се на тај начин млади
играчи кале и стасају за први тим. У такмичење је
укључена и кадетска и јуниорска селекција у клубу’’,
истакао је Барашин.
С. Дакић

ПРОСЛАВА-Освајање шампионске титуле у Другој лиги фудбалери, руководство клуба
и навијачи прославиће 4.јула на стадиону „Луке“. Тога дана биће одиграна ревијална
утакмица, а потом ће услиједити дружење уз пиво, печеног вола и мизику.

Спремно дочекати старт у првој лиги

