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Уз присуство 23 одборника, 22. но-
вембра одржана је десета  сједница
Скупштине општине Мркоњић Град, са
дневним редом од 15 тачака.

Одборници су једногласно усвојили
Одлуку о стипендирању студената у
школској 2013/2014. години. Једногла-
сно је усвојена и Одлука о продужењу рока
важења Просторног плана општине. Овом
Одлуком рок важења плана продужава се
до 24. маја 2016. године, односно до доно-
шења новог Просторног плана чија је из-
рада већ покренута.

Одборници су једногласно усвојили
Одлуку о измјени и допуни Одлуке о ко-
муналним таксама, као и Одлуку о измје-
нама и допунама Програма за подстицај
привредног развоја општине Мркоњић
Град у 2013. години.

Са 22 гласа "за" и једним "уздржа-
ним" гласом усвојена је Одлуку о губитку
статуса добра у општој употреби.

Одлука о усвајању Пројектног за-
датка за израду Просторног плана по-
дручја посебне намјене Туристичко-ре-
креационог центра “Балкана” усвојена
је једногласно. Пројектни задатак одбор-
ницима је представила Тијана Вујичић
испред Савјета за израду Плана.

Једногласно је усвојен и нацрт Про-г-
рама рада Скупштине општине за 2014.
годину. Информација о раду Јавне устано-
ве Дјечији вртић “Миља Ђукановић” за
2012/2013. годину, као и Информације о
раду основних и средњих школа у школс-

кој 2012/2013.години, једногласно су усво-
јене уз закључак да се одборницима на-
кнадно доставе финансијски извјештаји.

Рјешење о именовању Савјета за без-
бједност саобраћаја на путевима општи-
не усвојено је са 17 гласова “за” и 5 “уз-
држаних” гласова. Савјет је основан ра-
ди подстицања превентивних и других ак-
тивности у области безбједности саобра-
ћаја, остваривања координације и сарад-
ње укључених субјеката, као савјетодавно
тијело које ће се бавити пословима без-
бједности саобраћаја. Чланови Савјета су
Дивна Аничић (предсједница), Миленко
Милекић, Горан Рољић, Станко Обра-
довић, Дамир Сладојевић, Сњежана
Ћусо и секретарка. С. Ћ.

Једанаеста сједница  Скупштине опш-
тине Мркоњић Град, одржана је 29.
новембра, са дневним редом од пет
тачака и уз присуство 24 одборника.

Одборници су са 17 гласова "за" и 6
"уздржаних" гласова усвојили нацрт Ре-
баланса буџета општине за 2013. годину
у износу од 9.359.200 КМ, што је за
1.102.800 КМ односно за 11 одсто мање од
плана буџета за 2013. годину. Од тога је на
расходе за одређене намјене распоређено
8.352.800 КМ, за отплату кредита
966.400 КМ и за средства резерви 40.000
КМ. Са 17 гласова "за" и шест "уздржаних"
гласова усвојен је и нацрт Одлуке о измјени
Одлуке о извршењу буџета општине за
2013. годину.

Одборници су једногласно усвојили Од-
луку о продаји непокретности непосред-
ном погодбом. Овом одлуком Српској пра-
вославној цркви, Епархији бихаћко-петро-
вачкој, Црквеној општини Подрашница,
продаје се земљиште ради изградње об-
јекта вјерске заједнице.

Једноглано је усвојена и Одлука о утро-
шку новчаних средстава са посебног рачу-
на водних накнада у 2013.години. Овом
олуком средства са посебног рачуна водних
накнада утрошиће се за осам пројеката

(види оквир).
Средства која неће бити утрошена до

краја године преносе се у 2014. годину, у
износу од 42.507 КМ.

С. ЋУСО

Бијела врпца и живот без насиља
Прије почетка сједнице

Миленко Милекић, пред-
сједник Скупштине , прочи-
тао је допис Гендер центра
– Центра за једнакост и
равноправност полова, о
кампањи “Бијела врпца” –
„Mушкaрци у бoрби прo-
тив нaсиљa нaд жeнaмa и
дјевојчицама” и кампањи
“Живот без насиља”. Ове
кампање континуирано је у
Републици Српској провео
Гендер центар од 25. нове-
мбра - Међународног да-
на борбе против насиља
над женама до 10. децем-
бра – Међународног дана
људских права.

Активности кампање се
проводе на нивоу Републи-

ке Српске, на нивоу институ-
ција Владе, Народне скуп-
штине, локалних органа
власти, субјеката заштите
од насиља у породици, не-
владиних организација и
медија. 

Нoшeњeм биjeлe врпцe,
мушкaрци сe oбaвeзуjу дa
никaдa нe пoчинe, oпрaвдa-

jу или прeћутe нaсиљe
нaд жeнaмa и дjeвojчи-
цaмa

У склaду сa oвим, нa
сjeдници Скупштинe oп-
штинe свим мушким
члaнoвимa влaсти (фун-
кциoнeримa и oдбoрни-
цимa) пoдиjeљeн je прo-
мoтивни мaтeриjaл тe су
oни нoшeњeм биjeлe
врпцe пoкaзaли спрeм-

нoст зa oкoнчaњe нaсиљa
нaд жeнaмa. Пригoдним
oбрaћaњeм прeдсjeдницe
Комисије за равноправ-
ност полова Миљке Антић
oбиљeжeнo je 16 дaнa aк-
тивизмa у бoрби прoтив
нaсиљa нaд жeнaмa.

С. Ћ.

Право на додјелу стипендија имају
редовни студенти који први пут уписују
одговарајућу годину студија, и то сту-
денти који су примали стипендију у
школскиј 2012/2013. години, а редовно
су уписали наредну годину студија, те
студенти који имају просјек оцјена 9,00
и више за све године студија. Стипен-
дију ће добити и студенти из породица
са четворо и више дјеце којима је при-
знато право на дјечији додатак, студен-
ти без оба родитеља, студенти који има-
ју статус породице погинулог и неста-
лог борца или ратног војног инвали-
да од I до IV катeгорије. Право на сти-
пендију имају и студенти прве године
студија који нису завршили све разреде

средње школе са одличним успјехом,
изузев студената из породица у којима
студира троје и више студената а први
пут уписују прву годину студија, као и
студенти друге и виших година студија
по основу материјално-финансијског
стања и просјека оцјена. 

Право на додјелу стипендија по пов-
лаштеним условима имају студенти дру-
ге и виших година студија уписаних на
Машински факултет, као и студенти
који студирају математику и физику.

Висина мјесечне стипендије за све
године износиће 120 марака, изузев
стипендија за студенте који студирају
машинство, математику и физику, а која
ће износити 180 марака.
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Пројектни задатак за 
израду Просторног 
плана Балкане
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Буџет у 2013. нешто
мањи од планираног

Подржани 
пројекти у 2013.
Реконструкција водоводно-канализационе
мреже у улицама Цара Душана и Павла
Џевера 30.000
Израда пројектне документације за водовод
у МЗ Оћуне 15.000
Изградња водоводне инфраструктуре у МЗ
Шеховци                                                          34.000
Изградња водоводне инфраструктуре у МЗ
Густовара 15.000
Изградња водовода у Старом Селу – засеок
Милашиновићи 15.000
Изградња водовода у насељеном мјесту Брдо
– засеок Ђукановићи 6.000 
Реконструкција пумпне станице на канализа-
ционом систему Збориште                        7.000

Нацрт буџета за 2014. 
Једногласно је усвојен Нацрт од-

луке о усвајању буџета општине за
2014. годину, као и Нацрт одлуке о
извршењу тог буџета. 

Предвиђено је усвајање буџета у
износу од 9.691.700 КМ, што је за
7,36 одсто мање од плана буџета за
2013. годину и за 1,99 одсто већи од
процјене извршења буџета за 2013.
годину. Од ове суме на расходе за
одређене намјене распоређено  је
8.805.700 КМ, на отплату кредита
816.000 КМ, и за средства резерви
распоређено је 70.000 КМ. 

MУШКAРЦИ У БOРБИ 
ПРOТИВ НAСИЉA 

НAД ЖEНAМA 
И ДЈЕВОЈЧИЦАМА

Општинске стипендије за студенте



Замјеник шефа Делега-
ције Европске уније у
БиХ Ренцо Давиди, ам-
басадор Чешке Томаш
Суњог и представница

амбасаде Велике Британије Кри-
стин Мекнил, средином новембра
су боравили у радној посјети Мрко-
њић Граду. 

Током састанка са начелницом
општине Дивном Аничић и пред-
сједником Скупштине општине Ми-
ленком Милекићем разговарало
се о привредним и туристичким по-
тенцијалима, као и о активностима
које општина предузима за побољ-
шање положаја младих.

- Разговарали смо и о нашим
пројектима у области привреде,
као што је изградња фабрике си-
лицијума, привлачење инвести-
тора за покретање текстилне
индустрије, привлачење инвес-
титора за пословну зону, и кон-
кретно наше спремање за пред-
приступне фондове у  области
изградње инфраструктуре у пос-
ловној зони - рекла је Аничићева и
додала да су разговарали и о
положају младих, спорту, култури и
свему осталом што општина ради.

Замјеник шефа делегације ЕУ
Ренцо Давиди истакао је да је пос-
јета Мркоњић Граду организована
да би се упознали о ситуацији у овој
локалној заједници.

- Циљ посјете је био да доби-
јемо информације на лицу мјеста
о ситуацију у овој општини, да
разговарамо о плановима у вези
са пословним окружењем, раз-
воју туризма и да се сретнемо са
представницима младих - рекао
је Давиди. 

Он је истако да је Европска
унија веома заинтересована за
локални економски развој и да
ће идући циклус ИПА фондова
бити усмјерен на локални економ-
ски развој.

- Мислимо да су локалне влас -
ти прагматичније и да лакше
рјешавају своје проблеме него
виши нивои власти и зато нам је
важно да се у наредном периоду
фокусирамо на локални развој -
нагласио је Давиди.

Томаш Суњог истакао је да Че-
шка амбасада подржава активно-
сти Европске уније и канцеларије
ЕУСР, као и да Република Чешка
сваке године упућује донације Бо-
сни и Херцеговини.

- То ћемо чинити још три до
четири наредне године, те је
важно да се предлажу квалитет-
ни пројекти. Не можемо ријеши-
ти све проблеме које Босна и
Херцеговина има на локалном
нивоу, али можемо помоћи код

одређених пројеката - истакао је
Суњог.

Британка Кристин Мекнил је
рекла  да се током посјете упознала

о могућностима и потенцијалима
које пружа ова општина, посебно
из области туризма.

С. ЋУСО
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Подршка европских 
фондова за развој 
локалне заједнице
- Мислимо да су локалне власти прагматичније и да лакше рјешавају своје пробле-
ме него виши нивои власти и важно нам је  да се у наредном периоду фокусирамо на
локални развој - нагласио је замјеник шефа делегације ЕУ Ренцо Давиди

ПОСЈЕТА ДИПЛОМАТА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ МРКОЊИЋ ГРАДУ

Састанци 
и сусрети

Поред састанка с локалним влас-
тима, дипломате ЕУ посјетили су
радњу ковача Ахме Зонића и музеј
ЗАВНОБиХ-а, разговарали  са пред-
ставницима Омладинске организа-
ције “Центар”, посјетили Фабрику
обуће “Бема”, те на Балкани при-
суствовали презентацији пројекта из
области туризма Грин тур, који фи-
нансира ЕУ. Такође су на Балкани
имали прилику да се састану и разго-
варају са истакнутим спортистима
града.

2.500.000
милиона евра је Република Чешка сваке године
донирала кроз различите пројекте Босни и Херцеговини.

!

Замјеник шефа Делегације
Европске уније у БиХ 
Ренцо Давиди у разговору
са ковачем Ахмом Зонићем

САСТАНАК: Европске 
дипломате и челници 
општине

Суњог, Аничић и Давиди



До краја године општина Мркоњић
Град треба да добије Стратегију развоја
за период од 2014. до 2024. године,
речено је на састанку Партнерске групе за
израду стратегије, на којем је разматрана
прва радна верзија документа са освртом
на извршене корекције социјалне и економ-
ске анализе, стратешке платформе и сек-
торских планова.

Цјелокупну стратегију развоја са опе-
ративним плановима реализације, присут-
нима је представио координатор Развој-
ног тима Томислав Тодоровић, који је
рекао да је акценат у стартегији стављен на
развој привреде и запошљавање. 

- У нацрту документа може се вид-
јети да је овдје акценат на развоју прив -
реде и запошљавању, што даље омо-
гућава бољи квалитет живота грађана у
наредном периоду. Кроз све секторе,

било да се ради о друштвеном сектору,
сектору о заштити животне средине или
економском сектору, прожима се при-
вредни развој и отварање нових радних
мјеста, што је свакако приоритет и оба-
веза у овом моменту - рекао је Тодоровић
и закључио да је у плану да крајем године
Скупштина општине усвоји овај доку -
мент, како би се почетком 2014. године мо -
гла да почне имплементација.              С. ЋУСО

Десет успјешно реализо-
ваних пројеката нефор-
малних група младих
насталих уз подршку

Омладинске банке презентовано
је у скупштинској сали у Мркоњић
Граду. 

Укупна вриједност пројеката
износи 33.930 КМ, од чега је
15.114 КМ из фонда Омладинске
банке Мркоњић Град, а који су
заједнички обезбиједили Општи-
на Мркоњић Град 9.095 КМ и
Фондација Мозаик 6.019 КМ од
донатора USAID и Министарства
породице, омладине и спорта
Републике Српске. Неформалне
групе младих обезбиједиле су
укупно 18.816 КМ кроз мобилиза-
цију локалних ресурса од три ин-
ституције, двије организације, пет
предузећа и 61 грађанина.

У реализацији ових пројеката
учествовало је укупно 108 волон-
тера који су допринијели са 2.225
волонтерских сати, а укупан број
корисника пројеката је око 700.

Промоцији су присуствовали
начелница општине Дивна Ани-
чић са сарадницима, представни-
ци Фондације Мозаик и Омладин-
ске банке, и чланови неформал-
них група. На церемонији су уруче-
не захвалнице и плакете учесни-
цима, донаторима и најистакнути-
јим активистима мркоњићке Омла-
динске банке.

Општина Мркоњић Град и
Фондација Мозаик сарађују шест
година на пројекту Омладинска
банка. 

- Основни циљ пројекта је да
се анимирају млади из руралних

средина и да нешто добро учине
за своју локалну заједницу -
рекла је Ђурђица Шолак, само-
стални стручни сарадник за младе
у општини Мркоњић Град, и нагла-
сила да су ове године уз помоћ
Омладинске банке финансирана
уређења игралишта у руралним
срединама, уређење омладинског

дома, плесне школе и друго.
Задовољство успјешно урађе-

ним пројектима, исказала је и на-
челница општине Дивна Аничић,
истичући да ће општинска власт,
заједно са фондацијом Мозаик,
наставити и даље да подржава
пројекте младих.

С. ЋУСО
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СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ 2014 - 2024.
Акценат на развоју привреде

ПРОМОЦИЈА ПРОЈЕКAТА ОМЛАДИНСКЕ БАНКЕ ЗА 2013.

Општина и "Мозаик" 
улажу у будућност

Основни циљ пројекта је да се анимирају
млади из руралних средина и да нешто до-
бро учине за своју локалну заједницу

Подршка UNDP
и Швајцараца

Израда општинске стратегије по-
могнута је Пројектом интегрисаног ло-
калног развоја (ILDP), развојног про-
грама UNDP и Швајцарске агенције за
развој и сарадњу.

За 6 година 55 пројеката
Пројекти Омладинске банке Мркоњић Град реали-

зују се шесту годину заредом. До сада је успјешно реали-
зовано 55 пројеката, а укупна вриједност додијељених
средстава је око 111.000 конвертибилних марака.  

У 2013. ГОДИНИ РЕАЛИЗОВАНО ЈЕ 10 ПРОЈЕКАТА:
Адаптација спортског игралишта у Бјелајцу
Уређивање омладинског дома
Изградња игралишта за одбојку у Подбрду
Уређење теретане за младе
"У кондицији буди и ти"
Лопте за игралиште у Мајдану
Омладински фудбалски камп МГ 2013
Уређење просторија Друштвеног дома Котор
Омладинска школа фудбала МГ
"Високе потпетице"

111.268
ковертибилних марака Омладинска банка уложила је
од 2008. године до данас за реализацију 55 пројеката.

!
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Епископ бихаћко-петровачки
Господин Атанасије посјетио је
Општину Мркоњић Град  и састао се
са начелницом Дивном Аничић и
предсједником Скупштине општине
Миленком Милекићем. Током по -
сјете разговарало се о црквеном
животу на подручју општине.

Епископ Атанасије захвалио се у
име Епархије на материјалној по-
дршци коју добија од општине Мр -
коњић Град, a начелница је обећала
да ће настојати да обезбиједи још

чвршћу сарадњу са Eпархијом би -
хаћко-петровачком.

- Заједничким залагањем у
унапређењу духовних вриједно-
сти, као и подршком у пројектима
који имају за циљ опште по-бољ-
шање услова живота вјерника
Епархије бихаћко-петровачке, а
који живе на територији општине
Мркоњић Град, покушаћемо још
више да се приближимо једни
другима - рекла је Аничићева.

С. ЋУСО

Када иза вас остане дванаести
километар пута Мркоњић Град -
Гламоч, чим провирите из густе
црногоричне шуме пред вама „пуца“
подрашка равница. Истога тренутка
путнику намјернику срце почиње
брже лупати због љепоте указаног
призора. Село Подрашница, бајка у
брдима, на обронцима Лисине и
Димитора је готово сва у равници.
Затегнута као тканица.

Није ни чудо што говоре како је
ово село као створено за уживање.
Па, опет многи који су у Подрашници
рођени одселише се тражећи бољи
живот.

И то траје годинама.
Они други, који остадоше овдје

нису били жељни авантуризма, не
хтједоше напустити љепоту и мир као
дар од Бога. За мир у души По дра -
шчана, за одустајање од пута у неи -
звјесност, за удахњивање свије сти о
правој мјери људског посто јања бри-
нула се даноноћно православна црк -
ва. Они који остадоше на огњиштима

предака свједоци су колико су доне-
давни парох Милош Миловановић,
кроз вишедецениј ску службу, и
садашњи свештеник Александар
Ђурић настојали да вјерујуће мјешта-
не поучавају тежњи ка духовној рав-
нотежи, како би очували благодет
Божију, која им је дарована. 

Нови парох је тек неколико мје -
сеци овдје, али пожртвовано настоји
да подстакне код народа његовање
истинских вриједности као што су
љубав, истина, чистота и смиреност.
Учи их, и учи од њих. Овогодишња
храмовна слава у Подрашници
По кров Пресвете Богородице учи-
нила је њене мјештане радоснијим
због тога што је први пут овдје био и
свету литургију служио његово пре-
освештенство владика бихаћко-
петровачки Атанасије. Код цркве,
по милости Божијој, били су сабрани
свештенство, мјештани који су оста-
ли на дједовини и они који су давно
одселили, бројне званице и гости.                                        

ЖИВКО ЂУЗА

Владика бањалуч-
ки Јефрем најавио
је да ће од наредне
године почети об-
нова цркве у Мрко-
њић Граду

Новоизграђени Парохиј-
ски дом у порти цркве
Рођења Пресвете Бо-
городице у Мркоњић

Граду освештао је његово пре-
освештенство владика бањалу-
чки господин Јефрем. Након
служења у цркви свете архијереј-
ске литургије владика Јефрем је
најавио да ће од наредне године
почети обнова цркве.

- Нека вам је благословен
данашњи дан и данашња мо-
литва, као и овај парохијски
дом. Црква у Мркоњић Граду

преживјела је ожиљке рата,
који су и данас видљиви, зато
ће се од наредне грађевинске
сезоне  радити на обнови овог
светог храма, како бисмо му
вратили некадашњи сјај - рекао
је владика и пожелио свима здра-
вље, срећу и благостање. 

Протонамјесник Драган Ли-
повчић захвалио се свим донато-
рима и приложницима који су по-
могли обнову парохијског дома.

- Захваљујем се свим дона-
торима и приложницима који су
у ова тешка времена одвојили
материјална средства и помог-
ли да се овај парохијски дом за-

врши на понос свих нас који у
овом граду живимо, јер он свје-
дочи о нама као вриједним до-
маћинима који живимо у овом
времену - рекао протонамјесник
Липовчић и нагласио да посебну
захвалност дугују куму паро-
хијског дома Зорану Тегелтији,
министру финансија у Влади Ре-
публике Српске, и начелници оп-
штине Дивни Аничић, на несеби-
чној помоћи коју су пружили како
би овај парохијски дом био осве -
штан и завршен. 

Кумови парохијског дома би-
ли су Зоран и Душка Тегелтија.

- Велико је задовољство би-
ти данас овдје и кумовати осве -
штењу парохијског дома који је
један од најљепших парохијс-
ких домова у цијелој српској
православној парохији. Обећа-
вам Владици да ће идуће годи-
не Мркоњић Град бити још по-
носнији, јер ће на подручју Епа-
рхије бањалучке, а на терито-
рији општине Мркоњић Град,
бити завршене двије нове цр-
кве, завршићемо цркву у Бје-
лајцу и нову “златну” цркву у
Подоругли. Такође ћемо  и  ре-
конструисати стару цркву у
граду - рекао је Зоран Тегелтија.

С. ЋУСО

Парохијски дом
Стари парохијски дом је запаљен у јесен 1995. године, када је

хрватска војска окупирала Мркоњић Град и када су протјерали
око 25.000 становника ове општине. Сви који нису успјели да се
склоне на слободну територију су немилосрдно ликвидирани, без
обзира да ли су то били стари и немоћни цивили, дјеца или рањени
војници. У току четворомјесечне окупације оскрнављена је и запа-
љена српска православна црква Рођење Пресвете Богородице у
Мркоњић Граду.

Осамнаест година након уништавања парохијског дома освеш-
тан је новоизграђени, а идуће године ће почети и реконструкција
цркве у граду. У парохијском дому, осим просторија за потребе рада
Српске православне црквене општине, налазе се и станови за
становање два пароха.

ПОРТА ЦРКВЕ РОЂЕЊА ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ

Освештан нови 
парохијски дом

ПОСЈЕТА ЕПИСКОПА АТАНАСИЈА ОПШТИНИ
Заједнички унапређују
духовне вриједности

ХРАМОВНА СЛАВА У ПОДРАШНИЦИ

У брдима 
равница, 
у души мир
За мир у души
Подрашчана, за оду-
стајање од пута у
неизвјесност, за удах-
њивање свијести о
правој мјери људског
постојања бринула се
даноноћно право-
славна црква
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Начелница општине Мрко -
њић Град Дивна Аничић истакла
је, поводом проблема које су у
граду направили кабловски опе-
ратери, да сви морају поштовати
закон и придржавати се грађевин-
ске дозволе.

- Кабловски оператери БХБ-
кабел и Елта-кабел су починили
прекршаје, јер се нису придржа-
вали грађевинске дозволе у
којој стоји да је то подземна каб-
ловска мрежа, а они су изврши-
ли бесправно постављање над-
земне кабловске мреже по
граду - објаснила је Аничићева.

У Мркоњић Град одмах по -
слије рата  дошао је  БХБ-кабел
ко ји је имао и подземну и надземну
кабловску мрежу на подручју оп -
штине, те  захваљујући којој су ста-
новници ове општине  дуги низ
година имали сигнал. Био је то
једини кабловски оператер, све до
2010.  године када је у град дошао
и  други кабловски оператер - Ел -
та-кабел. 

- Елта кабел је у врло крат-
ком року  добио грађевинску до -
зволу и без икаквих проблема, а
на основу пројекта који су они
донијели, са трасама које су они
издефинисали и подземном ка -

бловском мрежом коју су они
жељели.  Добро су се позициони-
рали на подручју општине
Мркоњић Град  и добили велики
број корисника њихових услуга -
рекла је Аничићева и додала да је
Елта-кабел радила на основу гра-
ђевинске дозволе све до једног
момента, када су супротно грађе-
винској дозволи инсталирали над-
земну кабловску мрежу, док је БХБ
-кабел легализовао своју мрежу и
прибављао услове за нову мре жу.  

Начелница општине је истакла
да је процес легализације доград-
ње кабловске мреже БХБ-кабла
трајао пуне три године.

- БХБ-кабел је своју мрежу у
овом граду, постављао  тамо
гдје је и Телеком полагао своје
каблове  и то је био период када
се радило и градило на такав
начин и захваљујући коме су
становници ове општине уоп -

ште и имали кабловску телеви-
зију. Дуготрајан  процес  до би -
јања документације  за легали-
зацију и доградњу БХБ-кабло -
вске мреже је трајао по свим за -
конским одредбама - рекла је
Ани чићева. Истичући да оног мо -
мента када је БХБ-кабел добио
грађевинску дозволу, морао је да
поступи по истој и стање на терену
усклади са грађевинском дозво-
лом.

- Ми у овом граду нисмо
ништа лоше урадили, легализо-
вали смо  у складу са захтјевима
БХБ-кабла  њихову мрежу, а
другом оператеру Елта-каблу
смо дали грађевинску дозволу,
и тренутно је ситуација таква да
и један и други кабловски опе-
ратер имају грађевинске дозво-
ле и морају их поштовати и при-
државати се њих - закључила је
је Аничићева. С. ЋУСО

Поводом случаја испушта-
ња воде из језера Ба -
лкана, начелница оп -
штине Дивна Аничић је

одржала ванредну конференцију
за медије. Наиме, 30. новембра
дошло је до плављења локалног
некатегорисаног пута који води од
језера Балкана ка засеоку Ко -
пузи, као и приземља породичних
кућа власништва Зељковић Ду -
шка и Копуз Јагоде.

- Према званичним инфор-
мација Станице јавне безбједно-

сти, по наређењу власника Ту -
ри стичког центра "Балкана" је -
дан радник овог предузећа је
без упозорења одврнуо брану
на малом језеру Балкана како
би нагло изашла већа количина
воде, што је проузроковало по -
плаву а тиме је причињена и
зна тна штета на локалном путу
- рекла је Аничићева и додала да
је општина  затражила од почино-
ца штете да исту надокнади или
ће у супротном права бити тра же -
на путем суда.

- Сматрамо да је то врло
неодговорно понашање према
јавној имовини и оваквим деша-
вањима се мора  стати у крај - ис -
такла је наченица општине.

Власницима поплављених ку -
ћа није нанијета само материјална,
него и духовна штета и они ће
своја права тражити код оног који
је то починио или на суду.

По пријему информације од
Станице јавне безбједности, оп -
штина је формирала Комисију за
ут врђивање узрока и висине ште -
те настале испуштањем воде. 

- Увиђајем на лицу мјеста
комисија је утврдила да је из
малог језера извршено у потпу-
ности испуштање воде, те да је
усљед наглог испуштања веће

ко личине воде дошло до оште -
ћења како приватних посједа ,
так о и локалног некатегорисаног
пута у дужини од 180 метара - ре -
као је предсједник Комисије Ратко
Ђуза и додао да је утврђена штета
на локалном путу процијењена је на
око 3.500 КМ, док штета у породи -
чним кућама није утврђена, јер су
вла сници били одсутни.         С. ЋУСО

Извјештај полиције
Полицијски службеници СЈБ Мркоњић Град су установили да је

радник запослен на одржавању у Туристичком центру "Балкана",
Милан Којић, по наређењу власника ТЦ "Балкана" Јове Ви до -
вића, у задње вријеме неколико пута испуштао воду из језера Ба -
лкана. Којић је рекао да му је дана 30. новембра такође Јово Видовић
наредио да одврне брану на малом језеру Балкана, како би изашла
већа количина воде, што је и проузроковало поплаву у насељу
Копузи. Он је истакао да му није познат разлог испуштања воде из
поменутог језера. Из СЈБ-а су саопштили да је о свему обавијештен
дежурни тужилац Окружног  тужилаштва Бањалука.

Представници Шведске аге -
нције за међународни развој и
сарадњу (SIDА) Андера Спеар
и Дајен Кавалец боравили су у
посјети у општини Мркоњић Град
и са начелницом Дивном Ани -
чић разговарали о значају Про -
јекта јачање капацитета са -
веза општина и градова у БиХ
(CDМА). 

- CDМА Пројекат  са про во -
ђењем је започео августа 2010.
године и тајао је пуне
три године. Циљеви
пројека били су јaчање
институционалних ка -
пацитета савеза оп -
штина и градова у оба
ентитета, побо љшање
позиција савеза у за -
ступању интереса оп -
штина, оснивање и по -
бољшање услу га фи -
нансијског савјето вања
у оквиру савеза, те успо ста -
вља ње јединица за интег -
рације - каже представница SIDЕ
Андреа Спеар. 

Начелница Дивна Аничић
истакла је да је пројекат испунио
њена очекивања.

- Корист од CDМА пројекта
је велика, посебно бих из дво -

јила значај отварања канце -
ларије Савеза општина и гра -
дова РС у Бањој Луци, у којој су
запослени савјетник за правна
питања и финансијски савје -
тник - рекла је Аничићева, до -
дајући да се нада да ће пројекат
бити настављен и у наредном
периоду. 

Пројекат Јачање капацитета
савеза општина и градова у
Босни и Херцеговини (CDМА),

проводила је Холандска аген -
ција за rаzvој VNG Intеrnаtiо -
nаl, у конзорцијуму са Шве -
дском агенцијом SIPU и аге -
нцијом за развој ЕDА из Ба -
њалуке. Пројекат је финан -
сирала Шведска агенција за
међународни развој и сарадњу -
SIDА.                                              С. ЋУСО

НАЧЕЛНИЦА ПОВОДОМ ПРОБЛЕМА СА КАБЛОВСКИМ ТЕЛЕВИЗИЈАМА

Кабловски оператери
морају поштовати закон

НЕПРОМИШЉЕНИ ПОСТУПАК ВЛАСНИКА ТУРИСТИЧКОГ ЦЕНТРА "БАЛКАНА"

Мало језеро Балкана без воде
Радник ТЦ "Балкана", по наређењу власни-
ка Јове Видовића, одврнуо брану малог
језера што је изазвало плављење локалног
пута и нанјело штету на двије породичне
куће унасељу Копузи

ПОСЈЕТА ПРЕДСТАВНИКА ШВЕДСКЕ SIDE

Јачање капацитета
градова и општина
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Начелница општине Мркоњић Град
Дивна Аничић и седам пољопривред-
них произвођача потписали су у
Агенцији за привредни развој угово-

ре за додјелу 53.000 марака кредитних
средстава, за које је општина обезбиједила
депозит у износу од 26.500 марака и камат-
ном стопoм од 3,4 одсто.

Аничићева је истакла да општина Мркоњић
Град већ дуги низ година помаже своје пољо-
привреднике. 

- Ријеч је о врло повољним кредитним
средствима у области пољопривреде  са 3,4
посто каматне стопе, гдје депозитна сред-
ства општине износе 50 одсто и на тај начин
смо успјели да обезбиједимо овако повољну
каматну стопу кредита - рекла је Аничићева

Начелница Аничић потписала је и уговоре
са још седам пољопривредника који се баве
узгојем воћа, за набавку 2.710 садница шљи -
ве, јабуке, ароније, љешњака и малине. За
ове намјене биће издвојено 10.330 марака, од
чега ће општина обезбиједити  6.700 марака
a пољопривредници 3.633 марке. 

За подршку развоју пољопривреде, а кроз
Програм за подстицај привредног развоја
општине у 2013. години у буџету општине

обезбијеђено је 105.000 КМ, а средства ће
бити пласирана за набавку опреме и пољо-
привредне механизације.

Слободан Божић из Медне захваљује се
општини и каже да ће средства уложити у
набавку механизације.

- Средства ћу уложити у куповину купи-
лице, плугова и прскалице, а које ћу кори-
стити за производњу житарица и поврћа за
властите потребе - рекао је Божић.      С. ЋУСО

Пoљoприврeдници у мркo-
њићкoj oпштини искoристили су
пoвoљнe врeмeнскe приликe  дa
привeду крajу рaдoвe нa jeсeњoj
сjeтви. Oд плaнирaних 1.500 хeк-
тaрa зaсиjaнo je oкo 1.600 хeктa-
рa oрaницa штo je зa 100 хeктaрa
вишe oд плaнa.

Пoљoприврeдник из Пoдбр -
дa Joвo Кeжић кaжe дa су пoљo-
приврeдници у мркoњићкoj oп -
штини нajвишe пaрцeлa зaсиjaли у
Пoдрaшкoм пoљу. Oн je зaсиjao
25 дунумa oзимим jeчмoм нa
пaрцeли у сeлу Oрaхoвљaни.

- Нeмaм дoвoљнo свoje зe -
мљe пa узимaм зeмљу пoд зa -
куп. Зaсиjao сaм 25 дунумa
oзимoг jeчмa. Сjeмe нисaм купo-
вao, jeр сaм имao свoje. Сjeтвa je
изузeтнo скупa, aли зaмљa сe
мoрa oбрaђивaти и нeштo сиja-
ти. Дoбрo би билo кaдa би ми
„мaли“ пoљoприврeдници мo -

гли дa дoбиjeмo пoд зaкуп
зeмљу oд oпштинe, jeр у Пoдрa -
шкoм пoљу имa дoстa зeмље
кoja je у влaсништву држaвe а
кoja сe нe oбрaђуje - рeкao je
Кeжић.

Кeжићeв кoмшиja Mићo Mилa -
нoвић истичe дa je сjeтвa скупa и
дa рaтaримa  oвe jeсeни oсим лиje-
пoг врeмeнa нa руку нису ишлe
нeкe другe пoгoднoсти.

- Нeмaм никaкaв пoдстицaj
jeр нисaм рeгистрoвaн кao п o -
љo приврeднo дoмaћинствo. Снa   -
лaзим сe кaкo знaм и умиjeм. Нaс
пeтнаeст пољопривредника смo
сe удружили сa трaктoримa и
зajeднички oрeмo пaрцeлe и
сиjeмo житo. Ja сaм зaсиjao чeт-
дeсeтак дунумa житaрицa и нa -
дaм сe дa ћe принoс бити дoбaр.
Прошле гoдинe сам зaсиjao зoб
и добио задовољавајући принос
- тврди Mилaнoвић. С. ДAКИЋ

УСПЈЕШНА JEСEЊA СJEТВA У МРКОЊИЋКОЈ ОПШТИНИ

Брaздa нa 1.600 хeктaрa ораница

ОПШТИНА НАСТАВЉА ДА ПОМАЖЕ РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ

Подршка пољопривредницима
Са седам пољопривредних произвођача потписани уговори о додјели кредитних сред-
става, а још седам воћара из општине помогнуто са садницама воћа

ВОДОСНАБДИЈЕВАЊЕ

Уложено 
преко 3,5 
милиона

Општина Мркоњић Град у
последњих пет година уложила је
3,5 милиона марака у капитaлне
пројекте водоснабдијевања на
подручју ове локалне заједнице.
Само у овој  години уложено је 122
хиљаде марака у рјешавање
водоснабдијевања домаћинста-
ва у градској и руралној среди-
ни.

Наиме, у реконструкцију водо-
водно-канализационе мреже у
улици Цара Душана и Павла
Џевера инвестирано је 30 хиља-
да марака, а за изградњу про -
јектне документације за изград-
њу водовода у Оћунама 15 хиља-
да марака.

Начелник Одјељења за из -
градњу града и управљање имо-
вином Дамир Сладојевић истиче
да је за изградњу водоводне
мреже у мјесној заједници Ше -
ховци уложено 34 хиљаде мара-
ка.

- По 15 хиљада марака уло-
жено је у изградњу водоводне
мреже у Густовари и Старом Селу
у засеоку Милашиновићи, а
6.000 марака за изградњу водо-
вода у Брду-засеок Ђукановићи.
Извршена је и реконструкција
пумпне станице на канализацио-
ном систему Збориште, а радови

су коштали 7.000 марака - рекао
је Сладојевић.

Он напомиње да су средства за
ове намјене обезбијеђена на посе-
бан рачун водних накнада за во -
дне доприносе.

- На рачуну има још 42.507
марака средстава која нису утро-
шена у овој години и биће прене-
сена у наредну годину за рјеша-
вање пројеката водоснабдијева-
ња у нашој локалној заједници.
Имамо у плану изградњу нових
водовода, јер је због сушног
периода све више становника
наших села који исказују потре-
бу за изградњом нових водово-
да- рекао је Сладојевић.    С. ДАКИЋ

Потоци
Осим пројеката водоснаб-

дијевања домаћинстава и
изградње канализационе мре -
же, извршено је уређење кори-
та Вилењака, Црљенице и
Брешиног потока.     

Meхaнизaциja
Рaтaри су зa сjeтву нa рaспoлaгaњу имaли oкo 700 трaктoрa сa

прикључним мaшинaмa. Maњкaлo je сиjaчицa пa јe вeћинa пaрцeлa
зaсиjaнo ручнo.

Помоћ агенције
- Пoдизaњe нoвих зaсaдa вoћa од

најмање 200 садница финансира општи-
нa сa 65, a пoљoприврeдници сa 35 oдстo
срeдстaвa. Агенција за привредни развој
помаже воћаре oкo узимaњa узoрaкa зa
утрвђивaњe кaвлитeтa зeмљиштa и
организује разне обуке и предавања - об -
јаснила je Дијана Еремија стручни сaрaд-
ник зa пoљoприврeду у Aгeнциjи зa при-
врeдни рaзвoj.

Корисници
Кредитна средства одоб-

рена су пољопривредницима
Биљани Рудић, Зорану Црн -
чевићу, Александри Ороз,
Драгани Тошић, Драженку
Васићу, Мили Бошкану и Сло -
бодану Божићу, док су сред-
ства за подизање вишего-
дишњих засада одобрена
Ивици Вулићу, Мари Лекић,
Ђури Пејићу, Душану Але -
ксићу, Ранку Зељковићу, Же -
љ ку Мила шиновићу и Митру
Ђурђевићу.



У општини Мркоњић Град
познати су први незванични ре-
зултати пописа, који показују да
је у овој локалној заједници  по-
писано 18.136 становника, што је
мање за око 9.000 становника у
односу на попис из 1991. године.

У пописним листама мање је
пописано 7.000 Срба него 1991.

године. Многи Срби након егзо-
дуса у јесен 1995. године, када
су подручје мркоњићке општине
окупирале Оружане снага
Хрватске и ХВО, нису се вратили
на своја огњишта. 

Многи становници нису попи-
сани јер се у вријеме пописа нису
налазили у својим кућама, а у

иностранству на привременом
раду се налазе цијеле породице.

Начелник Одјељења за при-
вреду и финансије Томислав То-
доровић истиче да је у току изра-
да Стратегије развоја општине
Мркоњић Град до 2024. годи-
не.

- Израда стратегије је у за-
вршној фази и ми смо прили-
ком израде стратегије рачуна-
ли на већи број становника. Та
бројка је сада мања и сигурно је
да ћемо морати у документу
стратегије наше развојне пла-
нове ускладити са реалним
бројем становника - рекао је То-
доровић.

С. ДАКИЋ
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ПРВИ РЕЗУЛТАТИ ПОПИСА СТАНОВНИШТВА

У ОПШТИНИ ПОПИСАНО
18.136 СТАНОВНИКА

СЛАВА ПОЛИЦИЈЕ РС
Сјећање на 
страдале полицајце

Пoвoдoм слaве Mинистaрст-
вa унутрaшњих пoслoвa Рeпуб-
лике Српске Свeтoг Aрхaнгeлa
Mихaилa припaдници Стaницe
jaвнe бeзбjeднoсти Mркoњић
Грaд пoлoжили су виjeнцe нa спo-
мeн-oбиљeжje зa 24 пoгинулa
пoлицajца. У цркви Рoђeњa Прe-
свeтe Бoгoрoдицe свeштeници
мркoњићкe пaрoхиje служили су
литургиjу и пaрaстoс зa пoгинулe
припaдникe Mинистaрствa унут-
рaшњих пoслoвa РС.        С. Д.

ЗА MИЛEНКА ТОДИЋА
Oпштинa са 1.500 КМ
помаже лијечење

Oпштинa Mркoњић Грaд из бу-
џeтa издвojићe 1.500 мaрaкa зa
трoшкoвe лиjeчeњa Mилeнкa To-
дићa из Пoдгoриje у Спeциjaлнoj
бoлници „Свeт Вид“ у Бeoгрaду.
To су oдлучили oдбoрници Скуп-
штинe oпштинe Мркоњић Град
кojи су jeднoглaснo дoниjeли oдлу-
ку дa oпштинa сa пoзициje буџeт-
ских рeзeрви издвojи средства зa
Toдићeвo лиjeчeњe.

Mилeнкo Toдић, тридeсeтрoгo-
дишњи младић вeћ дужи пeриoд
имa прoблeмe сa видoм.

- Mилeнкo je имao дo сaдa чe-
тири oпeрaциje нa oчимa, aли
бeз знaчajниjих рeзултaтa. У нa-
рeднoм пeриoду трeбa дa урaди
и пeту oперaциjу у Специjaлнoj
бoлници „Свeти Вид“ у Бeoгрa-
ду. Рaди сe o млaдoм чoвjeку
кojи je нeзапoслeн и њeгoвa пo-
рoдицa ниje у мoгућнoсти дa му
пoмoгнe, пa му je свaкa пoмoћ
дoбрo дoшлa, кao и срeтствa
кoja je oбeзбиjeдилa oпштинa -
рeкao je oдбoрник у Скупштини oп-
штинe Љубишa Maркaнoвић и
дoдao дa сe у Mркoњић Грaду вoди
ширa aкциja нa прикупљaњу срeд-
ствa зa лиjeчeњe Toдићa и пoзвao
свe људe дoбрe вoљe дa пoмoгну
лиjeчeњe oвoг млaдићa.

С. ДAКИЋ

СПОМЕН ПЕТРУ ПРВОМ
Сјећање на краља 

У Мркоњић Граду је служењем
парастоса и полагањем вијенаца
обиљежена 89-годишњица од по -
дизања споменика краљу Петру

Првом Карађорђевићу Мрко -
њићу. Наиме, овај споменик je по -
дигнут 1924. године, а годину дана
касније Мркоњић Град је добио
садашњи назив. Краљев споменик
у центру Мркоњић Града је два пута
рушен, први пут су га срушиле уста-
ше 1941. године, а у јесен 1995. годи-
не споменик је поново порушила
хрватска војска за вријеме окупа-
ције мркоњићке општине. Споменик
је обновљен 1996. године, након пр -
естанка окупације и повратка из -
бјеглог становништва на своја вје -
ковна огњишта.                                  (С. Д.)

У бирачком списку хиљаду 
више људи него по попису 

За последње изборе у Мркоњић Граду у бирач-
ком списку било је уписано око 19 хиљада бирача,
што је за око хиљаду више од броја пописаних
становника.

Рачун 
за помоћ 

Нoвчaнa срeдствa зa пo-
мoћ мoгу сe уплaтити нa рa-
чун брoj: 5620998114727360
кojи je oтвoрeн у Филиjaли Кo-
мeрциjaлнe банкe у Mркoњић
Грaду нa имe Mилeнкo Toдић.

АНТИФАШИЗАМ

70 година 
ЗАВНОБИХ-а

Седамдесетогодишњица Пр-
вог засиједања ЗАВНОБИХ-а у
Мркоњић Граду свечано је оби-
љежена полагањем вијенаца пред
зграду у којој је засиједање одр-
жано, уз културно-забавни прог -
рам и причу говорника о значају
овог засиједања. Испрeд оронуле
згрaдe Mузeja ЗAВНOБиХ-а oку-
пилo се 23. новембра вишe oд хи-
љaду људи пристиглих из Феде-
рације БиХ, а нajвишe je билo при-
пaдникa Сосијалдемократске
партије Босне и Херцеговине,
предвођене лидером Златком
Лагумџијом, и њихове су зaстaвe
дoминирaлe нa овом скупу.

Прeдстaвници СУБНOР-a Рe-
публикe Српскe нису присуствo-
вaли овом скупу jeр смaтaрajу дa je
тo знaчajaн истoриjски дaтум, aли
нe и Дaн држaвнoсти БиХ кaкo
жeлe у Сaрajeву да то наметну
свим грађанима. Они су 25. новем-
бра у знак сјећања на само засије -
дање положили вијенце на улаз у
Музеј ЗАВНОБиХ.                              С. Д.

У Mркoњић Грaду je пoчeлa oб-
нoвa Кизлaр-aгинe џамиje у цeнт-
ру грaдa, кoja сe нaлaзи пoд зaшти-
тoм држaвe кao знaчajaн културнo-
истoриjски oбjeкaт. Џaмиjа je сaгрa-
ђeнa 1592. гoдинe, a пoрушeнa у
љeтo 1992. гoдинe. Рaдoви сe oд-
виjajу прeдвиђeнoм динaмикoм и
нaкoн излиjeвaња тeмeљa у тoку су
рaдoви нa зидaњу oбjeктa.

Грaдњу пoмaжу члaнoви Meџ-
лисa ислaмскe зajeдницe Mркo-
њић Грaд, aли и Бoшњaци из диja-
спoрe. Пoмoћ у грaдњи џaмиje oбe-
ћao je и гувeрнeр Бурсе из Tурскe.

Имaм Mеџлисa ислaмскe зaj-
eдницe Mркoњић Грaд Mуфид Хус-
кић рeкao je дa рaдoви нa oбнoви
џaмиje дoбрo нaпрeдуjу и њихoвa
динaмикa зaвиси oд oбeзбjeђeњa
срeдстaвa зa грaдњу.

- Oбнoвa џамиje пoчeлa je у
jуну и за сaдa сe рaдoви oдвиjajу

кaкo смo плaнирaли. Прojeктoм je
прeдвиђeнo дa џaмиja имa иден-

тичaн изглeд старој џамији -
рeкao je имaм Хускић.                        С. Д.

MEЏЛИС ИСЛAМСКE ВJEРСКE ЗAJEДНИЦE MРКOЊИЋ ГРAД

Oбнoвa Кизлaр-aгинe џaмиje

!

ПОПИС У ОПШТИНИ 
МРКОЊИЋ ГРАД
18.136 становника
6.169 домаћинстава
9.743 станова
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Пакетићи за дјецу
без родитеља

У Храму Рођења Пресвете Бо-
городице подијељено је 28 пакети-
ћа за дјецу без једног родитеља и
дјецу из породица слабијег матери-
јалног стања. Акцију поводом светог
Николе покренуло је Коло српских
сестара „Рођење Пресвете Богоро-
дице“ из Мркоњић Града.

- На почетку смо се обратили
Центру за социјални рад који нам је
обезбиједио контакте дјеце која су
примили пакетиће. Активност су
подржале све чланице Кола, дјеца
и учитељице из Основне школе
„Иван Горан Ковачић“ у акцији
„Једно дијете, један слаткиш“, као
и други који су својим учешћем
омогућили да обрадујемо наше ма-
ле суграђане - рекла је предсједница
Кола, Биљана Еремија, и додала да
је у току акција прикупљања намир-
ница за старе особе и сви који желе да
помогну намирнице и прилоге могу
да оставе у црквеној кући.                 С. Д.

Пакетићи за 160 малишана из вртића
Поводом Светог Николе уприличена је подјела пекетића за 160 малиша-

на у вртићу „Миља Ђукановић“ у Мркоњић Граду и у подручном одјељењу у
Подрашници. Малишани су се обрадовли никољданским пакетићима и даро-
вима које сваке године за дјецу обезбиједе запослени у вртићу и са својим вас-
питачицама припремила и извели пригодан колажни програм посвећен
Светом Николу заштитнику дјеце и морепловаца. Васпитачица у вртићу Весна
Субашић је рекла да су програм припремали мјесец дана.

- Радили смо по васпитним групама гдје упознајемо дјецу са Светим
Николом и са његовим доброчинством према дјеци. Дјеца су радила
ликовне радове на тему Светог Николе и друге садржаје, а ми смо им обез-
биједили пригодне пакетиће - рекла је Субашићева.                                             С. Д

Дарови за дјецу са посебним потребама
У Дневном центру за дјецу и омладину „Бубамара“ у мркоњићком До-

му здравља уприличена je подјела новогодишњих и божићних пакетића за
дјецу из социјално угрожених породица и дјецу корисника центра, односно
дјецу са посебним потребама. Пакетиће је набавио Центар за социјални рад
и Општинска организација Црвеног крста. Водитељ Дневног центра Ми-
рела Рољић каже да је организовано и пијукање у слами. 

- То је био посебан доживљај за дјецу. За све њих то ће, сигурна сам,
остати у дугом сјећању, као и за њихове родитеље од који неки нису били
у могућности да дјеци обезбиједе пакетиће - рекла је Рољићева.

ЦЕНТАР ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ 
Изложба штићеника

Начелница општине Мркоњић Град Дивна Аничић отворила је у Цен-
тру за ментално здравље у Дому здравља ''Др Јаван Рашковић''  другу
изложбу радова штићеника Центра, као и Центра за дјецу и омладину
“Бубамара”. У питању је продајна изложба ликовних и умјетничких радова,
новогодишњих честитки и других сувенира које су израдили штићеници
Центра.

Начелница  Аничић се захвалила свима који су допринијели раду Центра,
као и штићеницима који су припремали изложбу, те им пожељела срећне
предстојеће празнике.

Докторица у Центру за ментално здравље Милијана Савић каже да је
током 2013. године обављено око 1.700 прегледа.

- Ми у Центру се трудимо, колико је то могуће, да нашим корисници-
ма, људима који имају одређене психичке сметње, да побољшамо ква-
литет живота, учинимо им живот мало љепшим, да се мало социјали-
зују и да буду мало срећнији. Мислим да смо у томе и успјели, што пока-
зују и резултати нашег рада - рекла је Савићева. 

Маринко Ђукановић, корисник Центра веома је задовољан услугама
које пружа  Центар.

- Желим да се захвалим особљу Центра и докторици Милијани Са -
вић, као и општини Мркоњић Град. Веома добро се осјећам, минимално
пи-јем лијекове и скоро да сам излијечен - рекао је Ђукановић.     С. ЂУСО

НОВИ МАРКЕТ: Предузеће НМС Промет свечано је отворило новоизграђени
објекат, који се простире на 3.800 квадратних метара. У објекат је инвестирано
око 2,5 милиона марака властитих средстава, а у свом саставу има маркет од 750
квадрата, грађевински центар од 450 квадрата, наткривени паркинг простор 500
квадрата, као и кафе пицерију, дјечију играоницу и самоуслужну праоницу.  С. Ћ.

ПОДРАШКА ТКАНИЦА: „Подрашка тканица“, назив је пројекта Удруже-
ња жена „Наша жена“ чија је презентација уприличена у просторијама удруже-
ња у Подрашници. Ријеч је о пројекту за израду народних рукотворина и етно-
предмета које жене израђују у својој креативној радионици предењем, плетењем,
везењем, хеклањем и шивењем. У просторијама удружења се налази и мали ет-
но-музеј, у којем се чувају народне рукотворине и етно-предмети из овог краја.
Предсједница овог удружења Борјана Јанковић је рекла да је циљ пројекта
„Подрашка тканица“ очување богатог етно-наслијеђа овога дијела Крајине, и да
је овај пројекат помогла општина са 1.462 КМ.                                                                 С. Д.

Чланови Удружења пчелара
„Матичњак“ из Мркоњић Града
посјетили су дјецу у Дјечијем вр-
тићу „Миља Ђукановић“, гово-
рили им о значају меда и произво-
да од пчела у исхрани дјеце. Пче-
лари су дјеци поклонили мед и
упознали их с тим да је мед храна,
али и лијек. и да је боље да га дје-
ца конзумирају у младости да им у

старости не би био лијек.
- Ми пчелари покушавамо да

посјетом вртићима, разговором
са дјецом и подјелом меда мали-
шане од малих ногу упознамо са
значајем меда у исхрани - рекао
је предсједник Удружења пчелара
Славко Савић.

Директорица вртића „Миља
Ђукановић“ Данијела Протић је

истакла захвалност члановима
удружења пчелара што сваке го-
дине посјећују ову установу.

- Наша је жеља да ова мани-
фестација постане традицио-
нална, али не само у нашем вр-
тићу него и у свим предшколс-
ким установама у Српској - рекла
је Протићева.

С. ДАКИЋ

ПЧЕЛАРИ У ДЈЕЧИЈЕМ ВРТИЋУ „МИЉА ЂУКАНОВИЋ“

Мед је храна, али 
и лијек за дјецу
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Srećne
Nova godina!

Srećan
Božić!

Желимо вам 
срећну и успјешну 
нову годину!
РЕДАКЦИЈА ЛОКАЛНИХ НОВОСТИ

Срећна
Нова 2014. 
година!

ОПШТИНСКИ ОДБОР
МРКОЊИЋ ГРАД
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Свим радним колегама РЈ Бема број 2 

и грађанима Мркоњић Града 

желимо срећне Новогодишње

и Божићне празнике!
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Poštovani pacijenti i građani, 
zahvaljujemo se na saradnji 
u prošloj godini, želimo Vam 
srećnu Novu godinu i Božić, 

mnogo zdravlja, sreće i
poslovnih uspeha.

Драги суграђани,

Желимо вам пуно 
здравља, среће и успјеха

у Новој 2014. години!
Дом Здравља

"Др Јован Рашковић"

Sre}na Nova godina!

Hristos se rodi!
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СРЕЋНЕ НОВОГОДИШЊЕ 
И БОЖИЋНЕ ПРАЗНИКЕ 

ЖЕЛИ ВАМ
ЗП "ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ НА ВРБАСУ" А.Д. МРКОЊИЋ ГРАД

Срећна Нова 
2014. година!

Срећан Божић!

MG MIND
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Сретна 

Нова година!

Мир божији,

Христос се роди!

ЗИДАРТ доо Мркоњић Град
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Увиђајући вриједност очу -
вања и унапређења
тра  диције Аранђелов -
данског вашара, три
организатора чувених

мркоњићких фестивала "Ја -
буке" (ЈУ Културно-спортски
це нтар "Петар Кочић"), "До -
маће ракије" (Агенција за при -
вредни развој општине Мр -
коњић Град) и "Домаћег меда"
(Удружење пчелара "Мати -
чњак") одлучили су да се удруже
и крајем новембра заједнички ор -
ганизују манифестацију посвеће -
ну Аранђеловдану. 

Свако од њих задржао је своју
аутентичност, јер су сва три фе -
стивала такмичарског карактера.
На "Јабуци" се бира најљепша
сопра (штанд) и најљепши
хљеб/кру', на "Домаћој ракији"
најквалитетнија ракија и уређе -
ност излагачког штанда, а на
"Домаћем меду" најљепше уређен
штанд са паковањем. По први пут
је валоризовано традиционално
занатство и рукотворине које ври -
једне занатлије излажу сваке го -
дине.

Од 18. до 23. новембра одр -
жана су бројна предавања из
области органске пољопривреде,
развоја сеоског туризма, сензор -
ног оцјењивања домаће ракије од
стране врсних стручњака (проф.
др Нинослав Никићевић и
проф. др Нермина Спахо), па -
ковања домаћег меда и такми -
чење у градирању ракије, па је

овогодишњи вашар постао мјесто
окупљања како произвођача тако
и конзумената, са ширег простора.

У просторијама Културног
центра "Петар Кочић" под
мотом "Сви на Аранђелов -
дански вашар", 23. новембра је
ову манифестацију отворила на -
челница општине  Дивна Ани -
чић. Педесет излагача из Мр -
коњић Града, Шипова, Рибника,
Дрвара, Бања Луке, Дервенте и
Добоја је изложило своје прои -
зводе на штандовима.

Петочлана Комисија у саставу
Слободан Ћоћкало, Дијана Ере -
мија, Сњежана Ђурђевић, Але -
ксандра Гаврић, Милица Јовић
и Славко Савић провела је два
најтежа часа у разгледању и оцје -
њивању дјела вриједних руку.
Комисија је оцјењивала излагаче
на основу следећих критеријума:
разноврсност амбалаже, богат -
ство етно мотива, укус, декорација

другим мотивима, најзанимљивије
паковање, оригиналност идеје,
општи визуелни утисак. Комисија
није имала кад да удахне све те
слатке мирисе који су се ширили
највише са штандова хране, које је
понудило седам удружења жена
из Мркоњић Града и једно из
Залужана. Чланови комисије су се
три пута враћали да не погријеше
у бодовању и да још једном
окријепе душу. Народ нестрпљив
да проба изложена јела. Излагачи
нуткају са јелима.

Осим хране било је ту и до -
маћих чајева и производа фи -
тофармације вриједне Јасенке из
Еко-центра Брезици код Добоја,
минијатурних котлова мајстора

Миленка Божића из Добоја,
тајанственог веза Коло среће
књижевнице Марије Рожић,
Теслиног Запера са којим је тра -
вар Перо Рајковић отклањао све
бољке које званична медицине не
може да ријеши, Живко Богоје -
вић са оригиналним кошницама,
дјечак – мајстор Вељко Томић из
Мркоњић Града са макетом се -
оског домаћинства заокупио па -
жњу свих, Актив жена КУД Мла -
дост из Залужана са старинским
везом и обичајем Бабињаре. Било
је ту медара-чаробњака из Удру -
жења пчелара Матичњак који су
медом са тајанствених пашњака
засладили многа срца, а највише
она заљубљена у слатко. Нашло
се ту и ораха у меду, коме треба и
затреба. Зато слатко траје тако
кратко! О ракији да и не говоримо. 

А онда је почело такмичење у
сензорном оцјењивању домаће
мученице ракије и борба за титулу

Фестивал ракије, 
хране и меда
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ТРОДНЕВНИ АРАНЂЕЛОВДАНСКИ ВАШАР У МРКОЊИЋ  

50
излагача изло жило
је своје прои зво де
током три дана Аранђе -
ловданског вашара

Хуманитарно удружење жена

Коло српских сестара

Изложба пчелара

НАЈБОГАТИЈА СОПРА
Удружење жена Јована
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Градимира Републике Српске за
2013. годину. Најбољи познавалац
ракије и њене заводљиве душе
показао се Ђуро Пећанац из Др -
вара, који је са чувеном дрварском
дрењом прошао сва искушења и
научио како се откривају за во -
дљива својства и јачина. Уочи овог
фестивала одржано је и та -
кмичење за најбољег мркоњићког
градимира, гдје је побиједио Ђоко
Давидовић, родом из Бараћа. У
очувању котларске традиције по -
могли су чланови КУД "Петар I
Карађорђевић Мркоњић", уз
пратњу вокално-пјевачке групе
"Лека и сестрићи" и Слободана
Мачкића са змијањском тамбу -
рицом.

Ни један вашар није могао без
музике и пјесме. Тако су ове године
своје играчко и пјевачко умијеће
показали чланови КУД "Петар I
Карађорђевић Мркоњић" и КУД
"Димитор" из Рибника. У коло су
се ухватили и посјетиоци вашара,

да се покаже ко то добро игра
након оне силне хране и пића.

Шта рећи више, него доћи,

видјети и (п)осјетити Аранђелов -
дански вашар у Мркоњић Граду. 

СЛОБОДАН ЋОЋКАЛО НАГРАЂЕНИ
8. Фестивал домаће ракије

Ово је до сада био најмасовнији фестивал домаће ракије јер је
оцијењен 91 узорак домаће ракије, који је награђен са 2 велике
златне, 9 златних, 16 великих сребрних, 49 сребрних и 13 бронзаних
медаља.

У категорији квалитета домаће ракије – шљивовице, прво
мјесто, диплома са великом златном медаљом и 300 КМ припало
је домаћину Мили Ландеки из Рибника чија је ракија оцијењена са
18,65 бодова. Друго мјесто, диплома са великом златном меда-
љом и 200 КМ припало је домаћину Маринку Рисовићу из Рибника
за ракију која је освојила 18,20 бодова, док је треће мјесто диплома
са златном медаљом и 100 КМ припало домаћину Пери Домузину
из Мркоњић Града, за ракију која је оцијењена са 18,15 бодова. 

За најбољу ракију од крушке, "крушковачу" награђен је
Младен Јовићевић са великом сребрном медаљом и 17,73 освојених
бодова. 

За најљепше уређен и декорисан штанд побринули су се
Радован Вученовић из Тријебова, Гојко Јовић из Пљеве код
Шипова и Зоран Радуљ из Бања Луке.

Новчане награде донирали су добротвори: НЛБ Развојна
банка, Удружење воћара "МГ Савка" и Агенција за привредни
развој.

7. Етно-фестивал "Јабука" 
Најуређенију и најбогатију сопру са храном, декором и пићима

имало је Удружење жена Јована из Мркоњић Града. Друга награ-
да припала је Удружењу жена Наша жена из Подрашнице код
Мркоњић Града. Трећу награду заслужено су добиле чланице ново-
формираног удружења Коло српских сестара Рођење Пресвете
Богородице из Мркоњић Града којима је ово било и прво пред-
стављање.

Код избора најнеобичније урађеног, украшеног крува или хљеба,
своје умијеће показале су чланице Хуманитарног удружења жена
из Мркоњић Града. Другонаграђене биле су жене из Удружења
Кола српских сестара Блага Марија парохије чађавичко-орахов-
љанске из Ораховљана. Трећу награду добиле су чланице
Удружења жена Мајка из Мркоњић Града.

Најзанимљивију рукотворину и производ кућне радиности имала
су три излагача - равноправно: Вељко Томић за макету сеоског
домаћинства, воденице и ракијског котла од дрвета и Марија
Рожић за вез "Коло среће" из Мркоњић Града, као и вриједне
чланице Актива жена КУД "Младост" из Залужана за стари
столњак из 19. вијека и остале старе предмете.

Сви награђени су добили дипломе, захвалнице и новчане награ-
де за прва мјеста.

7. Фестивал Домаћег меда 
Чувени медари окупљени око мркоњићког удружења Мати -

чњак изложили су мед и пчелиње производе у разним облицима и
агрегатним стањима. Лансирали су и мед са чаробним биљем за ОНЕ
којима помаже за ОНО.

Најљепше уређен штанд и палету пчелињих производа имали су
пчелар Младен Мерћеп из Дервенте, Жељко Симић из Пецке
код Мркоњић Града и Јасенка из Еко-центра Брезик код Добоја.

ГРАДУ - ТРИ ФЕСТИВАЛА У  ЈЕДНОМ

Најбоља мркоњичка ракија

Оцјењивачи квалитета ракије

Ракија Сокољанка

Удружење 
жена Мајка



Страдање храма у
Другом свјетском рату

Храм Рођења Пресвете Бо -
городице запалиле су усташе 12.
септембра 1941. године. „Црква у
Мркоњић Граду је демолирана,
затим вољом усташке власти пре-
творена у јавни нужник, да би била
запаљена 12. септембра 1941. годи-
не“17. 

„Пред мрак, 13. коловоза, запа-
лиле су усташе цркву Мале Го -
спојине у граду. Црква је била дуга
23 метра, имала зидани торањ и
на торњу сат и два звона. Сат на
торњу се покварио; два звона су
пала на земљу, велико се разбило.
Изгорила је и црква Светог Павла
у Густовари.“18

Обнова храма 
послије рата

Обнова цркве послије рата
иш ла је споро без подршке кому-
нистичке власти, тако да је Цр -
квени одбор након дугих молби ус -
пио сакупити довољно средстава
да крене у обнову. 

"Ова православна црква об -
новљена је у времену од 1953. до
1960. године, уз одобрење веће

количине чамове грађе, преко 100
кубних метара чамове обловине, а
уз претходну уплату одређене
таксе по један кубни метар на па -
њу у облом стању, које је одобре-
ње издао Секретаријат за пољо-
привреду и шумарство у Сарајеву,
на молбу црквеног одбора у Мр -
коњић Граду."

Освештење обновљеног хра -
ма извршено је 1960. године све -
ти чин освећења извршило је Ње -
гово преосвештенство Василије
Костић. 

Сви чланови Црквеног одбора
као и радници који су вршили пре-
воз резане грађе, односно они који

су били учесници у овим радњама,
од општинских власти били су
кажњени са по три мјесеца затво-
ра. Ову причу ми је испричао један
од учесника овог светог чина, који
је за награду доспио у затвор.

Разарање храма 
1995. године

Храм је поново оштећен у
току октобра 1995. године, грана-
тиран, опљачкан заједно са цр -
квеном кућом и запаљен 24. и 29.
новембра 1995. године19, одмах

након потписивања Дејтонског
мировног споразума.

Ратна штета на објекту, пок-
ретна и непокретна имовина изно-
сила је 271.716,00 КМ19 док у Ин -
формацији о урбициду и геноциду
на подручју општине Мркоњић
Град ратна штета износи
220.316,00 DEM (њемачких мара-
ка). 20 

Храм Рођења Пресвете Бо -
городице у Мркоњић Граду још
није у потпуности обновљен.

СЛОБОДАН ЋОЋКАЛО
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Пароси од 1879. до 2013. године
Свештена лица која су била на служби у Храму Пресвете

Богородице у Мркоњић Граду, од 1879 – 2013. године.21

Пароси:
Јован Пећанац (1879 - 1907)
Стојан Тркуљић (1908 – 1928)
Саво Тркуљић (1928 - 1964)
Дејан Дејановић (1964 – 1986) 
Здравко Симић (1986 - 1990) Прва парохија
Славољуб Тегелтија (1990 - 2006) Прва парохија
Здравко Симић (1990 - 2011) Друга парохија
Драган Липовчић (2010 - ) Друга парохија
Бошко Рољић ( 1992-...) Трећа парохија
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16. Врбаске новине, Освећење црквених звона у Мркоњић Граду: годи-
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17. Радован Пилиповић, Босанска крајина у другом светском рату,
Православље - Новине српске патријаршије. Интернет издање.
www.pravoslavlje.rs 
18. Мирослав Караулац, Водич кроз Варцар Вакуф, Београд, 2009,
страна 118.
19. Група аутора, Агресија Републике Хрватске на Републику
Српску – окупација општине Мркоњић Град: септембар 1995 – феб-
руар 1996. Године, 1. Издање, Бања Лука, 2009. Године, страна 165, 166
20. Информација о геноциду и урбициду на подручју општине
Мркоњић Град у периоду њене окупације (10. октобар 1995. - 4. феб-
руар 1996. године)
21. Шематизам II, Српска православна епархија бањалучка 2005,
Бања Лука,приредили Зоран Пајкановић и Владислав Радујковић, I
издање, страна 169

Италијански 
војници на 
звонику 
запаљене 
цркве 1941. године

ИСТОРИЈА ЗИДАЊА, РУШЕЊА И ОБНОВЕ ХРАМА (3)

РУШЕЊE И ОБНОВA ХРАМА
Православни храм у Мркоњић граду запаљен је и оскрнављен у Другом свјетском
рату, а скоро иста судбина га је задесила 1995. године

Владика Василије Костић 
освешто је обновљену 

цркву 1960. године

Запаљена црква 1941. године
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Мркоњић Град, 21. јуна 1938.
Јуче је на сточној пијаци у Мркоњић Граду одржана смотра приплодне стоке из овога

среза, коју је организовала Банска управа по свима срезовима ради поправљања бољих
пасмина, нарочито брдског босанског коња и говечета ''Буше''.

На овој смотри био је приличан број добрих приплодних босанских коња, ова ца и
свиња мангулица. Примећује се, да говеда нису као што би требала да буду, јер услед
неорганизоване произ -
водње и помањкања
при плодних грла, рога-
та сто ка у многоме за -
остаје. Овце и свиње су
да ле задовољавајуће
резултате.

Ова смотра даће
пра вац даљег рада и
могућности организа-
ције сточарских за дру га,
којима Банска управа
об раћа на рочиту пажњу.

За најбоља је грла
подељено око 4.000 динара награда и извршен откуп неколико приплодних грла.

Од стране Банске управе, као стручњак присуствоао је г. Владимир Давидовић инж.
сточарства, са ветеринаром из Мр ко њић Града и осталим члановима комисије.

Министар пољопривреде упутио је депешу народном посланику г. Будимиру, у којој га
извештава да је за пропагандне потребе ставио на расположење суму од 5.000 динара.

(Врбаске новине, година IX, среда, 22. јуни 1938. број 1448, страна 1 и 2)

ГРАДСКИ ВРЕМЕПЛОВ (10)
СТОЧАРСТВО КРАЈЕМ ТРИДЕСЕТИХ

Приплодна смотра у Мркоњић Граду

У Бања Луку допутовао је јутрос г. Ми -
лан Милановић – познат по својој вешти-
ни вађења зуба. Г. Милановић без икаквих
инструмената прстима своје руке вади
зубе без болова. Његов начин вађења
зуба врло је интересантан. За трен ока он
извади и највећи зуб без да пацијент то
уопште осети. Болови се не осете ни после

вађења. Чак ни рана не боли. Напротив за
два дана зарасте. Г. Милановић не само
да вади читаве зубе који су болесни, већ и
остатке зуба.

Данас је г. Милановић у једној бријач-
кој радњи за две минуте извадио неколи-
ко зуба једном сељаку. Тај свој посао г.
Милановић ради без имало нервозе и са

великом лакоћом. Он нас уверава да за
један минут може да извади пет до шест
зуба. 

Занат безболног вађења зуба учио је у
иностранству, куда је отишао пре три
године као обичан радник да тражи неко
запослење. Када је научио вадити зубе
прстима повратио се у свој родни Мр ко -

њић Град где је почео своју каријеру. У
почетку му његови мештани нису верова-
ли нити поклањали пажњу. Али када је са
успехом извршио неколико вађења зуба,
многи пацијенти су појурили к њему као
чудотворцу. 

Сада се г. Милановић налази на путо-
вању по Врбаској бановини. Обићи ће
неколико места. Данас је у Бањој Луци и
само у току дана спасио је многе пацијенте
од зубобоље.

По репортерској дужности обављено,
а на надлежнима је да ово провере.

(Службени лист Врбаске бановине, година X,
1939. број 1624, страна 2)

Преузето из рукописа Слободана Ћоћкала ''Мркоњићке новости у Врбаским новинама'' 

Поткивање коња

Сточна пијаца на Рудинама

Стадо оваца на испаши на Зборишту

ВЈЕШТИНА ЈЕДНОГ МРКОЊИЋАНА

Са прстима без болова вади зубе

Реони узгоја говеда у Врбаској бановини
Да би се унапређење земаљског говедарства изводило по једном систему и да би

се избегло мешање раса говеда, потребно је одредити реоно распростирање поједи-
них раса и сојева говеда у нашој земљи.

Ради тога, а у вези & 11 Закона о унапређењу сточарства и донетих закључака кон-
ференције од 17 – 20 децембра 1937 год. у вези мога ранијег решења број 91843 од 3
III 1837. год.

РЕШАВАМ
И до даљег опозива утврђујем следеће реоне распростирања и гајења појединих

раса и сојева говеда у нашој земљи и то:
У Краљ. банској управи Врбаске бановине.
Домаће брахицерно говече  - Мркоњић Град, ...
Министар пољопривреде Св. Станковић
(Врбаске новине, Службени лист, година IX, недјеља 30 јануара 1938. број 1387, страна 4)

На овчарској станици на Млиништима
Банска управа подиже мљекарник. Под зградом се изграђује подрум, гдје ће бити

смјештене мљекарске алатке.
У приземљу ће бити радионица, а на тавану сушница сирева. 
Станица је добила 50 приплодних оваца сјеничког соја.
За овце је подигнут овчaрник. 
(Службени лист Врбаске бановине, година XI, 14 јануар 1940. број 1739, страна 2)



31 DRU[TVO MРKOЊИЋ ГРАД НОВЕМБАР/ДЕЦЕМБАР 2013.LOKALNE NOVOSTI

Ученици Основне школе
"Бранко Ћопић" у Бјелајцу до-
били су на употребу  савремени
кабинет информатике. Предузе-
ће "Р-С Силикон" из Бјелајца до-
нирало је овој школи 10 нових ра-
чунара, пројектор, штампач и
скенер. 

Слађана Вулин, педагог у
школи, каже да сада имају савре-
мено опремљен кабинет.

- Од предузећа “Р-С Силикон”
добили смо  све што један каби-
нет информатике треба да има.
Захваљујемо се на донацији, јер
ћемо наставу из информатике и
из осталих предмета моћи да
реализујемо на један савремени
начин - рекла је Вулинова и дода-
ла да је то нешто без чега се данас
не може и што се очекује како од
самог школства тако и од ученика. 

- Наши ученици имају прили-
ку да буду конкурентни учени-
цима у другим школама, јер сад
имају савремени кабинет инфо-

рматике, а који ће моћи користи-
ти и за друге предмете. Захва-
љујемо се донатору који нам је
помогао да отклонимо пробле-
ме са којима се сусрећемо  свако-
дневно - рекао је директор школе
Милан Стеванић. 

А директор „Р-С Силикон“,
Ђанмикаеле Фоља, истакао је да
је образовање веома битно и да му
је веома драго што су имали  при-

лику да на овај начин помогну. 
- Ми овдје градимо једно

огромно и компликовано по -
стројење које ће захтијевати
много инжењера техничке стру-
ке. Зато нам је веома важно  да
на овај начин можемо помоћи
школу, јер све креће од школе и
образовања - закључио је Фоља.

С. ЋУСО

ВРИЈЕДНА ДОНАЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА "Р-С СИЛИКОН"

Савремени кабинет 
информатике за 
школу у Бјелајцу

Плeснa групa “Дeнсинг
гирлс” из Mркoњић Грaдa
oргaнизoвaлa je плeснo
вeчe, у oквиру прojeктa
“Висoкe пoтпeтицe”, кojи
су финaнсирaли Oмлaди-
нскa бaнкa, Фoндaциja
“Moзaик” и oпштинa.
Прeдстaвник прojeктa Jo-
вaнa Лисицa је рекла да
дjeвojчицe из њене плесне
групе нису имaлe ципeли-
цe зa игрaњe.пa су нaписa-
ли прojeкaт и дoбили  нo-
вaц зa нaбaвку дeвeт пaри
ципелица. Плeсaчицe су у
новим ципелицама пoкa-
зaлe публици штa су нaу-
чилe.                                     Д. Л.

У подручној Основној шко-
ли „Вук Караџић“ у Подбрду, 45
ђака је добило на употребу нове
двије учионице. У изградњу уче-
ничког простора уложенa је 31 хи-
љада марака, а средства је обез-
биједила Министарство просвје-
те Републике Српске и општина
Мркоњић Град.

- Ученици су добили на упо-
требу 85 квадрата новог учени-
чког простора са пратећим са-
држајима. То је од великог зна-
чаја за извођење наставе, јер
смо до сада наставу изводили у
стијешњеним и неусловним учи-
оницама, па се настава изводи-
ла у смјенама. Подбрдо је једно
од ријетких средина гдје се не

смањује број ученика, као што је
случај у другим срединама. Због
тога морамо бити срећни - рекао
је директор школе Свето Кежић .

Новим учионицама обрадо-
вала се и ученица четвртог разре-
да Анђела Сукара, као и њени
школски другари.

- У новој учионици нам је
топло и лијепо. Сада имамо све
услове за рад и учење и много
нам је боље него у старим учио-
ницама - рекла је Анђела.

Слично причају Ђурађ Цвијић
и Тамара Милановић који су
такође четврти разред и који сада
наставу похађају у новим и топлим
учионицама.

С. ДАКИЋ

НОВИ ПЛАТАНИ У ШКОЛИ: Ученици четвртог разреда Машинске
школе у Мркоњић Граду, смијер техничар рачунарства, уредили су школско
двориште, формирајући дрворед са засадима платана. Акција је изведена у ск-
лопу пројекта "Connecting classrooms" који се одвија под покровитељством Бри-
танског Савјета, а циљ пројекта је стварање општих добара за становништво у
локалној заједници и да се повежу ученици из више школа у БиХ.
- Ученици су са пуно елaна учествовали су у овом пројекту. Они су сами копа-
ли рупе и садили дрвеће, свјесни да у дворишту своје школе уређују лијеп
кутак за одмор - рекла је професорица Слободанка Сладојевић и додала да је
њихова партнерска школа Гимназија из Цазина.                                                                С. Д.

Реновирање школа
Начелник Одјељења за изградњу града и управљање имовином

Дамир Сладојевић је истакао да су Министарство просвјете и мрко-
њићка општина обезбиједили око 85 хиљада марака у реновирање
школских објеката у школама на подручју мркоњићке општине.

- Уз нови ученички простор у школи у Подбрду, реализован је
пројекат замјене крова на подручној школи „Петар Кочић“ у Мај-
дану и замијењена је и столарија у фискултурној сали школи „Иван
Горан Ковачић“- рекао је Сладојевић.

Ријеч ученика
Анђела Пејић ученица је осмог разреда и каже да је ова донација велика

ствар како за ученике тако и за школу. 
- Опремањем кабинета новим рачунарима ученици ће имати бољи

услове за рад не само из информатике него и из осталих предмета. На
старим рачунараима нам је било веома тешко радити, често су били
покварени, падао им је систем, а на једном рачунару радила су по три
ученика - каже Анђела. 

Слично прича и њена школска другарица Андреа Ступар.
- Информатика је веома значајна за даље школовање, јер сада је

све компјутеризовано и ови нови рачунари ће нам много значити, прије
свега да научимо нешто основно, јер до сада ни то нисмо могли на овим
старим рачунарима. Најчешће се дешавало да смо оно што нам настав-
ник објасни у школи морали да провјежбамо код куће, јер је у школи то
било немогуће - објаснила је Андреа.

УЛАГАЊЕ ОПШТИНЕ И РЕПУБЛИКЕ

Нове учионице
школи у Подбрду 

Плeснo вeчe
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МЈУЗИКЛ "ПРИНЧЕВА": Чланови Градског дјечијег хора „Мали при-
нц“, у сарадњи са глумцима Градског позоришта, извели су мјузикл „Мој свијет
музике“. Ријеч је о веселој музичкој причи која говори да дјечији труд и машта
могу постати стварност, а главну улогу игра дјевојчица Емилија Бошкић. Му-
зички руководилац овог хора Милијана Малић рекла је да је подршку овом
пројекту дало и Министарство просвјете и културе Републике Српске.      С. Д. 

Стoтињaк дjeцe из Дjeчиjeг вртићa „Mиљa Ђу-
кaнoвић“ сa свojим вaспитaчицaмa припрeмили су и
извeли кoлaжни прoгрaм пoд нaзивoм „Пoздрaв
jeсeни“. Maлишaни су сa рaзличитим мaскaмa и
кoстимимa, уз игру и пjeсму свojим рoдитeљимa дoчa-
рaли дoлaзaк jeсeни и jeсeњe плoдoвe.

- У нaшeм вртићу су пeтнaeстaк дaнa трajале
aктивнoсти пoсвeћeнe дoлaску jeсeни. У вртићу
смo сa дjeцoм и њихoвим рoдитeљимa припрeми-
ли jeсeњу трпeзу, сa jeсењим плoдoвимa кoje су
изрaђивaли рoдитeљи и дjeцa. Tрудимo сe дa свa-
кo гoдишњe дoбa дoчaрaмo дjeци и њихoвим рo-

дитeљимa нa дjeчиjeм нивoу. Рoдитeљи су збoг
тoгa прeздoвoљни и истичу дa дoк рaдe у рaдиo-
ници сa дjeцoм дa сe oсjeћajу кao дjeцa. Схвaтили
су дa je дивнo oдрaстaти уз игру, a ми тo у вртићу
рaдимo - рeклa je дирeктoрицa вртићa Дaниjeлa
Прoтић.                                                                                       С. Д.

ДИО EВРOПСКЕ НOЋИ ТEАТРA

Игре у пијеску
У пoзoришнoj сaли Културнoг цeнтрa „Пeтaр Кoчић“ пoзoришни

пoслaници грaдa пoднo Лисинe oбиљeжили су „Eврoпску нoћ тeатрa“
прeдстaвoм „Игрe у пиjeску“. Риjeч je o прeдстaви Грaдскoг пoзoриштa
и Дрaмскe сeкциje Гимнaзиje кoja je нaстaлa пo тeксту пoљскoг рeжисeрa
Mихaилa Вaлaчaкa, a у режиjи Дубрaвкe Никoлић.

- „Игре у пиjeску“ су мeтaфoрa читaвoг пoкoлeњa кoje сe кaрaк-
тeришe кao гeнeрaциja кoja je joш у пиjeску. To je у ствaри jeднa уни-
вeрзaлнa причa мeђу људимa и пoлoвимa, кojу су глумци Грaдскoг
пoзoриштa урaдили у кoпрoдукциjи сa Дрaмскoм сeкциjoм Гимнaзиje
- рeклa je Никoлићeвa.

Jeдинствeнa пoзoришнa мaнифeстaциja „Eврoпскa нoћ пoзoриштa“
oкупилa je пoзoришнe aнсaмблe у Бeлгиjи, Aустриjи, Maђaрскoj, Чeш-
кoj, Слoвaчкoj, Слoвeниjи, Хрвaтскoj, БиХ, Србиjи, Црнoj Гoри и Бу-
гaрскoj. С. Д.

Глумци Народног позоришта
из Београда одиграли су у Мрко-
њић Граду представу "Преваран-
ти", према тексту и у режији Виде
Црнчевић - Басаре. Ову познату
представу су у мркоњићкој позо-
ришној сали одиграли Љиљана
Благојевић, Милорад Мандић -
Манда, Соња Кнежевић и Кали-
на Ковачевић. 

Благојевићева је рекла да је то
романтичарска комедија, предс-
тава коју играју тек неколико пута. 

- Волимо је и уживамо, јер го-
вори о времену када је све било
другачије, па чак и преваранти.
Били су тако наивни и романти-
чарски, какво је и време било, за
разлику од овог данас - рекла је
Благојевићева.

Милорад Мандић је рекао да
му је драго што се у Мркоњић Гра-
ду лијепо забавио на сцени и дру-
жио са публиком. 

- У тешким условима за кул-
туру наша мала екипа покушава
да, на неки начин, пружи врсту
забаве и културног приказа. Бо-
гатији сам и старији за још једно
искуство - рекао је након наступа
популарни Манда. 

Љубитeљи позоришта уживa-
ли су у глуми врхунских глумаца из
Бeoгрaдa. Иначе, гoстoвaњe Нa-
рoднoг пoзoриштa  oргaнизoвaнo

je у oквиру пeтoднeвнe Tурис-
тичкo-приврeднe манифeстa-
циje „Aрaнђeлoвдaнски вaшaр“.

Д. ЛEКИЋ

ГОСТОВАЊЕ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА
“Преваранти”на радост
мркоњићке публике

ПОКЛОН ИЗ ВРТИЋА: ПРИРEДБA СА МАСКАМА У ЦЕНТРУ ГРАДА
Малишани упутили поздрав јесени

„Јежева 
кућица“ 
Дјечијег 
ансамбла

Чланови Дјечијег ансамбла
Градског позоришта Мркоњић
Град су у сали старог Дома кул-
туре извели дјечију позоришну
представу „Јежева кућица“. 

Представа је настала по књи-
жевном дјелу Бранка Ћопића а у
режији Дубравке Николић. Дра-
матизацију представе је урадио
Новица Богдановић, сценогра-
фију Данијела Билић, а маске Зо-
ран Бјелошевић.

- Представа је у ствари под-
сјећење на вријеме са којим смо
сви одрастали. Продукцију пре-
дставе је подржало Министар-
ство просвјете и културе, а пр-
венствено је припремљена за
ученике Основне школе „Иван
Горан Ковачић“ - рекла је реди-
тељ Дубравка Николић.

Сташа Грабеж је члан Дјечи-
јег ансамбла Градског позоришта
три године, и пресретна је што иг-
ра у овој представи, као и Вања
Тешановић која игра улогу „лиси-
це лукаве“.                               С. ДАКИЋ

Богатији сам и старији за још једно
искуство - рекао је популарни глумац

Милорад Мандић - Манда

ПОЗОРИШТЕ
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ЈЕЛИЋ МИЛОШ из Растоке
РУДИЋ ЈОВО из Мркоњић Града
ВРАЧАР ДАМЈАН из Растоке

Умрли

Рођени новембар 2013.

децембар 2013.

ВАЖНИ БРОЈЕВИ ТЕЛЕФОНА

Mrkowi} Grad /050/

Op{tina: centarala 2220-920
faks 2220-954
Info DESK 2220-950

Komunalna policija 2220-940
Autobuska stanica 2211-093

Dom zdravqa 
''Dr Jovan Ra{kovi} 2211-319

Hitna pomo} 2211-030
Kom. preduze}e ''Park'' 2211-506
Vatrogasno dru{tvo 2211-482

Stanica javne 
bezbjednosti (centrala) 2211-042

''Mrkowi} putevi'' cen. 2280-010
redovno odr`avawe 2280-072

Elektrodistribucija 2211-249
Kulturni centar 2221-170
Narodna biblioteka 2220-271
Tranzitni telekom 2211-011
Radio [ik 2220-140

Dopisni{tvo RTRS i 
''Glasa srpske'' 2214-403

ЂУЗА БРАНИСЛАВ и СЕРДАР МИЉА
ЧУЛИЋ БОРИСЛАВ и ЧИГОЈА ТАЊА
ШУНКИЋ МИЛАН и ТОЛОМИР ДРАГАНА
САВИЋ СИМО и ТОДОРОВИЋ ЈАЊА
КОЊЕВИЋ МИЛЕ и ГАЧИЋ ЉИЉАНА

КАЛАЈЏИЈА ЂОРЂЕ, син Милоша и Милке
МАРИЋ МАРИЈА, кћи Станка и Јоване
ТОМИЋ СРЂАН, син Владимира и Милијане
ЋУСО МАРИЈА, кћи Славка и Бојане
КОЗОМАРА ЈОВАНА, кћи Горана и Снежане
ПИЉИЋ АЛЕКСАНДАР, син Ненада и Жељке
ТОМИЋ СТАША, кћи Драженка и Душанке
ЈОВАНДИЋ, син Радована и Весне
РАДИЋ ЂОРЂЕ, син Миланка и Драгане

Вјенчани

СУКАРА ЈОВО из Подшиљка
ДАКИЋ ИЛЕ из Герзова
ТОМИЋ СТАНА из Магаљдола
КОПУЗ ПЕРО из Брда
САМАРЏИЈА ДАРА из Мркоњић Града
ЈОВИШИЋ МИТРА из Медне
РАШАК ЗИЛХА из Баљвина
ШИПРАГА ПЕТКО из Горњих Граца
ТОПАЛОВИЋ ОСМАН из Мркоњић Града
ЋЕЛИЋ МАРА из Подбрда
СИМИЋ ЈОВО из Брда
ЗЕЉКОВИЋ СТАНА из ПОдбрда
БЈЕЛАЈАЦ ЉУБОМИР из Подрашнице
ПЕРАЋ ЂОРЂО из Орахов

Умрли

Рођени

БИЛИЋ ДУШАН и ЛУКАЧ САЊА
КОСТИЋ ЗОРАН и КАУРИН ТОМИСЛАВА
ТОМИЋ ДАНИЈЕЛ и КАЈИШ МИЛКА
ШАЈИН ДАЛИБОР и НИНИЋ ЗОРИЦА
МИЛЕКИЋ ДРАЖЕН и СТОЈИЧИЋ МИЛАНА
ДИМИТРИЋ ДМИТАР и ВУЧКОВИЋ ГОРДАНА 
НОВАКОВИЋ ДРАГОСЛАВ и РАДИЋ РАДМИЛА
ЛАБОВИЋ РАТКО и СУБАШИЋ МИРЈАНА

Комерцијална банка ад Бања Лука

Mrkonjić Grad

BHB KABLOVSKA TELEVIZIJA MRKONJIĆ GRAD 

Дигиталне телевизије - преко 100 канала - плус пакет Пинк канала

Интернет за само 12 КМ!

Интересантна,забавна,едукативна,провокативна,оригинална,брза и урбана! 

Поштовани грађани, 

Своје информације, прилоге, приче и
рекламе које желите да буду објавље-
не у Локалним новостима шаљите на
адресу редакције.

Редакција Локалних новости
Трг Краља Петра I Карађорђевића 1
70260 Мркоњић Град
Е-mail: javnost@mrkonjic-grad.rs.ba
wеb: www. mrkonjic-grad.rs.ba
Teлефон: +387 50 220 928

ПОЗИВ НА САРАДЊУ

ПРВИ И НАЈБОЉИ

Posjetite zvani~nu 
internet prezentaciju 
Op{tine Mrkowi} Grad
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ЦРНО-БИЈЕЛЕ СТАЗЕ - ИЗ MРКOЊИЋКE ШAХOВСКE ПРOШЛOСTИ (9) ПИШЕ: Живко Ђуза

Од када је почетком седамдесе-
тих година прошлог вијека обнов-
љен рад мркоњићког шаховског
клуба, па све док је он егзистирао
под именом ШК “Мркоњић Град”,
пратили су га неизбјежни проблеми.
Осцилације су биле редовна појава.
Међутим, кад год би зашкрипило
млади су били ти који су уносили до-
датну енергију, и на тај начин допри-
носили да се шаховски радници и
шахисти изборе са свим недаћама. У
првом таласу младих шахиста би-
љежимо имена Боре Павловића,
Свете Милића, Зорана Манојло-

вића и Драгомира Лукића, који су
предњачили не само у средњошкол-
ској шаховској секцији већ су били
респектовани и у оквиру локалног
шаховског клуба. Било би неправед-
но  не поменути да су се у тадашњи
мркоњићки колорит шаха и младо-
сти уклапали још Радивој Ерак,
Жељко Стојичић и још неколицина
јуноша. Нешто касније на сцену сту-
пају Хазим Жерић, који се у то ври-
јеме доказао и у сениорској конкуре-
нцији, те Ненад Гутовић и Мирос-
лав Милановић. Све те голобраде
младиће засјенио је голобради Гуто-

вић, који је бљеснуо попут метеора,
али је његова шаховска каријера би-
ла нажалост веома кратка. Дубок
траг оставио је тандем Мирко Коке-
за и Момир Чулић, који су екипи ШК
“Мркоњић Град” играјући на омла-
динским плочама дали можда најве-
ћи допринос. Чулић је у наредним го-
динама остварио и дуготрајну, успје-
шну каријеру играјући за локални
клуб у сениорској конкуренцији. Ни
послије њих ниска шаховских тале-
ната није прекинута. Наставили су је
Слободан Тодоровић, Мујо Собо,
Зоран Јовановић, Петар Еремија и

још десетак младића.
Наилази период вишегодиш-

њег мртвила у конкуренцији младих,
све до појаве Славена Паштара и
Јовице Ступара са безброј вршња-

ка, који су у секцији под диригент-
ском палицом мајсторског кандида-
та Мирка Цвијића најавили да су
спремни за веће домете у шаху.

Међународнa боксерскa реви-
јa „Браћа Качар“ у Језеру је приву -
кла неколико стотина љубитеља
племените вјештине из Језера и
сусједних мјеста.

Директор Боксерске репре-
зентације Србије Тадија Качар
истакао је да су на ревији учестовала
32 боксера из Србије, Републике
Српске, Хрватске и Федерације
БиХ. Боксерска репрезентација Сло-
веније је најавила учешће на овом
такмичењу, али су стигли у Језеро
тек након завршетка такмичења.

- Ријеч је углавном о младим и
перспективним такмичарима, ме-
ђу којима је било и неколико бок-
сера државних првака и са освоје-
ним медаљама на великим такми-

чењима. Млади боксери су пока-
зали завидан таленат и жељу за

напредак и вјерујем да ће „клица“
коју смо посијали прије три године
организовањем овога турнира
дати резултате - рекао је Тадија.

Општина Језеро је одавно пос-
тала расадник боксерских шампио-
на, а прошле године је основан и
Боксерски клуб „Слободан и Та-
дија Качар“. На овој међународној
боксерској ревији у Језеру одржано
је и друго редовно коло Премијер
лиге БиХ у боксу.

С. ДАКИЋ

У организацији Тениског клу-
ба „Нец“ одржан је Тениски тур-
нир „Мркоњић опен 2013“, на ко-
јем је учествовало педесет так-
мичара у пионирској, јуниорској  и
сениорској конкуренцији. Била је то
смотра тениских нада из града
подно Лисине, али и оних већ
афирмисаних такмичара.

Тренер „Неца“ Милорад Ка-
чар истиче да су на „Мркоњић
опену“ учествовали само чланови
тениског клуба , који су са успјехом
завршили љетњу школу тениса.
Ријеч је о дјеци од десет до 12 годи-
на, који тенис тренирају последње
три, четири године. 

- За тенис у Мркоњић Граду
влада велико интересовање, па
у нашем клубу редовно тренира
четрдесетак такмичара узрасти

од пет до петнаест година. Сви
они су похађали љетњу школу, а
ако обезбиједимо салу радиће-
мо и током зиме - рекао је Качар.

По свом таленту посебно се из-
двајају Дарко Вукотић и сестре
Милица и Радана Костић, које
тенис тренирају већ неколико го-
дина.

- Волим тенис и на овом тур-
ниру сам заузела друго мјесто.
Учествовала сам недавно и на
тениском турниру у Прњавору и
освојила четврто мјесто - рекла
је Милица Костић.

Тениски турнир „Мркоњић опен
2013“ одржан је уз покровитељс-
тво мркоњићке општине и уз по-
дршку „Хидроелектрана на Вр-
басу“ и „Мркоњић-путева“.

С. ДАКИЋ

РЕЗУЛТАТИ
Категорија до 12 година
Дјечаци: 1. Дарко Вукотић,
2. Славен Ђуза, 3. Иван
Костић
Дјевојчице: 1. Радана
Костић, 2. Милица Костић
Дубл:  1.  Ана Качар и Миле
Цвијић, 2. Радана Костић и
Милица Костић, 3. Дарко
Вукотић и Иван Костић

Сениори
Појединачно: 1. Драган Ја-
њанин, 2. Данијел Вукотић,
3. Радивоје Костић
Дубл:  1. Драган Јањанин и
Данијел Вукотић, 2. Сте-
фан Перић и Славко Пав-
ловић, 3. Драган Стојичић
и Радивоје Костић

Снага младости држи
мркоњићки шах клуб

БОКСЕРСКА РЕВИЈА „БРАЋА КАЧАР“ У ЈЕЗЕРУ

У рингу 32 боксера

Ријеч учесника
- Задовољан сам наградом и мојим наступом, имао сам доброг про-

тивника и добро сам боксао. Ова ревија је показала да у Републици
Српској влада велики интерес за бокс - рекао је Томислав Макић из
Боксерског клуба Нови Сад који је проглашен најбољим боксером ревије.

- На овој боксерској ревији су наступили квалитетни такмичари.
Ревија је била одлично организована, и сматрам да овакве смотре
доприносе развоју и популаризацији бокса - истако је Иван Матеша из
Боксерског клуба Брод из Славонског Брода.

Мркоњић опен 2013: Смотра тениских нада

ФУДБАЛ ПРВA ЛИГA СРПСКЕ
СЛОБОДА ДРУГА

Након завршетка јесењег
дијела првенства Прве лиге
Републике Српске, фудбале-
ри мркоњићке Слободе су зау-
зели друго мјесто на табели.
Јесењи првак је Дрина из Зво-
рника, која има једну побједу
више од Слободе тако да има
предност од три бода. 

Руководство мркоњићког
прволигаша је задовољно ост-
вареним резултатима, па се
нада да ће и у прољетном дије-
лу првенства наставити са
добрим играма и резултатима.
Већ неколико година Слобода
се бори за сам врх табеле, са
амбицијом да освоји прво мје-
сто, и тако свом граду донесе
прву шампионску титулу Ср-
пске и пласман у Премијер ли-
гу БиХ.

Кад почне борба на 64 поља на истом
су задатку и стари и млади. Детаљ са
једног локалног такмичења

Куп: Вележ и у реваншу бољи
Фудбалери Слободе нису успјели да приреде изненађење против Ве-

лежа, пошто су послије пораза на домаћем терену (2:3) поклекли и у Мос-
тару са 4:2. Домаћини су послије пола сата водили са 3:0, да би Малба-
шић и Радоја смањили на 3:2. Ипак, домаћи су у финишу мача потврдили
побједу поготком Мержића.

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6.
7.
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 

Дрина (Зворник) 
Слобода (М. Град) 
Подриње (Јања)
Дрина ХЕ (Вишеград) 
Младост (Гацко)
Сутјеска (Фоча) 
Козара (Градишка)
Напредак (Д. Шепак) 
Слобода (Нови Град) 
Пролетер (Теслић) 
Борац (Шамац) 
Слога (Добој)
Модрича "Maxima"
Рудар (Угљевик)

28
25
23
23
20
20
18
17
17
16
13
13
9
7

РЕЗУЛТАТИ
12. коло (2. 11. 2013.) Слобода – Подриње 4:1
13. коло (9. 11. 2013.) Дрина ХЕ – Слобода 1:2

ТАБЕЛА ПРВЕ ЛИГЕ



Кошаркаши Младости су од
почетка такмичења запосјели на
прву позицију, на којој су и дочека-
ли крај првог дијела Првенства
Босне и Херцеговине. Од једана-
ест одиграних утакмица Младост
је добила осам, а три утакмице је
изгубила на гостовањима у Бије-
љини, Тузли и Посушју. 

Младост је у ово првенство
ушла знатно ослабљена, јер је
остала без седам играча који су
носили њене боје у претходној се-
зони. Ипак, са адекватним појача-
њима, пакленим тренинзима и пре -
 познатљивом игром, мркоњићки
кошаркаши су постигли одличне
резултате и ове полусезоне.

- У ростеру имамо десет под-
једнако квалитетних играча,
све их користимо, што је највећа
предност у односу на ривале. Са
досадашњим побједама добили
смо самопоуздање, и настојаће-
мо да овај ниво игре, али и мјес-
то на табели, задржимо до краја
- истакао је тренер Младости Го-
ран Сладојевић.               М. МИЛЕКИЋ
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Женски одбојкашки клуб
„Балкана-МП“ се од ове јесени
поново такмичи у Првој лиги Ре-
публике Српске. Прошлу такми-
чарску сезону су мркоњићке од-
бојкашице завршиле на другом
мјесту, мада су све до задњег ко-
ла биле прве на табели. У задњој
утакмици су им била довољна са-
мо два освојена сета да задрже
прво мјесто. Након освојеног пр-
вог сета у другом сету су имале
предност од 16:10, када им се по-
вриједила најбоља играчица и тај
сет су изгубиле.

Цијенећи све то, као и досада-
шње успјехе клуба, Одбојкашки
савез Републике Српске је овом
клубу понудио да се такмичи у Пр-
вој лиги, и да заузме једно упра-
жњено мјесто. Руководство клу-
ба је заједно са челницима опш-
тине и спонзорима размотрило

ову понуду, пронађена су неопхо-
дна финансијска средства за так-
мичење, и одлучено је да се „Бал-
кана-МП“ такмичи у Првој лиги.  

- Морам да напоменем да је
ова понуда дошла доста касно
и да се нисмо могли добро при-
премити за такмичење. Наро-
чито су нам  фалиле контролне
утакмице јер смо остали прак-
тично без пола тима. Наше три
играчице из прве поставе нису у
могућности да играју због пов-
реда и одласка на факултет. А
из билтена након прелазног ро-

ка смо сазнали да се сваки тим
појачао, са три до четири игра-
чице од екипа из Премијер лиге
БиХ - рекао је тренер Миланко
Самарџија и додао да је сениор-
ска екипа знатно подмлађена.

И са оваквим саставом прву
полусезону су одиграли веома
добро, иако са оствареним  резул-
татима нису задовољни.

- Завршили смо јесењи дио
првенства само са једном побје-
дом, а објективно смо могли
имати четири. Два пораза мо-
жемо приписати нашем неиску-
ству, а трећи иде на душу суди-
јама, што смо и доказали преко
одбојкашког савеза. Надам се
да ћемо другу полусезону одиг-
рати много боље - каже Самар-
џија али и додаје да су им, због
пропуштених прилика у првом
дијелу, остале мале шансе да из-
боре опстанак.                 М. МИЛЕКИЋ

ЛИГА 12 КОШАРКАШКО ПРВЕНСТВО БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
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Такмичарске селекције
Сви клубови који се такмиче у овом рангу такмичења морају по-

себну пажњу да посвете раду са млађим категоријама и да форми-
рају све такмичарске селекције. У мркоњићком клубу тренирају све
категорије одбојкашица, основана је и школа одбојке коју похађа ве-
лики број дјевојчица. Јуниорска екипа овог клуба је прошла у други
круг такмичења  и разиграва за пласман на финални турнир.

1. коло (19.10.2013.)
БОСНА - МЛАДОСТ 66:79 (16:17, 11:25, 25:22, 14:18)
Дворана Скендерија у Сарајеву. Гледалаца 500. Судије: Иван
Милићевић (Читлук), Данијел Ваха, Данијел Стапић (Мостар).
МЛАДОСТ: Алексић 6, Лукић, Вукотић 3, Ђурановић 14,
Милошевић 10, Стојкановић 8, Љујић 4, Видовић, Кежић 17,
Свилар 11, Томић 6, Поповић. Тренер: Горан Сладојевић.
2. коло (26.10.2013.)
СПАРС - МЛАДОСТ 73:75 (11:23, 21:16, 13:14, 7:9)
Дворана Скендерија у Сарајеву. Гледалаца 600. Судије:
Драган Краљ (Требиње), Данијел Стапић (Мостар), Мирза
Пало ( Сарајево).
МЛАДОСТ: Алексић 7, Лукић, Вукотић, Ђурановић 29,
Милошевић 7, Стојкановић 7, Љујић 1, Видовић, Кежић 7,
Свилар 12, Томић 3, Поповић. 
3. коло (2.11.2013.)
МЛАДОСТ - КАКАЊ 70:64 (22:18, 17:17, 17:17, 14:12)
Спортска дворана у Мркоњић Граду. Гледалаца 300. Судије:
Милан Адамовић (Бањалука), Мирза Пало (Сарајево), Армин
Авдић (Зеница). 
МЛАДОСТ: Алексић 6, Лукић, Вукотић, Ђурановић 7,
Милошевић 10, Стојкановић 13, Љујић, Видовић, Кежић 10,
Свилар 15, Томић 4, Стојичић. 
4. коло (9.11.2013.)
ЛЕОТАР - МЛАДОСТ 83:94

5. коло (16.11.2013.)
МЛАДОСТ - ВАРДА ХЕ 78:64 (31:14, 10:14, 18:16, 19:20)
Спортска дворана у Мркоњић Граду. Гледалаца 400. Судије:
Саша Бабић (Бањалука), Драган Краљ и Драган Пробић
(Требиње).
МЛАДОСТ: Алексић 5, Лукић, Вукотић 2, Ђурановић 7,
Милошевић 10, Стојкановић 3, Љујић, Видовић, Кежић 14,
Свилар 24, Томић 13, Стојичић. 
6. коло (23.11.2013.) 
РАДНИК - МЛАДОСТ 81:71 
7. коло (30.11.2013.)
МЛАДОСТ - ЧАПЉИНА 100:69 (22:12, 26:14, 26:19, 20:24)
Спортска дворана у Мркоњић Граду. Гледалаца 500. Судије:
Ернар Каровић(Зеница), Давор Скендерија(Бањалука),
Армин Авдић(Зеница).
МЛАДОСТ: Алексић 4, Лукић, Вукотић 5, Ђурановић 12,
Милошевић 16, Стојкановић 13, Љуји, Видовић, Кежић 15,
Свилар 20, Томић 13, Стојичић. 
8. коло (7.12.2013.)
СЛОБОДА - МЛАДОСТ 77:67  (21:15, 15:22, 22:11, 19:16)
Дворана Мејдан у Тузли. Гледалаца 4.500. 
МЛАДОСТ: Алексић 7, Петровић, Вукотић 7, Ђурановић 22,
Милошевић 2, Стојкановић 6, Љујић, Видовић, Кежић 15,
Свилар 6, Томић 2, Стојичић. 

9. коло (14.12.2013.)
МЛАДОСТ - ЗРИЊСКИ 88:64  (25:13, 18:20, 19:14, 26:17)
Спортска дворана у Мркоњић Граду. Гледалаца 500. Судије:
Харис Бједић (Сарајево), Миљан Шобот (Бањалука), Нермин
Никшић (Сарајево).
МЛАДОСТ: Алексић 4, Лукић, Вукотић, Ђурановић 13,
Милошевић 11, Стојкановић 2, Љујић, Видовић, Кежић 14,
Свилар 30, Томић 12, Стојичић. 
10. коло (21.12.2013.)
ПОСУШЈЕ - МЛАДОСТ 66:64 (19:7, 15:22, 19:15, 13:20)
Спортска дворана у Посушју. Гледалаца 500. Судије:
Божидар Радановић (Требиње), Нермин Никшић (Сарајево),
Ернар Каровић (Зеница).
МЛАДОСТ: Алексић, Лукић, Вукотић, Ђурановић 17,
Милошевић 13, Стојкановић 10, Љујић, Видовић, Кежић 18,
Свилар 4, Гтомић 2, Стојичић. 
11. коло (28.12.2013.)
МЛАДОСТ - ГРАЂАНСКИ 87:76 (31:25, 21:25, 16:10, 19:16)
Спортска дворана у Мркоњић Граду. Гледалаца 600. Судије:
Бојан Јованић (Бањалаука), Мила Чавар (Бусовача), Мирза
Пало (Сарајево).
МЛАДОСТ: Алексић 5, Лукић, Вукотић 1, Ђурановић 16,
Милошевић 8, Стојкановић 4, Љујић, Видовић, Кежић 24,
Свилар 17, Томић 12, Стојичић. 

ПРИРЕДИО: М. М.

ОДБОЈКАШИЦЕ ПОНОВО У ПРВОЈ ЛИГИ, АЛИ БЕЗ МНОГО УСПЈЕХА

Плаћена цијена неискуству 
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