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ПАРАСТОС И СЈЕЋАЊЕ НА ЖРТВЕ ОКУПАЦИЈЕ

Не губимо наду
да ће правда стићи
одговорне за злочине
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- Иако је година била тешка, буџет
смо завршили у плусу, а десила су
нам се и два значајна догађаја, положен је камен темељац за изградњу
Фабрике за прераду метал-силицијума у Бјелајцу и покренута је производња у Фабрици текстила "Мак
Младост", тако да смо прошлу годину завршили са 149 запослених радника више - поручила је начелница
Дивна Аничић

С

вечана академија поводом обиљежавања 4.
фебруара - Дана општине Мркоњић Град и 19.
годишњице од када су
се Мркоњићани послије
петомјесечног избјеглиштва вратили на своја огњишта, одржана
је, у присуству великог броја гостију, у Културно-спортском центру "Петар Кочић".
Начелница општине Дивна
Аничић пригодном бесједом обратила се присутнима. Она је на почетку истакла да је година била
тешка, али да је ипак доста тога
урађено.
- Иако је година била тешка,
буџет смо завршили у плусу, а
десила су нам се и два значајна
догађаја, положен је камен темељац за изградњу Фабрике за
прераду метал-силицијума у Бјелајцу и покренута је производња
у Фабрици текстила "Мак Младост", а ја од њих очекујем још
више добробити ове године.

Поводом Дана општине
Мркоњић Градa и 19. годишњице повратка становништва
из избјеглиштва у капели
Светог апостола Марка служен
је парастос за 181 убијеног цивила и војника. Након парастоса
делегације општине Мркоњић
Град, Борачке организације, 3.
Пјешадијског Република Српска Пука, СУБНОР-а, представници породица погинулих бораца и Удружења Мркоњићана из Београда, положили су
цвијеће на спомен-обиљежје масовне гробнице на православном

гробљу, као и на централно спомен-обиљежје погинулим борцима на Тргу српске војске.
Начелница општине Дивна Аничић каже да вријеме пролази, али да не губи наду да ће
правда стићи одговорне.
- Ми смо урадили све што
смо могли, прикупљени су докази и припремљена је тужба
која се налазила у Хагу и која
се сада налази у тужилаштву у
Сарајеву. Позивам Тужилаштво Босне и Херцеговине да
коначно тужбу извади из
ладице и почне са процесуира-

Дан сјећања на повратак

Дан општине установљен је у знак сјећања на 4. фебруар
1996. године, када су се Мркоњићани послије петомјесечног
избјеглиштва вратили на своја огњишта. Они су у јесен 1995.
године током ратних дешавања морали у бијег пред хрватском војском. За вријеме окупације хрватске снаге починиле су
злочин над 364 цивила и заробљеника српске војске од којих
је 210 са подручја мркоњићке општине. Град је био разорен и
опљачкан. Страдао је цјелокупан сточни фонд, опљачкана покретна имовина, постројења из фабрика... Ратна штета процијењена је на 680 милиона марака.

њем злочина у Мркоњић Граду
и осталим западнокрајишким
општинама - поручила је Аничићева и додала да се нада да
ће одговорни бити осуђени јер је
немогуће да за толики злочин
нико не одговара, а да послије
тог слиједи и тужба за надокнаду материјалне штете, јер се
таква тужба не може поднијети
све док неко не буде кривично
одговарао.
Породице жртава кажу да су
огорчене што за ове злочине ни
послије 19 година још нико није
одговарао иако постоје сви докази. Здравко Караћ је у масовној гробници пронашао брата.
- Осјећај је био језив. Када је
била есхумација и идентификација жртава било је застрашујуће. Мом брату Недељку је
око руке била везана сајла,
глава је била спљоштена, што
значи да је убијен маљем и имао
је прострелну рану у лијевом
дијелу кључне кости - објашњава Караћ, који је, како каже, изгубио сваку наду да ће неко одговарати за те злочине.
С. ЋУСО

Прошлу годину завршили смо са
149 запослених радника више и
захваљујем се свима онима који
су допринијели томе - истакла је
Аничићева. По њеним ријечима, све
јавне установе и предузећа послују
позитивно, радници редовно добијају плате, у буџету су одређена и
средства за стипендије свим редовним студентима и исплаћене су
све социјалне помоћи.
- Поред свега тога успјели смо
да радимо и да градимо. Надам
се да ће тако и још боље бити и
ове године, када очекујем успјешан почетак радова у нашој пословној зони, у којој су четири предузећа купила локације и ту планирају своје даље пословање,
што би требало да допринесе
добробити и новим радним мјестима - поручила је начелница општине.
Академији су поред бројних званица присуствовали и Његово преосвештенство владика бихаћкопетровачки Атанасије, човјек чији

ТРАДИЦИОНАЛНИ НОВОГОДИШ

Општина на услуз
Начелница општине Дивна
Аничић приредила је традиционални новогодишњи пријем за
привреднике и директоре јавних
установа и предузећа, те представнике удружења грађана, спортских
и омладинских организација са
подручја општине.
При обраћању присутнима у
свечаном амбијенту поводом завршетка календарске године и предстојећег Дана општине начелница Аничић истакла је да је овај сусрет прилика да се размијене искуства и сумирају резултати из протекле године, као и да се праве

планови за наступајућу годину.
- Прошлу годину смо завршили са 149 више запослених
радника него у 2013. години.
Хвала вам за нова радна мјеста,
и желим да и даље наставите да
запошљавате - рекла је Аничићева и додала да је и јавни сектор
прошлу годину као и претходну
завршио успјешно и да су све јавне
установе и предузећа пословали
позитивно.
Она је напоменула да су се у
прошлој години десили и избори
који су протекли у фер и коректној
атмосфери.
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Награде
и признања
На свечаној академији додијељене су и општинске награде и признања. Тако је Повеља
почасног грађанина општине
са златним симболом додијељена постхумно Војиславу
Мудреновићу за изузетно остварење у области образовног и
научно-истраживачког рада.

Повељу заслужног грађанина са златним симболом
општине добили су Илија
Клепић и Јован Тодоровић, за
остварене резултате у области
привреде и хуманитарног рада.
Захвалнице су додијељене
просвјетним радницима Милици Грмаш, Митру Јовишићу
и Александру Јеремићу за изузетан допринос у области образовања и васпитања, Славку Самарџији за изузетан допринос у
области културе и хуманитарног
рада, Сими Тодоровићу за допринос у раду Удружења пензионера, Душану Пенићу за допринос у области привреде, те
Гојку Ђурићу за допринос у области спорта.
коријени потичу из Мркоњић Града,
помоћник градоначелника Новог
Сада Мироје Јовановић, министар просвјете и културе у Влади
Републике Српске Дане Малешевић, министар рада и борачкоинвалидске заштите Миленко
Савановић, министар финансија
Зоран Тегелтија.
Обраћајући се присутнима, министар Тегелтија и некадашњи начелник мркоњићке општине, рекао

је да су 4. фебруара осјећања помијешана, јер су се на тај дан 1996.
године Мркоњићани вратили у разорен град.
- Дан општине, уз крсну славу
је најрадоснији дан за неку општину, када би сви требали да будемо
најсрећнији, али је 4. фебруар за
Мркоњић Град дан када сви
Мркоњићани имају веома помијешана осјећања која изазивају
сјећања на те дане. Никад нећу

заборавити спаљене куће и друге
уништене објекте и израз на лицима људи да ће да се врате и обнове
своје куће. Тешко је данас наћи
нешто што подсјећа на то вријеме,
можда нас је на то све доскоро
највише подсјећала наша црква,
коју су непријатељи спалили, а
чија обнова је започела прошле
године - рекао је Тегелтија и истакао
да се у граду дешавају добре ствари,
али да тога мора бити више.

Честитајући Дан општине, Тегелтија је поручио Мркоњићанима
да ће Влада Српске подржати
пројекте из ове општине.
- Морамо бити одлучнији,
храбрији, као што смо били тог 4.
фебруара 1996. године. Морамо
окупити све наше људе који желе
да граде и раде и позвати све оне
који желе да дођу у наш град.
Охрабрујемо и начелницу Дивну
Аничић са свим њеним сарадни-

цима и локалну Скупштину, да
траже подршку Владе за све
пројекте које треба заједно да
реализујемо - поручио је Тегелтија.
У културном дијелу програма
наступили су СПД "Јединство",
Гудачки октет Средње музичке
школе, Етно група "Жар", глумци Градског позоришта, Дјечији
хор "Мали принц" и оркестар
хармоника из Угљевика.
СЊЕЖАНА ЋУСО

ЊИ ПРИЈЕМ ЗА ПРИВРЕДНИКЕ И ПРЕДСТАВНИКЕ ЈАВНИХ УСТАНОВА И ПРЕДУЗЕЋА

и привреди у отварању нових радних мјеста
- Оно што је велики успјех за
општину Мркоњић Град јесте да
сад након конституисања власти
имамо два министра и једног посланика. Честитам господи Тегелтији и Савановићу на њиховим
министарским мјестима и госпођи Стојичић на њеном посланичком мјесту и надам се да ће становници Мркоњић Града осјетити добробит тих ваших послова рекла је Аничићева.
Начелница је подсјетила и да је
у прошлој години почела реконструкција цркве у граду, као и да је
служена прва служба у новом хра-

му, те да је положен камен-темељац за изградњу фабрике "Р-С
Силикон" у Бјелајцу и покренута
производња у фабрици "Мак
Младост".
- То су два догађаја која тек
треба да допринесу добробити
овога града - поручила је Аничићева и додала да су у прошлој години продате и прве четири локације у пословној зони Подбрдо.
На крају свог обраћања начелница је подсјетила да ће заједно са
општинским службама и даље радити на добробит становника овог
града, те да ће бити на услузи при-

вредницима и пољопривредницима, како кроз директна улагања
путем Агенције за привредни развој тако и кроз услуге посредовања
ка неким вишим институцијама.
Свечаном пријему присуствовао је и министар финансија
Републике Српске Зоран Тегелтија. Пријем је завршен концертом бањалучке етно-групе "Траг",
на којем су изведене старе народне
пјесме са Балкана. Као гости на
концерту наступили су етно-група
"Жар" из Мркоњић Града и
Градски хор "Мали принц".
С. ЋУСО
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Д

вадесет трећа сједница
Скупштине општине Мркоњић Град одржана је 25. децембра уз присуство 22 одборника, који су разматрали
десет тачака дневног реда.
Најважнија је била усвајање буџета за 2015. годину. Одборници су са
15 гласова “за” и 5 “уздржаних” гласова усвојили најважнији општински акт
по коме ће Општинска управа у овој
години располагати са 9.843.400 КМ,
а од тога је 8.873.400 КМ распоређено за одређене намјене, 900.000
КМ за отплату кредита, док је
70.000 КМ резерва.
Начелник Одјељења за привреду и финансије Томислав Тодоровић рекао је да је предложени буџетски план средстава мањи за 1,73
одсто од плана буџета за 2014. годину и за 0,83 одсто од процјене извршења до краја 2014. године.
- Порески приходи износе
5.259.400 КМ, што је за 1,86 одсто
мање од плана ових прихода за
2014. годину. Непорески приходи за
2015. годину износе 3.068.000 КМ,
што је за 3,49 одсто више од плана
непореских прихода за 2014. годину
и за 2,76 одсто више у односу на процјену извршења у 2014. години рекао је Тодоровић.
Он је додао да се настојало да
буџет својом равномјерном потрошњом омогући извршавање обавеза за
квалитетно функционисање свих потрошачких јединица које се финансирају из буџета, подстицај запошљавања и развој привреде на подручју општине кроз планиране субвенције, стимулативно кредитирање и капитална
улагања која буџету дају и развојну
компоненту, затим квалитетан рад
корисника грантова како организација
тако и јавних установа преко којих се
финансира потрошња за спорт и културу, рад удружења и сл., дознаке
појединцима којима се прије свега желе
задовољити потребе корисника социјалне заштите и дознаке грађанима, те
оптимално оптерећење буџета општине када је у питању отплата кредитног
задужења.
Одборници су са 14 гласова ''за'' и
6 гласова ''против'' усвојили Одлуку о
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У општинској каси
скоро 10 милиона КМ
утврђивању стопе за опорезивање
непокретности на територији општине за 2015. годину у висини од
0,20 одсто и која је иста као и у претходној години.
Одлуку о усвајању Програма капиталних инвестиција за период
2015–2019. године одборници су усвојили са 15 гласова ''за'' и 6 ''уздржаних'' гласова.
- Програм предвиђа да у овом
периоду буде реализовано 86 инвестиционих пројеката за које је
утврђена финансијска пројекција у
износу од 17.989.000 КМ - рекао је
начелник Одјељења за изградњу
града и управљање имовином Дамир Сладојевић и додао да је на овом
програму доста рађено и да су поштоване бројне процедуре.
Највише средстава, 3.650.000
КМ, планирано је за рјешавање топлификације и јавну расвјету, затим
водоснабдијевање и канализацију
2.510.000 КМ, спорт и рекреацију
2.440.000 КМ, путеве и улице
1.792.000 КМ, саобраћај 1.315.000
КМ, образовање 915.000 КМ, екологију 400.000 КМ, стамбене, пословне

и друштвене објекте 313.000 КМ,
здравство 300.000 КМ, културу и
информисање 196.000 КМ и у изградњу тржнице 60.000 КМ. За пројекте
из групе остало планирано је да се за

пет година уложи 4.098.000 КМ, а за
реализацију програма капиталних
инвестиција у 2015. години планирано је 3.219.600 КМ.
Једногласно су усвојене одлуке о

Ревизорски извјештај буџета из 2013.
Општински парламент разматрао је Извјештај о ревизији консолидованог финансијског извјештаја за
кориснике буџета општине за период од 1. јануара до 31.
децембра 2013. године, који је сачињен од стране Главне
службе за ревизију јавног сектора Републике Српске.
Одборници су једногласно усвојили закључак којим се заду-

жују надлежна одјељења општинске управе да сачине План
активности отклањања неправилности утврђених у Извјештају о ревизији консолидованих финансијских
извјештаја општине у наведеном периоду и доставе Скупштини на разматрање и усвајање.

утврђивању критеријума о расписивању Јавног конкурса за избор чланова Управног одбора ЈУ Центар за
социјални рад Мркоњић Град и ЈУ
''Народна библиотека'' Мркоњић
Град.
Са 14 гласова ''за'' и 7 ''уздржаних''
гласова усвојено је Рјешење о именовању комисије за избор чланова
Управног одбора ЈУ Центар за социјални рад, док је Рјешење о именовању комисије за избор чланова Управног одбора ЈУ ''Народна библиотека'' усвојено са 14 гласова ''за'' и 6 ''уздржаних'' гласова.
С. ЋУСО

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОДУГАЧАК ДНЕВНИ РЕД 24. СЈЕДНИЦЕ МРКОЊИЋКОГ ПАРЛАМЕНТА

Планска регулација грађевинског земљишта
Двадесетчетврта сједница Скупштине
општине одржана је 20. фебруара, уз присуство
24 одборника, који су разматрали 26 тачака
дневног реда, a највише времена посвећено је
измјенама неколико важних регулационих планова у општини.
Приједлог одлуке о усвајању измјене дијела
Регулационог плана насеља "Збориште-Грабеж" у Мркоњић Граду, уз примједбе је усвојен
једногласно. Елаборат плана израђен је у предузећу "Пројект" из Бањалуке, а на основу њега се разрађују и дефинишу услови за пројектовање и грађење објеката. Регулациони план урађен је за обухват од 2,74 хектара и на временски период од 10 година.
- На предметном простору обухвата предвиђена је изградња десет стамбених објеката
максималне спратности П+1+Пк, два стембенопословна објекта спратности Су+П+2, вишенамјенско игралиште за дјецу, а ту су и површине
за изградњу пословних објеката, садржаја и
комплекса - рекао је Витомир Малешевић, који је
радио на изради плана испред предузећа "Пројект", и додао да је за потребе реализације и изградње планираних садржаја предвиђено и опремање локалитета са новим капацитетима инфраструктурне опреме и саобраћајница.
Са 15 гласова "за" и пет "уздржаних" гласова
одборници су усвојили Нацрт одлуке о усвајању измјене дијела Регулационог плана "Центар Мркоњић Град" са свим предложеним измјенама и приједлозима. И овај елаборат плана
је израђен је у бањалучком "Пројекту", а регулациони план ради се за обухват од пет хектара и

на временски период од 10 година. На локалитету који је предмет Измјене регулационог плана
изражен је значајан степен изградње, а измјена
плана иде у правцу задржавања већине постојећих објеката, као и изградње нових стамбено-пословних објеката. План ће бити изложен на
јавни увид у трајању од мјесец дана.
Одлука о организацији и функционисању
цивилне заштите у области заштите и спасавања општине усвојена је једногласно. Овом Одлуком у складу са Законом о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама утврђују се организација, програмирање и планирање, права и
обавезе грађана, органа општине, привредних
друштава и других правних лица, обучавање,
оспособљавање и функционисање структура
цивилне заштите општине, ради заштите и спасавања у ванредним ситуацијама.
Одлука о измјенама Одлуке о продаји
неизграђеног грађевинског земљишта у државној својини и Одлука о начину и условима
продаје непокретности у својини општине
усвојене су једногласно.
Једногласно је усвојена и Одлука о просјеч-

ној коначној цијени квадратног метра корисне стамбене површине у 2014. години. По овој
одлуци утврђено је да просјечна коначна грађевинска цијена "квадрата" у 2014. години износи
626 КМ. Ова цијена служи као основица за израчунавање висине једнократне ренте.
Одборници су једногласно усвојили и Одлуку о отпису потраживања, којом се наведена
потраживања која нису наплаћена у периоду од
дванаест мјесеци иста преносе на спорна и сумњива потраживања.
Информација о утрошку средстава остварених продајом шумских дрвних сортимената на подручју општине у 2014. години
усвојена је са 15 гласова "за" и пет гласова "против". Укупно је утрошено 333.354 КМ, док је
остало неутрошено 48.606. У изградњу локалних некатегорисаних путева у руралним
подручјима утрошено је 124.879, реконструкцију и одржавање путева 50.313, зимско одржавање 55.648 КМ и у друге инфраструктурне објекте 102.513 конвертибилних марака.
Са 15 гласова "за" и пет гласова "против"
усвојен је и Програм утрошка средстава ост-

Протићка и даље на челу вртића

Са 15 гласова "за" и пет "уздржаних" гласова усвојено је Рјешење о именовању директора ЈУ
Дјечији вртић "Миља Ђукановић",гдје је за директора по други пут изабрана Данијела Протић.
А бирани су и чланови управних одбора Центра за социјални рад и Народне библиотеке. Са 15
гласова "за" и пет "уздржаних" усвојено је рјешење о именовању, тако да ће Управу центра чинити
Мира Стојичић, Мирјана Попадић и Стојанка Врбљанац, док ће у УО Библиотеке бити Драга Лекић,
Иван Вања Бороја и Јелена Вученовић.

варених продајом шумских дрвних сортимената на подручју општине у 2015. години.
Према усвојеном плану, средства која би требало
остварити по овом основу 494.000 КМ.
- Средства добијена продајом шумских
дрвних сортимената ће бити утрошена за
изградњу, реконструкцију и одржавање инфраструктуре и других објеката у руралним
подручјима општине са којих потичу дрвни
сортименти, као и за одрживи развој заштићених подручја, стварања услова за рад ватрогасних јединица, као и за сервисирање кредитних ануитета и неизмирених обавеза из
ранијег периода, а које се односе на поменуте
намјене - појаснио је начелник одјељења за привреду и финансије Томислав Тодоровић.
Са 15 гласова "за" и пет "уздржаних" гласова
усвојена је Информација о утрошку новчаних
средстава са посебног рачуна водних накнада у 2014. години. Укупно је утрошено
120.006 КМ, док је остало неутрошено 87.371.
Пројекти који су финансирани из средстава са
овог рачуна су: израда пројектне документације за водовод у МЗ Оћуне и у МЗ Ораховљани, изградња водоводне инфраструктуре
у МЗ Магаљдол, реконструкција водоводноканализационе мреже у улицама Цара Душана, Симе Шолаје и Спортској улици, те за
санацију посљедица изазваних поплавама и
клизиштима.
Одлука о утрошку новчаних средстава са
посебног рачуна водних накнада у 2015.
години у износу од 227.371 усвојена је једногласно. Ова средства ће се утрошити за реализацију
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ОПШТИНА МРКОЊИЋ ГРАД СТИПЕНДИРА 209 СТУДЕНАТА

Значајан подстицај
O

пштинa Mркoњић Грaд
стипeндирaћe у школској 2014/2015. години
209 студeнатa, који су нa
пригoднoj свeчaнoсти пoтписaли угoвoре сa начелницом
општине Дивном Аничић. У oвoгoдишњeм буџeту oпштинe зa студeнтскe стипeндиje прeдвиђeнo
je 262.500 КM.
Начелница је истакла да се стипендије редовно исплаћују и честитала свим редовним студентима којима општина помаже у школовању.
- Као што видите по броју
оних који су конкурисали и добили стипендије, потребно је само
да сте редован студент. Желим
вам успјеха у студирању, јер школа и знање се кад тад исплате рекла је Аничићева и поручила студентима да, гдје год отишли да раде, не забораве свој Мркоњић Град.
Тијана Рађевић Дрљача, начелник одјељења за друштвене
дјелатности, каже да је наша општина једна од ријетких која, с
обзиром на висину буџета, издваја
највише средстава за стипендирање студената.
- Као и претходних година и у
овој години стипендију су остварили сви студенти који су конкурисали, а испуњавају услове конкурса, односно сви они који су
редовно уписали годину и студирају на државним факултетима.
Ове године то је 209 студената,
нешто мање у односу на претходне године из разлога што
већи број студената уписује при-

ватне факултете - објаснила је
Рађевић Дрљача. Она је додала да
по одлуци о стипендирању студенти приватних факултета могу да
остваре право на стипендију само
ако имају просјек девет и више.
Данијела Радоја студент је
треће године Економског факултета у Бањалуци и каже да је стипендија стимуланс за даље учење:
- Већ трећу годину примам
стипендију општине и веома сам
задовољна. Ово за мене, као и
сваком студенту, значи стимуланс. Драго ми је што општина
брине о студентима и даје им
мотивацију да још више уче.
Са њом се слаже и Дејан Ја-
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студента стипендирала општина прошле
године, док је 2004/2005.
године стипендирано тек 58
студената.

воровић, студент прве године Факултета политичких наука у Бањалуци.
- Ово је један значајан подстицај за нас да наставимо и
даље у будућности да што боље
радимо и учимо, а ова финансијска помоћ ће ми добро доћи.
Стипeндиje сe исплaћуjу зa дeсeт мjeсeци, a изнoс стипeндиje je
120 КM зa рeдoвнe студeнтe, дoк
je зa дjeцу пoгинулих бoрaцa и
РВИ oд првe дo чeтвртe кaтeгoриje oбeзбиjeђeнo пo 150 КM,
oднoснo пo 180 КM зa студeнтe
дeфицитaрних зaнимaњa (мaшинствo, мaтeмaтикa, физикa и
С. ЋУСО
рударство).
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Шумска основа
за приватне шуме
Општина Мркоњић Град финансирала је израду шумскопривредне основе за приватне
шуме на подручју општине у вриједности од 75.000 КМ. Новоизрађена основа важи до краја 2024.
године. За општину основу је урадило предузеће "Шума план" из
Бањалуке, а усвојена је од стране
надлежног министарства.
Душко Топић, директор
"Шума плана", које је израдило
основу, каже да је површина приватних шума већа за око хиљаду
хектара у односу на претходну
основу. Нажалост, до тог није дошло планским пошумљавањем,
већ напуштањем руралног подручја, па су многа домаћинства
зарасла, што је новим премјером
и авионским снимањем констатовано и уврштено у површине под
шумом.
Томислав Тодоровић, начелник Одјељења за привреду
и финансије, каже да израда основе значи много грађанима који
експлоатишу своје шуме. Средства за израду шумско-привредне основе општина је обезбиједила од накнаде коју добије за приватне шуме.
С.ЋУСО

Потврде у
ШГ "Лисина"

Начелник Тодоровић је нагласио да грађани на бази овог
документа могу добити све потребне дозволе и користити и експлоатисати своју шуму.
- Грађани само треба да
приликом сјече траже од Шумског газдинства "Лисина" потврду да могу извршити сјечу објаснио је Тодоровић.

Нови план за Балкану отвара перспективу
Нацрт одлуке о усвајању Просторног плана подручја посебне
намјене туристичко-рекреационог
центра "Балкана" усвојен је са 18
гласова "за" и пет "уздржаних". Елаборат је израдио "Нови урбанистички завод Бањалука" и обухваћена је
површина од 104 хектара, а доноси
се на период од 20 година.
У ужем обухвату налазе се два језеизградње водоводно-канализационе инфраструктуре у ПЗ Подбрдо, изградње водовода у МЗ Оћуне, те реконструкције пропусних цијеви на Брешином потоку - насеље
Подоругла.
Информација о утрошку средстава са
рачуна посебних намјена - кориштење природних ресурса у сврху производње електричне енергије у 2014. години усвојена је једногласно. Са овог рачуна од планираних
1.153.133 КМ, остварено је 1.394.922, а утрошено је укупно 1.140.431.
Једногласно је усвојен и Програм кориштења средстава са рачуна посебних намјена по
основу кориштења природних ресурса у сврху
производње електричне енергије у 2015. години. Планирана средства износе 1.158.670, и
чине их неутрошена средства из 2014. у износу од 123.670 КМ, средства по основу накнаде за
кориштење природних ресурса у сврху производње електричне енергије у 2015. години у износу од
875.000 КМ, те депозити од стране комерцијалних банака по основу реализације подстицајних
програма 160.000 КМ.
- Износ од 200.000 конвертибилних марака усмјериће се на изградњу нових привредних

капацитета или проширење постојећих путем
стимулативног кредитирања. За изградњу
примарних инфраструктурних објеката који су
у функцији привредног развоја и запошљавања распоређено је 350.670, за суфинансирање
активности малих и средњих предузећа и
предузетништва и пољопривреде 300.000,
док је 308.000 намијењено за отплату обавеза
према уговору о изградњи и одржавању јавне
расвјете - најавио је начелник Тодоровић.
Усвојен је једногласно и програм утрошка
средстава остварених експлоатацијом минералних сировина на подручју општине Мркоњић Град у 2015. години. Планирана средства износе 25.000 КМ и биће утрошена за изградњу и реконструкцију примарних инфраструктурних објеката и нових привредних капацитета који су у функцији запошљавања у износу
од 20.000 КМ и за заштиту животне средине у
износу од 5.000 КМ.
На сједници је усвојен са 15 гласова "за" и
пет "уздржаних" гласова и Програм одржавања локалних и некатегорисаних путева на
подручју општине у овој години. Овим програмом у буџету општине предвиђена средства
износе 60.000 КМ.

ра, велико и мало, а у непосредном окружењу језера се налази подручје туристичког центра Балкана са хотелом, бунгаловима, угоститељским објектом,
простором за продају хране или пића,
спортски терен и санитарни чвор, док
шири обухват има и неке друге намјене
као што су викенд зона, становање, ски
лифт, стазе за пјешаке, бициклистичке
стазе, шаторски камп и адреаналински

- Од тих средстава за санацију макадамских категорисаних путева издвојићемо
20.000, за санацију макадамских некатегорисаних путева 18.000, за санацију асфалтних
површина на градским улицама 15.000, за
санацију асфалтних површина на локалним и
некатегорисаним путевима 6.000, а за кресање шибља и ниског растиња 1.000 конвертибилних марака - навео је начелник одјељења за
изградњу града и управљање имовимом Дамир
Сладојевић и додао да ће се за путеве локалне
категорије радови одобравати по указаној потреби, степену оштећења коловоза и листи приоритета утврђеној Програмом, те по процедури избора извођача радова, док средства за одржавање
некатегорисаних путева обезбјеђује општина у
буџету уз учешће локалног становништва.
Ради бољег одржавања објеката заједничке комуналне потрошње, а нарочито због побољшања услова живота и изгледа града одборници су са 15 гласова "за" и пет "уздржаних"
усвојили и Програм заједничке комуналне
потрошње за 2015. годину. Овим програмом је
предвиђено да се уложи 661.000 КМ у заједничку комуналну потрошњу, од чега за чишћење јавних саобраћајних површина 90.000,

парк.. На ширем обухвату заступљене су
основне потребе организације, уређења
и планирања простора.
Драгица Хрнић, која је представила план, објаснила је да ће се израдом
плана стећи услови за редефинисање
садржаја и програма развоја и постизања економске одрживости, а све у циљу
привлачења туриста. План ће бити
изложен на јавни увид мјесец дана.

одржавање јавних површина 50.000, одржавање фонтана 6.000, јавне расвјете и
семафора 340.000, вертикалне и хоризонталне сигнализације 25.000 и за зимску
службу 150.000 КМ.
Одборници су једногласно усвојили план за
отклањање недостатака утврђених ревизорским извјештајем за 2013. годину. Овај
план има за циљ да отклони све недостатке и
неправилности које су по мишљењу Главне
ревизије учињене у 2013. Тиме ће се постићи да
у наредном извјештајном периоду Финансијски
извјештај општине Мркоњић Град приказује
по свим материјално значајним аспектима објективно и фер извјештавање извршења буџета
Општине, те да исти у пуној мјери подржавају
рачуноводствена правила и стандарде.
Начелник Тодоровић рекао је да је највећи
дио неправилности већ отклоњен или ће бити у
току 2015. године, док ће један дио око третмана
књижења појединих ставки бити коригован у
току завршних књижења при изради финансијских извјештаја за 2014. годину.
Извјештај о раду општинских инспекцијских
органа за 2014. годину усвојен је уз 15 гласова
"за" док је пет гласова било "уздржано".
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СПОРАЗУМ GOLD ПРОЈЕКТА И Р-С СИЛИКОНА И МАК МЛАДОСТИ

ЗА ПРИМЈЕР

Дом здравља
измирује
доприносе
Мркоњићки Дом здравља
један је од 14 домова здравља,
од укупно 54 у Републици Српској, који редовно измирује своје
обавезе када су у питању доприноси. У Дому здравља у Мркоњић Граду ради 11 тимова породичне медицине, а од 93 радника 20 су немедицински радници.
Директор Радивоје Ерак
каже да није лако редовно исплаћивати обавезе према радницима, али да то уз одређена одрицања успијевају.
- Ми већ одређено вријеме
имамо умањену плату у односу на остале установе, али за
то смо се опредијелили због
тога што сматрамо да је боље
да плате буду мање, али да су
редовне као и редовна уплата
доприноса - рекао је Ерак. Додао је да ће се тако наставити
све док се не створе услови за
повећање плата.
Тако се Дом здравља "Др
Јован Рашковић" нашао у друштво домова здравља из Дрвара, Прњавора, Котор Вароши, Челинца, Дринића, Лакташа, Шипова, Дервенте, Теслића, Бијељине, Лопара, Руда и Невесиња, који немају дуговања за доприносе, док су
осталих 40 у дугу.
С. Ћ.

Значајна подршка у
обуци нових радника
Шеф GOLD пројекта, Кристофер Донахју, потписао је у
Мркоњић Граду писмо споразума
о реализацији USAID/SIDA GOLD
пројекта са директорима предузећа Р-С Силикон и Мак Младост Јеленом Куриџа и Валентином Пешевском Јовановном.
Споразумом је дефинисана
сарадња и подршка између донатора и предузећа, тако што ће
GOLD са 62.000 КМ учествовати
у суфинансирању обуке 150
радника који ће бити запослени у
ова два предузећа.
Р-С Силикону одобрен је програм суфинансирања обуке нових
100 људи у износу од 50.000 КМ.
- Наше предузеће планира
да до краја септембра текуће
године заврши радове на изградњи фабрике за прераду
метал силицијума и у свом погону запосли 100 радника, од чега
ће GOLD покрити трошкове обуке за 50 радника у Б.С.И. Јајце у
максималном износу од 50.000
КМ, док ће обуку додатних 50
људи Р-С Силикон финансирати
из властитих извора - каже директорица Р-С Силикона Јелена
Куриџа и додаје да је споразумом
дефинисано да им GOLD, осим
наведене подршке, у сарадњи са
општином пружи и сву другу помоћ и подршку која им буде била
потребна како би своју инвестицију вриједну 60 милиона марака реализовали до краја.

Наставак сарадње

GOLD пројекат заједнички финансирају Америчка агенција за
међународни развој (USAID) и Шведска међународна агенција за
развој и сарадњу (SIDA). Наша општина је у оквиру остварене сарадње са USAID/SIDA GOLD пројектом до сада обезбиједила подршку свим
фазама успостављања и операционализације за новоформирана
предузећа Мак Младост и Р-С Силикон.
- Надамо се да ћемо наставком сарадње у оквиру GOLD пројекта
и у наредном периоду успјети да додатно повећамо број радних
мјеста у општини и да помогнемо већем броју привредних субјеката - каже начелница Дивна Аничић.

Предузећу Мак Младост GOLD
пројектом одобрено је у потпуности

финансирање обуке 100 радника у
укупном износу од 12.000 КМ, коју

треба да заврше до краја фебруара.
Потписивању писма споразума
присуствовали су и представници
општине Мркоњић Град, који су
учествовали у реализацији овог
пројекта.
- Наставићемо и даље сарадњу између GOLD пројекта и општинског тима за локални економски развој, а све у циљу подршке
реализације ове двије, за нашу
општину значајне инвестиције поручио је Томислав Тодоровић,
начелник општинског одјељења
за привреду и финансије. С. ЋУСО

НАЈВАЖНИЈИ АКЦЕНТИ СА ДРУГОГ САСТАНКА ПРИВРЕДНОГ САВЈЕТА ОПШТИНЕ МРКОЊИЋ ГРАД

Унаприједити дрвопрерађивачку индустрију
На другом састанку Привредног
савјета општине разговарало се о програму олакшица и стварању повољнијих
услова за развој привреде, о проблему
рада на црно, расподјели обловине дрвопрерађивачким предузећима и могућности
подизања степена обраде дрвета.
Састанку су присуствовали привредници са подручја општине, представници јавног сектора, главни инспектор рада Чедо
Рисовић, експерт за дрвопрераду Драган Савић, представница УСИД-Сида
Голд пројеката Жељка Кнежевић и
представници Агенције за развој предузећа ЕДА из Бањалуке.
Начелница општине Дивна Аничић
каже да је највише пажње посвећено питањима из области дрвопрераде.
- Разговарали смо о расподјели обловине, о недовољним количинама и о
томе колике количине иду ван општине.
Шумско газдинство Лисина може подмирити трећину потреба наших дрво-

прерађивача и потребно је обезбиједити
равноправнију расподјелу обловине објаснила је начелница и додала да ће
општина кроз Програм привредног развоја помоћи у подизању степена финализације дрвне индустрије.
- Ове године у оквиру нашег програма, који сваке године усваја Скупштина,
једним дијелом ћемо се фокусирати и на
помоћ оним дрвопрерађивачима који
желе да иду ка финалној преради истакла је Аничићева.
Драган Савић, стручњак за дрвопрераду, каже да се подизањем степена обраде,
односно финализацијом дрвета могу задовољити потребе дрвопрерађивача.
- Мислим да се са мало правичнијом
прерасподјелом у много већем степену
могу задовољити потребе дрвопрерађивача, док би други корак био повећан степен
финализације, односно да тај кубик трупаца прође кроз више фаза и преради се у
финалнији производ - образложио је Савић.

На састанку је било ријечи и о новом
правилнику о снабдијевању и квалификовању купаца електричном енергијом и поступак промјене снабдјевача, који је донијела Регулаторна агенција, а према
којем ће Електропривреда од 1. јуна ове
године снабдијевати само мале купце и
домаћинства, док ће се сви остали већи или
сва значајнија привреда наћи у незавидном положају, у смислу снабдијевања електричном енергијом јер више неће моћи да је
купује од Електропривреде.
- С обзиром да је на подручју наше

Помоћ у раду

Стручну и методолошку помоћ раду
Привредног савјета пружа ЕДА из
Бањалуке кроз пројекат Кредо Крајина
који се финансира од стране Шведске, а
уједно доприноси и реализацији пројекта ИЛДП УНДП који је усмјерен на реализацију стратегије развоја општине.

општине у току велика инвестиција,
изградња фабрике за прераду металсилицијума и која ће бити највећи купац
електричне енергије са овог подручја, а
истовремено су са Владом РС прије почетка изградње фабрике потписали и
писмо намјере гдје им је Влада гарантовала испоруку енергије, а коју ступањем
на снагу овог правилника Влада неће
моћи да испуни, Привредни савјет је
донио закључак у којем изражава забринутост и опредијељеност ка рјешавању тог проблема, а који ће упутити
свим надлежним институцијама - истакла је начелница општине.
Зато Привредни савјет сматра да ће
примјена новог правилника довести у питање даље радове и пословање многих привредних субјеката, те тражи од свих надлежних институција да уложе додатне
напоре у циљу отклањања или бар ублажавања ових негативних ефеката.
С. ЋУСО
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СЈЕДНИЦА БОРАЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Нови станови за борце
Милан Стеванић, предсједник мркоњићке Борачке организације, каже да ће им у току
2015. године бити приоритет рјешавање стамбеног збрињавања
породица погинулих и ратних војних инвалида.

- На Скупштини организације усвојен је програм рада, и осим
стамбеног збрињавања бавићемо се проблемом незапослених

бораца, њихове дјеце, законом о
правима бораца и борачким
додатком - казао је Стеванић и
нагласио да је у току изградња
зграде за збрињавање девет
породица погинулих бораца.
- Том зградом ће се доста
тога ријешити, и остао би још
мали број незбринутих, али и то
је промјенљива категорија, пошто се увијек појављују нови
захтјеви, неријешени случајеви и
ја се надам да ћемо у договору са
Владом и надлежнимм министарством и локалном заједницом барем привести крају те проблеме ове године - објаснио је
предсједник мркоњићких бораца и
изразио наду да ће заживјети пројекат који спроводе Борачка организација РС у договору са Владом, да се предузетницима дају
подстицаји за запошљавање демобилисаних бораца.
Д. ЛЕКИЋ

Традиционални пријем за
пензионере Општинске управе
Синдикална организација општине уприличила је пријем за 46
пензионера, који су свој радни вијек провели радећи у Општинској
управи. Ријечима добродошлице пензионере је поздравила начелница општине Дивна Аничић, која им је упутила искрене честитке и
жеље поводом предстојећих празника и уручила пригодан новчани
поклон од по 100 КМ. Бивши сарадници су се захвалили Синдикалној
организацији што их нису заборавили и што их се сјете сваке године.
- Захваљујем се Синдикату који је и овог пута мислио на нас, а
новац ћу искористити да достојно прославим Божић - рекао је 92годишњи Гојко Радумило.
Новогодишњем пријему присуствовали су и начелници одјељења
Општинске управе.
С. Ћ.

ИЗЛОЖБА РАДОВА У ЦЕНТРУ ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ

Центар оправдао постојање
У Центру за ментално здравље мркоњићког Дома здравља
„Др Јован Рашковић“, уприличена је продајна изложба креативних
радова штићеника Центра. Поводом новогодишњих празника они
су припремили изложбу рукотворина, честитки и разних предмета.
- Центар за ментално здравље има своју пуну функцију и
оправданост и сви они који су
били скептични у вези овог Центра и саме његове намјене, сад
су разувјерени. Центар ради већ
три и по године и у том периоду је
прошло око 4.500 штићеника и
уз ангажовање неуролога још
додатних 1.800 пацијената - изјавио је директор Дома, доктор Радивој Ерак.
Слађана Гузијан, специјалиста психијатрије и шеф Центра, каже да је радује што становништво
радо прихвата њихову помоћ.

- Посебно нас радује то што се
становништво цијеле ове регије
врло лако и радо одлучује да
затражи нашу помоћ, разговор и
слично, а самим тим се повећао и

Дали ми шансу
- У Центар долазим свакодневно гдје проводим по неколико
сати. Захваљујем се особљу на помоћи и подршци коју имам од
њих, а наставићу и даље да долазим, јер сам видио да су у мени
препознали нешто и дали ми шансу коју не смијем да изгубим каже штићеник Илија Калаш.

број услуга посебно кад знамо да
ће депресије бити болест број
два у савременом друштву - објаснила је докторка Гузијан и захвалила се начелници Дивни Аничић и предузећу МГ Минд који су
помогли да Центар добије возило
које им много значи због пацијената који су удаљени.
Прикупљена средства са изложбе иду у фонд корисника услуга Центра за заштиту менталног
здравља, за израду нових умјетниС. ЋУСО
на.

Награђени “јубиларци”
у Општинској управи
Поводом Дана општине, начелница Дивна Аничић организовала је пријем за раднике који су 15, 20, 25, 30, 35 или 40 година, запослени у општинској управи и уручила им јубиларне
награде.
Награду за 40 година радног стажа у општинској управи
добила је Милена Обрадовић, Боја Чулић награђена је за 35
година стажа, Зденка Мајсторовић за 30 и Милена Попадић за
15 година рада у општинској управи.
Начелница је уручила и шест награда радницима због одласка у пензију и то Зори Травар, Јелки Еремија, Госпови Илић,
Мирку Вученовићу, Војину Васићу и Чеди Аничићу.
Начелница је награђеним радницима честитала на заслуженим наградама и пожељела успјех како на приватном тако и на
пословном плану. Награђенима су уручени новчани чекови
С. Ћ.
вриједности једне просјечне плате послодавца.
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ГОДИШЊИ КОНЦЕРТ КУЛТУ

Богатство

Поводом обиљежавања Дана
општине, чланови културно-умјетничког друштва "Петар I Карађорђевић Мркоњић" одржали
су пред препуном салом Културно-спортског центра годишњи
концерт и показали богатство изворног фолклора.
Концерт је у име општине отворила начелница Дивна Аничић и
упутила ријечи хвале за КУД који ове
године прославља 25 година рада.

- Успјеха једног културноумјетничког друштва нема без
три важне ствари: дјеце и омладине који то желе и воле и који се
труде и долазе на пробе, њихових родитеља који их подржавају и као треће оног који их организује, води и учи кореографијама и када се то троје састави
добијемо КУД које са поносом
носи име нашег краља ослободиоца - рекла је Аничићева и зах-

валила се руководитељки КУДа Милици Грмаш за све године
упорног рада, за све минуте и сате
лијепих приредби и за предан рад
са дјецом.
Милица Грмаш је подсјетила
да се концерт традиционално
одржава већ двадесет пет година.
- Наш годишњи концерт смо
одржавали чак и у вријеме рата,
а овај пут смо се нашим суграђанима представили изворним

Дјечија Нова година
Малишани Мркоњић Града дочекали су Дјечију нову 2015. годину у холу Културно-спортског
центра уз ватромет од конфета и
Дједа Мраза који им је подијелио
слаткише које је припремила општинска управа.
У забавном дијелу програма
наступио је дјечији хор "Мали
принц", Градско позориште, ма-

лишани Дјечијег вртића ''Миља
Ђукановић'' и најмлађи фолклористи културно-умјетничког друштва "Краљ Петар I Карађорђевић".
Начелница општине Дивна
Аничић је најмлађим Мркоњићанима пожељела најљепше жеље у
Новој години.
- Дјецо, желим да у сљедећој
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изворних игара и пјесама
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чланова, од четири
до осамнаест година
животне доби, подијељених
у четири узрасне категорије,
тренутно броји Културноумјетничко друштво "Петар I
Карађорђевић Мркоњић".
народним пјесмама и играма
које су увјежбавали протеклих

годину дана, а које потичу из
Србије, Македоније и Републике
Српске - рекла је Грмаш.
Њихову радост поводом концерта подијелили су и пријатељи из
културно-умјетничких друштава
"Младост" из Залужана, "Врело" из Шипова и "Наша Младост" из Кључа, Удружења младих "Красуљак" из Кључа и Градског хора "Мали принц".
С. ЋУСО

Прослављена слава храма Свети Сава

години добијете брата или сестру
и да слушате своје родитеље.
Мени је веома жао што због хладноће прославу нисмо могли организовати на отвореном, али се
надам да ћемо сљедеће године
сви заједно поново бити на Тргу и
да ће нас бити још више - поручила је Аничићева у својој честитки
С. Ћ.
најмлађима.

Протонамјесник Драган Липовчић на празник Светог оца
Саве, Првог Архиепископа Српског, 27. јануара, служио је Свету
Литургију у храму Светог Саве у
Мркоњић Граду. Непосредно
прије завршетка литургије протонамјесник Липовчић благословио
је славско жито и заједно са вјерницима преломио славски колач,
након чега је одржао бесједу у
којој је честитао празник Светог
оца Саву свим православним вјерницима.
Поред вјерника литургији је
присуствовао велики број дјеце
који су рецитовали молитвене пјесме о Светом Сави. Свој дјеци даровани су пригодни поклони, које
је припремио ктитор храма Младен Милановић.
Храм Светог Саве гради се од

2008. године, а Његово преосвештенство владика бањалучки господин Јефрем, прву Свету

архијерејску литургију служио је
10. маја 2014. године, када су и
освештана четири звона.

21

КУЛТУРА

LOKALNE NOVOSTI

MРKOЊИЋ ГРАД ЈАНУАР/ФЕБРУАР 2015.

НАГРАДА “ПЈЕСМА НАД ПЈЕСМАМА”

Почасти Павловићу за
“Лаку ноћ, Љиљана”

КОНЦЕРТ ЕТНО-ГРУПЕ “ТРАГ” ИЗ БАЊАЛУКЕ

Нови аранжмани старих пјесама

У позоришној сали Културно-спортског центра “Петар
Кочић” одржан је концерт бањалучке Етно-групе “Траг”, на
којем су изведене старе народне
пјесме са Балкана. Умјетнички
руководилац групе, Валентина
Милекић, каже да су на њиховом
репертоару пјесме из Републике

Српске, Србије, Црне Горе, Македоније и Бугарске.
- С обзиром на то да често гостујемо у Русији уврстили смо у наш репертоар и неколико руских пјесама,
као и ромску музику. Циљ нам је да
сачувамо старе изворне пјесме и да
их приближимо публици на модернији начин - рекла је Милекићева и

Бањалучки књижевник Ранко Павловић понио је прву награду на конкурсу Клуба умјетничких душа из Мркоњић
Града “Пјесма над пјесмама”.
Жири у саставу Радмило В. Радовановић, Боро Капетановић
и Слободан Ћоћкало, додијелио је награду Павловићу за
љубавну поезију, посебно за пјесму “Лаку ноћ, Љиљана”.

извору те пјесме надахњују се
млади, на том извору ми треба да
напајамо душу - објаснио је Павловић и додао да је љубав оно
што нас одржава.
На конкурс Клуба умјетничких душа стигло је око 5.000 пјесама од 1.490 аутора из свих
дијелова бивше Југославије, из
Бугарске, Македоније, Холандије, Аустрије, Њемачке, Фра-

Приликом уручења награде,
а прије читања његових стихова,
Павловић је мркоњићком публиком прво казивао одломке из
библијске пјесме “Пјесме над пјесмама”.
- На извору те пјесме настало
је све оно што називамо свјетском књижевном баштином, на

нцуске, Словеније, а предсједник Клуба Слободан Ћоћкало
каже да је конкурс постао препознатљив и да сваке године
имају све више заинтересованих,
и да ће се све награђене пјесме
наћи у Зборнику љубавне поезије.

додала је да постоје 12 година и да
су до сада снимили два албума
“Звуци Балкана” и “Завјештање”, те одржали више од 500
концерата у земљи и иностранству.
Као гости на концерту наступили су етно-група “Жар” из
Мркоњић Града и Градски хор
С. ЋУСО
“Мали принц” .

Конкурс за
афористичаре

Клуб умјетничких душа расписао је 14. Међународни конкурс
хумора и сатире поводом Првог
априла - “Дана шале и збиље”,
на тему: “АМЕРИЧКИ ПОКЕР - РУСКИ РУЛЕТ - ?!;.”
- Позивамо све грађане који
воле да гледају сатири у очи, да се
одазову на конкурс кроз све дозвољене облике писменог сатиранисања. Афористичари ће бити награђени за афоризме, сатиричне приче
и пјесме, епиграме, акростих, бајке,
басне и вицеве на задату тему каже се у позиву Клуба.
Услови конкурса су да текст
мора бити оригиналан и везан за
тему, могу и објављени, а може бити
написан на свим језицима Балкана
или Хелма без обзира на врсту
писаљке, боју и величину папира.
Број радова је ограничен: до 20
афоризама, до 3 пјесме и приче, до
10 епиграма, до 3 акростиха, до 3
бајке, басне и до 20 вицева.
- Свака категорија се награђује
са дипломом да се нико не увриједи
- поручују организатори а рок за
слање је 23. март, док ће резултати
бити јавно објављени 1. априла на
вечери (без вечере) хумора и
сатире.
С. ЋОЋКАЛО

Адреса

Текст мора бити потписан са шифром без обзира да ли се шаље класичном или електронском поштом, а
уз текст доставити личне податке
(кућна адреса, број телефона, e-mail)
јер се бира и најоригиналнија шифра.
Радове слати путем интернета на еmail адресу: klubum@teol.net, или
ако нисте у љубави са интернетом
путем поште: Клуб умјетничких душа, Милана Будимира 140, 70260
Мркоњић Град.

Д. ЛЕКИЋ

ПРИЗНАЊЕ ЗА МРКОЊИЋКОГ ПИСЦА

“Писма Афродити” у најужем
избору за књигу године
Удружење књижевника Српске, подружница Бања Лука и
град Бања Лука сваке године
додјељује награду за најбољу
књигу. А ове године жири, у саставу - Петар Ђаковић, Станоје Плавшић и Александра Чворовић донио је одлуку да награда припадне књижевнику Миљку Шиндићу за дјело “Критика критике”, у издању Завичајног друштва “Змијање” из Бања Луке, док
су у најужем избору били и Ранко
Павловић са књигом “Зрно” и
Радмило В. Радовановић са дјелом “Писма Афродити”.
Ова Радовановићева збирка
љубавне поезије промовисана је
на 59. Сајму књиге у Београду,
као награђена књига за 2014. годину Књижевног клуба “Бранко Миљковић” из Књажевца.
Све пјесме из Радовановићеве
збирке објављене су у значајним

књижевним часописима: “Траг”
из Врбаса, “Књижевни магазин” и “Књижевне новине” из
Београда, “Градина” из Ниша,
“Нова зора” из Билеће, “Бдење” из Књажевца, “Повеља”
из Краљева. “Писма Афродити”
спадају у квартет љубавне поезије која представља круну Радовановићевог 40-тогодишњег књижевног стваралаштва са 18 објављених књига. Његове пјесме нашле су мјеста у многим антологијама и књижевним часописима у
земљи и свијету, а за свој књижевни рад добио је много значајних награда.
У 2014. једини из Републике
Српске ушао је у Антологију пјесама о глумцу Зорану Радмиловићу из Зајечара. Радовановић и
даље пише и припрема нову збирку
митске поезије “Капије Хада”.
С.ЋОЋКАЛО

ГОСТОВАЊЕ ТЕАТРА ИЗ БАЊАЛУКЕ

Смијешна страна живота
младих брачних парова
Глумци ДИС позоришта из Бањалуке Смиљана Маринковић и
Бојан Колопић одиграли су у Мркоњић Граду представу “Терапија”,
у којој се на шаљив начин презентују свакодневни проблеми са којима
се сусрећу млади парови.
- Трудили смо се да о озбиљној теми причамо на комичан начин и да
људима покажемо колико су баналне неке ствари због којих се свађају –
рекла је након представе Маринковићева.
Представа је рађена према мотивима текста “Немреш побјећи од
недјеље” Тане Штивчић, а у режији Душка Станивука и Белинде
Божичковић.
Д. ЛЕКИЋ
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ОСВРТ НА ОКУПЉАЊЕ ЛИКОВНИХ
УМЈЕТНИКА У МРКОЊИЋ ГРАДУ 2014.

Изложба која је
оставила трага
Иако је од изложбе „Умјетничко заједништво” прошло неколико
мјесеци од отварања (август 2014.), разноликост ауторских израза
оставила је видног трага у ликовном животу општине.
Прва заједничка продајна изложба окупила је 12 академских сликара и аматера који су показали дјелић свога умјетничког стваралаштва. Своје слике изложили су: Бранко Митрић, Борислав Јанковић,
Далибор Брешо, Душан Даниловић, Јована Џевер, Николај Милић, Саша Милић, Златан Ђурић, Жељко Вученовић из Мркоњић Града и Момчило Шуљагић из Ужица. Уз слике, Радивој Милић представио се са
скулптурама, а Мирјана Коџо мозаиком од камена.
Заступљене технике које су посјетиоци могли видјети на сликама
су акварел, темпера и уље на платну.

ИЗЛОЖБА СЛИКА ЖЕЉКА ВУЧЕНОВИЋА

Стазе наших живота
У изложбеном дијелу Културног центра “Петар Кочић” отворена је изложба слика Жељка
Вученовића, а ријеч је о 20 слика
под заједничким именитељем
“Стазе”, од чега два триптиха, које
приказују моменте и детаље из
Мркоњић Града, а највише са
Балкане и Зеленковца. Изложбу
је отворио предсједник Скупштине општине Миленко Милекић.
- Жељко је цијели свој живот
посветио сликању, успио је у томе и
ту своју љубав преноси и дјеци,
открива у њима таленат и помаже
им да га испоље - поручио је Милекић.
Слободан Ћоћкало, сарадник за културу у Културном центру,

Слободан Ћоћкало и
Жељко Вученовић

каже да је Вученовић успио да
буде хроничар живота на платну
једног града и његове околине
која нестаје, а која ће остати да
живи на сликама.
Вученовић је објаснио да је
изложбу спремао четири године, а
користио је технике уље на платну
и акрилик на платну .
- Ове стазе нису географски
одређене, ја сам се овдје више
базирао на симбол и оне симболишу и одређују стазе које смо прошли, које ћемо проћи и оне које
пролазимо сад - рекао је Вученовић и захвалио свима који су му
омогућили ову изложбу и онима
који су допринијели његовом раду.
С. ЋУСО

МОНОДРАМА
ИВАНА ПЕРКОВИЋА

У славу пјесника
Момчила
Настасијевића
Бањалучки глумац Иван Перковић представио се у Мркоњић Граду
поетском монодрамом “Песник за песнике”, која говори о пјеснику Момчилу
Настасијевићу.
Перковић је објаснио да је ријеч о
његовом ауторском пројекту и да монодрама говори о једном од најзагонетнијих српских пјесника.
- Он је уједно и највећи српски пјесник између два свјетска рата. За рад ме
мотивисало то што многи говоре да је
Настасијевић херметичан, архаичан, а
уствари, његова мисао је кристално јасна, само треба јасно да се каже - каже
Перковић, који је родом из Горњег Милановца, као и Настасијевић.
Д. ЛЕКИЋ

Посебно бих издвојила врсног педагога и
сликара Бранка Митрића
који је први пут учествовао на заједничкој изложби иако је поставио више од 1300 поставки других аутора. Бранко је оставио значајног трага у
области културе, а посебно за многе данашње академске сликаре
мркоњићке општине. Како један од њих рече: „Све што сам научио,
научио сам од Бранка Митрића.!” Од самих почетака борио се да
„ликовно васпитање добије наставнике”, пружао подршку ликовним
ствараоцима, борио се за бољи статус ликовне умјетности у нашем
граду.
Друга заједничка изложба очекује се с нестрпљењем. На умјетницима остаје да покрену лавину прогресивних идеја, а нама да својим
присуством добију цјелину и тиме скренемо пажњу јавности о умјетничком стваралаштву оних који заслужују све похвале и подршку.
В. ЛЕКОВИЋ

“Бубица” театра за најмлађе
Чланови омладинског ансамбла мркоњићког Градског позоришта одиграли су комедију “Бубица”, намијењену за старије основце. Рађена је према тексту Тоде Николетића, а у режији вође Градског
позоришта, професорке Дубравке
Николић.
- Сваке године урадимо барем
један Николетићев текст, јер их дјеца
воле. Дјеца добро прихватају представу и мислим да су и глумци и публика уживали - рекла је Николићева
и најавила да ће до јуна позориште
сваки мјесец имати по четири представе на репертоару и да ће се трудити да буду разноврсне.
Дарија Јовић из Шипова, која
игра у представи “Бубица”, рекла је
да је ово поучна прича која говори о
пријатељству и неким стварима које
су вјечна тема за умјетнике попут
љубави и вјерности.
Д. ЛЕКИЋ
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скупштинској сали општине, у присуству великог броја средњошколаца и основаца, одржана је промоција књиге "Куда иде наша омладина" ауторке Биљане Спасић
из Крагујевца.
Књига је настала, како каже ауторка, као резултат неизмјерне
љубави према омладини којој је
посветила свој живот и радни вијек
радећи на образовању људског
лика и васпитању младих.
Она покреће и питање опстанка српског народа на Балкану, јер српском народу се
дешава болест "бијела куга".
- Већ 15 година истражујем зашто су нам празне
српске колијевке и шта се
дешава са српским народом и како је могуће да су
Срби једини народ у Европи и на Балкану који нестаје. Дошла сам до закључка да Срби нестају у
физичким геноцидима,
гдје их је преко четири
милиона страдало у посљедњих 100 година, топе се и нестају у аутогеноциду, гдје се само у
матици Србији годишње направи 30.000 чедоморстава и топимо се и у расељавању рекла је Спасићева и додала да
дубоко вјерује да ће се српски
народ спасити.
- Закључила сам да ће нас спасити наши омладинци којима морамо да будимо свијест и родољубље, и зато сам кренула у једну
мисију да у дјеци будим родољуб-
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КЊИГА БИЉАНЕ С. СПАСИЋ "КУДА ИДЕ НАША ОМЛАДИНА"

Вјера да ће млади спасити
српски народ од нестанка

ље и да их упознам са садашњим
стањем. Статистике кажу да смо
први у Европи по малољетничким
трудноћама и малољетничким
абортусима, и ми морамо у младима пробудити свијест и говорити
им о томе, како би се спријечили
абортуси - истакла је Спасићева.
Она је поручила да српску омладину треба оснажити и у нацио-

Лик и дјело

Биљана С. Спасић рођена је 1954. године у Крагујевцу гдје је
завршила основну и средњу школу. Дипломирала је на Економском
факултету у Нишу 1978. године, а магистарски рад одбранила на
Крагујевачком универзитету. Живот је посветила просвјетно-педагошком раду као и друштвеном раду указујући на нестајање Срба у
ратовима, расељавањем, асимилацијом, падом наталитета. Она
неуморно, уз велика одрицања држи трибине по готово свим градовима Србије и Републике Српске.

налном смислу и позвати их да
остану на овим просторима.
Прогнозе су да ће за двије
деценије у Српској живјети свега
800.000 људи и да ће Срби бити
мањина у својој земљи - истакла је
Спасићева на промоцији коју је
организовало Удружење породица са четворо и више дјеце
С. ЋУСО
"МГ Радост".

ПРВА ИЗЛОЖБА РУЧНИХ РАДОВА "ЗМИЈАЊСКА ПОКРСТИЦА" У ОРАХОВЉАНИМА

Оригиналне шаре и мотиви нашег поднебља
У селу Ораховљани на Тривундан
приређена је Изложба ручних радова
"Змијањска покрстица", као омаж чувеном "Змијањском везу". Организатор
Коло српских сестара "Блага Марија" из
Ораховљана које дјелује на простору
чађавичко-ораховљанске и доњоратковачке парохије позвало је пет удружења из
Мркоњић Града и Превије да изложе своје
ручне радове.
Гостима је приређено незаборавно дружење проткано пјесмама духовног и пасторалног карактера које су изводиле чланице
"Kола" из Ораховљана и Етно група
"Зора" из Превије.
Прву изложбу такмичарског карактера у
име домаћина отворила је предсједница
Божана Максимовић указујући на мисионарски рад удружења и жељу да представе
материјално насљеђе сачувано кроз рукотворине села Ораховљани и Чађавица.
Стручни сарадник и аутор изложбе Слободан Ћоћкало указао је на значај очувања и
унапређења "Змијањског веза" и свега везаног за материјално насљеђе овог простора, сугеришући да је "ово велики дан за
Ораховљане и за текстилну индустрију која
би требала да препозна изворне мотиве и
на тој матрици понуди тржишту нешто ново
базирано на традицији овог краја".
Петочлана Комисија у саставу: Слободан Ћоћкало (предсједник), Марија Рожић, Сњежана Милановић, Дара Милекић и отац Мирко Моравац, имала је

тежак задатак да оцијени изложене ручне
радове и утврди која је најљепша шара на
приглавку.
Критеријуми за оцјењивање изложених
радова на штандовима узимали су у обзир
разноврсност изложених рукотоворина,
декорација са другим мотивима и општи
визуелни утисак. Приглавак је биран на

Женска хаљина
из Ораховљана

основу складности комбиновања природне
боје на пређи од вуне; аутохтона, аутентична и оригинална - изворна шара везана за
мјесто настанка уз богатство мотива складно компоновање једноставних у сложене геометријске облике - крст, коло, јабука, свастика, пруга, ромб, јабука у ромбу.
Најљепше уређен штанд имале су чла-

Најљепши узорак приглавка Клуба
српских сестара из Мркоњић Града

нице домаћина, али су своје мјесто уступиле
Колу српских сестара "Свете мученице
Вјера, Нада, Љубав и мајка им Софија" из
Превије, друго мјесто припало је Колу
српских сестара "Рођење Пресвете
Богородице" из Мркоњић Града, док су
треће мјесто подијелиле чланице Удружења жена "Наша жена" из Подрашнице и
Удружење жена "Превија" из Превије. Од
сваког удружења изабрани су најљепши
узорци приглавака са оригиналним шарама
везаних према мјесту настанка тако да се
дошло до узорка који може да послужи као
аутентична матрица у даљој продукцији.
Сви учесници награђени су дипломама
и жељом да се сретну и сљедеће године. На
приједлог пароха Мирка Моравца договорено је да се оваква изложба приреди и код
њих у Превији негдје у прољеће. Учесницима је поручено да се добро припреме и
покажу још нових и оригиналних шара
везаних за овај простор Змијања.
С. ЋОЋКАЛО
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ЦРНО-БИЈЕЛЕ СТАЗЕ - ИЗ MРКOЊИЋКE ШAХOВСКE ПРOШЛOСTИ (11)

Шаховска носталгија

Прича о обичним људима, без нарочитог шаховског реномеа, који су шах
играли са таквом страшћу да је то неминовно привлачило пажњу околине, а
тиме и популарисали ову древну игру
Шаховско сјеме у Мркоњић Граду посијао
је аустријски геометар Јосип Клајнмајер. О
томе је у једном од ранијих прилога већ било
ријечи. Можда се шах овдје и раније играо, али
први писани траг о томе датира из 1925.
Другог јануара те године у Шаховском гласнику остало је забиљежено како је Клајнмајер
радио на оснивању клуба у Мркоњић Граду.
Треба да се зна да је била ријеч о врло јаком
шаховском мајстору из аустријског Граца,
који је дуги низ година био најјачи играч
тадашње Врбаске бановине.
Како наш народ воли побједнике, у наредним годинама, деценијама, током прошлог и
почетком овог вијека популаризацији древне
игре на црно- бијелим пољима највише су свакако доприносили појединци, који су остварили значајне такмичарске резулатате. Међутим, увођењу шаха у свакодневни живот нашег града доприносили су у великој мјери и
обични људи, без нарочитог шаховског реномеа који се нису могли похвалити баш неким
значајним резултатима. Ипак, они су шах
играли са таквом страшћу да је то неминовно
привлачило пажњу околине, а тиме популарисали игру што је резултирало повећањем
броја оних, који су пожељели сјести за таблу.
Времешнији Мркоњићани још памте атрактивне мечеве између Штрбана (Милан
Штрбац) и Ороза (Драго). Била су то маратонска одмјеравања снаге, на разним мјестима, али су се увијек око њих тискали знатижељници.
Као да још увијек одзвања продорни
Штрбанов глас: „Шах, Орозе! Шах..!“
Били су љути ривали, али и велики пријатељи.
Један од најнеобичнијих актера претходних шаховских збивања био је свакако свештеник Лазо (Лазар) Ђукановић, који је и на
терену знао ухватити по неки слободан тренутак да би са својим парохијанима „подијелио
мегдан“ на 64 поља. Између осталог у граду је
остао упамћен по три хобија. Био је велики
љубитељ фудбала и ватрени навијач ОФК
Београда, редовни читалац „Политике експрес“ и страствени шахиста. Његово дугогодишње ривалство са Абазом Дедићем је
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Лазар Ступар је био велики љубитељ шаха, играч и писац бројних текстова
о овој игри. Након што је „потписао капитулацију“ пред још једним зналцем
писане ријечи и легендарним шахистом Светозарем Глигорићем уживао је у
властитом поразу
надрасло шаховску таблу и претворило се у
велико пријатељство и уважавање. Абаз
Дедић је у своје вријеме био један од водећих
мркоњићких шахиста. Ту породичну традицију наставио је његов син Мехмед. Популарни „Жути“ је остварио успјешну фудбалску
каријеру у дресу Слободе, али је истовремено кад год му се указала прилика играо шах.
За њега су у граду говорили да је био најбољи
шахиста међу фудбалерима, али и најбољи
фудбалер међу шахистима. Дуги низ година
је на шаховској табли „укрштао копља“ са
Даком и Здравком (Лузом) Лисицом, али
то није могло проћи без, од њих млађег, а
шаховски најнесташнијег Милана Вукомана Сове. Од побројаних, шаховски је ипак највише
напредовао Здравко Лисица, дуги низ година
један од водећих играча у Мркоњић Граду.
Када се већ говори о породичним шаховским траговима не могу се никако заобићи
Павловићи. Дуели Илије, Драге, Боре,
Миле и осталих брзо су прерасли породичне

оквире и преселили се на градски ниво. У
шали се говорило да Павловићи могу на
шаховске турнире пријавити фудбалску екипу. Били су готово редовни актери како локалних појединачних, тако и екипних такмичења у
шаху Двојица Павловића су ипак врло брзо
одскочила шаховском снагом. Драго је, након
што је 1975. године обновљен рад клуба
освојио титулу првака Мркоњић Града, а Боро
је израстао у једног од најстандарднијих
првотимаца шаховског клуба. Уз то је веома
често обављао судијске задатке, али и послове вођења клуба.
Било би неправедно не поменути да готово незапажено, годинама у Мркоњић Граду
тиња искра проблемског шаха! Далеко од
очију јавности, без било какве помоћи и подршке Љубомир Чулић ради на компоновању
шаховских студија и проблема. До сад је био
аутор већег броја значајних остварења из
области проблемског шаха.
ЖИВКО ЂУЗА

ЈУ “Народна библиотека“ Мркоњић Град вам препоручује:

Op{tina: centrala
faks
Info DESK

220-920
220-954
220-950

Одјељење за одрасле

Дјечије одјељење

ВАЊА ЧОБАНОВ:

Komunalna policija
Autobuska stanica

220-940
211-093

Ноћ ми те дугује

СЛАВКА ПЕТРОВИЋ ГРУЈИЧИЋ:

Dom zdravqa
''Dr Jovan Ra{kovi}

211-319

Hitna pomo}
Kom. preduze}e ''Park''
Vatrogasno dru{tvo

211-030
211-506
221-150

Stanica javne
bezbjednosti (centrala)

211-042

''Mrkowi} putevi'' cen.
redovno odr`avawe

280-010
280-072

Elektrodistribucija
Kulturni centar
Narodna biblioteka
Tranzitni telekom
Radio [ik

211-249
221-170
220-271
211-011
220-140

Dopisni{tvo RTRS i
''Glasa srpske''

214-403

Нови роман Вање Чобанова "Ноћ ми те дугује",
представља љубавну причу-трилер која се бави језивом темом - продајом беба у Југославији и Србији.
Божо Вукотић бјежи од крвне освете из свог села
високо у планинама.
Он, међутим, није ловина већ онај који треба
да изврши освету. Његов бјег оставиће потпуно другачији траг на
његова два сина. Један ће схватити поруку, а други ће остати
вјечито жељан крви.
Управо тај син, Вук Вукотић, улази у један од
најпрљавијих балканских послова - трговину бебама.

Узбудљиве приче о свакодневници дјечака и
дјевојчица једног одјељења 7. разреда... школске
бриге, другарство, несташлуци, све је ту... Они потичу
из различитих породица у социјалном, економском и
образовном погледу али им
је свима заједничко то, да су
жељни љубави.
Какве све замке крије
доминантна електронска комуникација ове генерације и
како неколико заљубљених
парова излази на крај са
свим љубавним темама и
виртуелним дилемама, сазнаћете ако се одлучите да
прочитате овај динамични
роман пун авантура и обрта.

Љубавне релације
фејсбук генерације

ADRESA
Trg Kraqa Petra I
Kara|or|evi}a 1
Mrkowi} Grad
E-ADRESA
javnost@mrkonjic-grad.rs.ba
ELEKTRONSKO IZDAWE
www.mrkonjic-grad.rs.ba
ТЕЛЕФОН: 050/220-928
TEHNI^KA PODR[KA
Kikindske
Kikinda, Vojvodina, Srbija
[TAMPA
Независне новине
TIRA@ - 1.000 primjeraka
IZLAZI MJESE^NO

ИЗ МАТИЧНЕ СЛУЖБЕ
ВЈЕНЧАНИ - ЈАН/ФЕБ 2015.
ПОПОВИЋ НЕМАЊА и ДАНИЛОВИЋ
ЈЕЛЕНА, ШИПРАГА НИКОЛА и РАДУЛОВИЋ ДРАГАНА, РОЖИЋ МИЛОРАД и
ЈОСИЋ ЂУРЂИНА, ЧУЛИЋ ГОРАН и
МИЛЕТИЋ СТОЈАНКА
УМРЛИ - ЈАН/ФЕБ 2015.
ЛУКАЧ ИЛИЈА из ШЕХОВАЦА
ЛИСИЦА ВОЈИН из МЕДНЕ
МИТРИЋ НЕЂЕЉКО из ТРСТЕНИКА
ВИДОВИЋ ОСТОЈА из МРК. ГРАДА
ЂУКИЋ САВА из СТРОЈИЦА
МАРКОВИЋ МИЛОРАД из ГОР. РАТКОВА
ГАТАРИЋ ЈАЊА из ТРИЈЕБОВА
ЧИВЧИЈА МИЉА из ПОДРАШНИЦЕ
ЋОЋКАЛО ЂУРО из ШИБОВА
ИКИЋ САВА из ПОДРАШНИЦЕ
ПЕРИЋ МАРКО из ШЕХОВАЦА
БОЖИЋ ЈАГОДА из ЈАСЕНОВИХ ПОТОКА
МИЛОЈЕВИЋ МАРА из ОРАХОВЉАНА
РОЉИЋ НИКОЛА из ТРИЈЕБОВА
ГОГИЋ МАРКО из ПРИСОЈА
ТОДОРОВИЋ НЕВЕНКА из КОПЉЕВИЋА
КРИВОКУЋА САВАН из ДОЊИХ ГРАЦА
МАЛИЋ МИТАР из ПОДОРУГЛЕ
МИЛИЋ РАДИВОЈ из МРКОЊИЋ ГРАДА
ХАБИБОВИЋ МУХАРЕМ из БАЉВИНА
КОШМИЋ КАДИРА из МРК. ГРАДА
БРЕШО ДУШАНКА из ПОДОРУГЛЕ
ЛЕКИЋ ЈЕЛЕНА из МРКОЊИЋ ГРАДА
ТЕГЕЛТИЈА СТАНА из МЕДНЕ
РАЈАК СТОЈАН из МЕДНЕ
ЂУРИЋ ВИНКА из МРКОЊИЋ ГРАДА
КНЕЖЕВИЋ ОСТОЈА из ДОЊИХ ГРАЦА
СТОЈИЋ ЈЕЛКА из ДУБИЦЕ
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Појачали смо тим
и стабилизовали
клупске финансије

Ф

удбалери мркоњићке Слободе обавили су припреме планираном динамиком
и спремно дочекују
почетак прољећног дијела првенства, са амбицијама да се
пласирају у горњи дио табеле.
Управа клуба је извршила значајну реконструкцију екипе, са
циљем стварања јачег и квалитетнијег тима, који би за коју сезону могао да се бори за шампионски трон.
Нови тренер мркоњићког прволигаша Вуле Тривуновић је
са подмлађеном и појачаном
екипом успјешно одиграо велики
број контролних утакмица на
којима су нападачи били изузетно ефикасни.
- Задовољан сам обављеним припремама. Имамо велики
број нових играча па ће нам требати мало више времена за уигравање. Најслабији дио тима
нам је одбрана, пошто примамо
јефтине голове, али је напад
доста ефикасан, а поготово нас
охрабрује показани карактер
екипе у тешким утакмицама.
Позиција на табели и распоред
утакмица нам не одговара, али
сам убијеђен да ћемо изборити
опстанак у лиги - рекао је тренер
Вуле Тривуновић.
Руководство је учинило све
да се клуб финансијски стабилизује и да се доведу играчи звучних имена.
- Морамо што прије побјећи
из опасне зоне за испадање и
прикључити се екипама у горњем дијелу табеле. Финансијски
смо стабилизовали клуб, исплатили смо све обавезе према
играчима и можемо да кажемо
да наш клуб нема никаквих ду-

Појачања

ДОШЛИ: Александар Малбашић и Бојан Кременовић из бањалучког Борца, Милан Ступар из
трнске Слоге, Емилио Јанковић из
тузланске Слободе, Петар Кунић
из чешке Дукле, Никша Димитријевић из Аустрије, и млади фудбалери Стефан Савић и Срђан Станковић из БСК-а.
ОТИШЛИ: Благојевић, Шиповац, Вребац и Каралић.

Категорије

Буџет
- Буџет Слободе је био око
160.000 КМ у 2014. години,
приходи су били стабилни а
расходи у складу са приходима. Општина Мркоњић Град
нам је уплатила 65.000 КМ, а
95.000 КМ у буџету клуба
чине средства спонзора и
средства из властитих прихода. Највећи спонзори су били
„РС-Силикон“ и „Хидроелектране на Врбасу“ са по
40.000 КМ - истакао је Стипановић.

КОШАРКА МРКОЊИЋАНИ У БОРБИ ЗА ЛИГУ 6

Oбезбијеђен опстанак
Тријумф против
Слободе и Босне

говања. Поред адаптације свлачионица успјели смо и да набавимо за играче и тренере 25
комплета зимске спортске опреме - рекао је предсједник клуба
Жељко Стипановић.
Терен на главном стадиону је
у добром стању, а да би се он
сачувао неопходно је оспособити
помоћни стадион за тренирање
свих категорија.
- Почетком прољећа планирамо да реконструишемо
помоћни стадион, а радови би
се одвијали у фазама. Прва
фаза је реконструкција и санација дренаже непосредно уз
терен и дренажа самог терена,
те одводња површинских и
подземних вода. За ове радове
су финансијска средства обезбиједили Министарство породице, омладине и спорта и
Општина Мркоњић Град. Остале фазе реконструкције су
уређење терена, опремање
стадиона, изградња ограде и
трибина, а радиће се у складу
са могућностима - нагласио је
Стипановић.
МИЛЕНКО МИЛЕКИЋ

Слобода има око 150 регистрованих фудбалера у пет такмичарских категорија: сениори, јуниори, кадети, пионири и предтакмичари. У сениорском тиму су 23 фудбалера, међу којима су и домаћи играчи Травар, Милетић, Топић, Гверо, Попадић, Бојанић и Митрић.
Сениорски тим води тренер Вуле Тривуновић, некадашњи фудбалер Борца и тренер бањалучког БСК-а, док је помоћни тренер
Милорад Гламочак.
Слобода има и фудбалску школу коју воде тренери Данијел
Стојичић и Марко Ђуровић, који тренирају и све остале млађе категорије.

Мркоњићки кошаркаши су
направили изненађење у Тузли, на
почетку другог дијела кошаркашког првенства БиХ Лига 12, и
побиједили Слободу резултатом
76:69. Тако је Младост уписала и
четврту побједу у посљедњих шест
утакмица, предвођена Немањом
Марићем који је постигао 14 кошева и Војином Свиларом са 18
кошева, док је добру партију пружио и дебитант млади Анте Бегић.
- Побједа над Слободом нас је
вратила у живот, јер смо изашли
из опасне зоне и учврстили се у
средини табеле. Контролисали
смо утакмицу од почетка до
краја, у једном тренутку имали
смо десет поена предности које је
домаћин успио да стигне, али смо
ми ипак на крају заслужено славили побједу – изјавио је тренер
Младости Горан Сладојевић.
Мркоњићани су већ у сљедећем
колу овјерили овај тријумф против
посљедње пласиране екипе Босне
Ројал, убједљивим резултатом
84:63. Гости из Сарајева парирали
су само у првом периоду сусрета,
док је све остало било у знаку Младости. Најефикаснији на утакмици
код домаћина су били Кнежевић
са 19 и Свилар са 15 кошева, док је
код гостију најефикаснији био
Вотсон са 15 кошева.

Прелазни рок

Уговори
- Од почетка првенства смо имали проблем са попуном мјеста
на бековској позицији, како би се растеретио наш плејмејкер
Свилар и добио више простора у игри. Стартовали смо са Богданом
Ризнићем који се није најбоље снашао, и након лоших резултата са
њим је раскинута сарадња. Доласком Немање Марића услиједио је
низ добрих резултата и права је штета што је након шест одиграних утакмица напустио наше редове. Међутим, он је с нама имао
потписан уговор до краја 2014. године, добио je одличну понуду из
иностранства и отишао. Пронашли смо његову замјену у интернационалцу Николи Васојевићу, који може да игра на позицијама
плејмејкера и бека, и од којег смо очекивали велику помоћ у наставку првенства. Међутим, већ након три одигране утакмице Васојевић је добио привлачну понуду из иностранства и отишао, а све
због немара клуба и непотписаног уговора. Срећа да смо обезбиједили опстанак у лиги и да не морамо поново тражити појачања
у јеку такмичарске сезоне - изјавио је тренер Горан Сладојевић.
Иначе сарајевски тим је стигао
појачан у Мркоњић Град, а промјена је било и у екипи Младости, јер
је редове напустио најбољи играч
Немања Марић док је његово мјесто заузео Никола Васојевић.

Тешки порази у
Требињу и Какњу
У 14. колу у Требињу је Леотар
декласирао Младост резултатом
89:66, а домаћини су већ у првом
полувремену направили велику
разлику, током цијелог меча су контролисали игру да би на крају остварили 23 поена предности.
Након убједљиве побједе над
Вардом резултатом 73:53, екипа

ДОШЛИ: Анте Бегић је пред почетак другог дијела првенства
дошао из Посушја, са намјером да појача конкуренцију код младих
играча. Никола Васојевић је дошао након прелазног рока као велико
појачање Младости. У богатој кошаркашкој каријери наступао је за
Чапљину (БиХ), Темишвар (Румунија), Анвил (Пољска) и PVSK
(Мађарска).
ОТИШЛИ: Обрад Томић је након двије и по године проведене у
Младости напустио њихове редове и прешао у Какањ. Немања Марић
је након шест одиграних утакмица за Младост од којих су четири
добијене, отишао у Питешти (Румунија), док је Никола Васојевић одиграо само три утакмице за Младост и отишао у иностранство након
добијања примамљиве понуде.

Младости је поново ослабљена јер
бек Никола Васојевић напушта
клуб и одлази у иностранство.
Ослабљена повредама и одласком кључних играча, Младост
доживљава тежак пораз у Какњу
резултатом 75:57.
Жестока борба се водила у 17.
колу у Мркоњић Граду између љутих ривала Младости и Зрињског.
Домаћини су у прву четвртину
ушли доста агресивно и створили
велику предност, коју су чували
током остатка утакмице, тако да је
коначан резултат био 67:57.

Осми након
пораза у Зеници
У 18. колу је у Зеници одиграна
веома важна утакмица, у којој је
Младост хватала последњи воз за
прикључак екипама које се боре за
пласман у Лигу 6 а Челик за опстанак у друштву најбољих екипа у
БиХ. Домаћини, вођени бившим
играчем Младости Армином Авдибеговићем, дали су свој максимум и убједљиво побиједили са
резултатом 76:58, чиме су се достојно реванширали за тежак пораз
у Мркоњић Граду. Након ове утакмице Младост је заузела осмо мјесто на табели Лиге 12 БиХ.
М. МИЛЕКИЋ
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Кошаркашу Ђурановићу по
други пут ласкаво признање
К

ошаркаш Младости Драган Ђурановић по други
пут изабран је за најбољег
спортисту Мркоњић Града, а у 2014. години за њим су по
успјешности његов клупски колега Ђорђе Алексић и одбојкашица ЖОК Балкана МП, Ена Сладојевић. Титула најуспјешнијег
спортског колектива припала је
Кошаркашком клубу ''Младост''.
- Други пут већ добијам ову награду и она је доказ доброг и квалитетног рада током прошле године и наравно добрих резултата.
Такође, ово је и обавеза да и даље
постижем добре резултате, како
ја лично тако и мој клуб, а наш
циљ у овој години је да изборимо
учешће у Лиги 6 - рекао је Ђурановић и захвалио се општини, свом
клубу, саиграчима и тренерима.
За најперспективније младе
спортисте изабрани су стонотенисер Стефан Азарић, у мушкој
конкуренцији, и одбојкашица
Бојана Фабриј у женској. Она
каже да јој ово признање даје подстрек да још више напредује.
- Признање ми пуно значи,
то је вјетар у леђа који ми даје
снагу да нећу стати већ да ћу још
више напредовати и даћу све од
себе да у томе успијем - поручила
је млада одбојкашица.
Захвалнице за допринос развоју спорта додијељене су спортским радницима Милошу Цоњићу
и Стевану Милићу, те некадашњим
фудбалерима Славку Ступару,

Драган Ђурановић и начелница
општине Дивна Аничић

Ђорђе Алексић

Ена Сладојевић

Ивану Чулини и Смаји Борићу.
Награђени су поред пехара и
диплома добили и новчане награде, а генерални спонзор манифес-

Бојана Фабриј

Стефан Азарић

тације било је предузеће "Хидроелектране на Врбасу".
На манифестацији публици су
се представили и чланови ТКД

Захвалнице за године проведене у спорту

клуба Балкана и јуниори ФК Слобода. Традиционална манифестација избора спортисте и спортског
колектива године једна је од мани-

фестација у оквиру обиљежавања
Дана општине, а организатор је
Културно-спортски центар "ПеС.ЋУСО
тар Кочић".

ГРАДСКО ПРВЕНСТВО ПЕНЗИОНЕРА У ШАХУ

Ћоћкало заслужено први

Екипа МУП најбоља на турниру у малом фудбалу
Фудбалски тим Министарства унутрашњих послова Републике Српске побједник је турнира у малом фудбалу, који се традиционално организује поводом Дана општине. У финалу су полицајци савладали екипу
Пикадилија из Кључа резултатом 3:1. Трећа
је била екипа "Салон Нина", која је савладала тим кафе бара "Пикасо".
За најбољег играча турнира изабран је
Нахид Рахибић, играч Пикадилија, док је

Дарко Крнојелац (МУП) проглашен за
најбољег голмана. Најбољи стријелац са осам
постигнутих погодака био је Милош Билић из
екипе "Делта".
Код млађих категорија прво мјесто освојила је екипа "Медиа Портал", која је
након извођења пенала побиједила екипу
''Монтевидео'', док је треће мјесто припало
екипи "Јошика пром" из Шипова.
С. Ћ.

Да се разбије дугогодишња шаховска монотонија у
нашем граду побринуло се
локално удружење пензионера на челу са агилним
предсједником Луком Ђурићем. Они су почетком године,
трећи пут заредом, организовали годишње првенство
пензионера у шаху.
Одзив је био задовољавајући - десет учесника првенства „укрстило је копља“ на 64 црно-бијела
поља. Играло се по Бергеровом бод
систему или како је уобичајено рећи
свак са сваким, по убрзаном темпу,
односно пола сата за партију. Самом
почетку турнира претходила је мала
свечаност, а част да симболички повуче
први потез припала је најстаријем учеснику Сими Васићу.
Борба за побједнички пехар вођена
је до посљедњег кола између главног
фаворита Миланка Самарџије и

Миле Ћоћкала, а овај други
је на крају славио након
побједе у међусобном дуелу.
Нови првак пензионера је
освојио 7 поена, другопласирани Самарџија је сакупио
6,5, а треће мјесто је припало Милораду Гатарићу са 6
поена.
Осим што су се домогли
пригодних пехара ова тројица првопласираних су стекли право
директног учешћа на првенству пензионера Републике Српске за ову
годину.
Мркоњићка публика жељна такмичарских дешавања доживјела је првенство пензионера као својеврстан шаховски празник. Након додјеле награда
услиједио је скромни коктел на којем је у
клубу пензионера послужено пиће за
учеснике, госте и присутне мркоњићке
пензионере.
Ж. ЂУЗА
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КОШАРКА ОД МРКОЊИЋ ГРАДА ДО СЈЕДИЊЕНИХ АМЕРИЧКИХ ДРЖАВА

Сестре Тодоровић очарале Америку
Сестре Илијана и Николина
Тодоровић су оствариле свој животни сан да се образују у Америци и да играју кошарку у најбољој колеџ лиги. Иако су као мале
дјевојчице отишле из родног
Мркоњић Града, како оне кажу
“најљепшег града на свијету”, с
поносом истичу одакле потичу и
доказују какав потенцијал имају
спортисти са ових простора.
Илијана и Николина једва чекају почетак љета и одлазак на
одмор у Бања Луку и Мркоњић
Град, а током цијеле године се чују
преко интернета са оцем Милом и
мајком Жељком, као и са многобројним пријатељима.
Сестре поред спорта веома
држе до свог образовања, па су
спојиле њихове двије највеће љубави и стигле до Америке, гдје
плијене памећу, љепотом, једноставношћу и спортским умијећем.

Илијана и Николина једва чекају
почетак љета и одлазак на одмор у
Бања Луку и Мркоњић Град, а током
цијеле године се чују преко интернета са оцем Милом и мајком Жељком,
као и са многобројним пријатељима
Још од малих ногу Илијана и
Николина су испољавале велико
знање и надареност за спорт, па су
током цијелог школовања биле
најбоље ученице и спортисти.
Кошарку почињу да тренирају
2000. године у школи кошарке
„Баскет 2000“ у Бањој Луци,
Илијана почиње са десет година
док је њена млађа сестра Николина тада имала само шест година. Убрзо почињу да играју у ба-

њалучким клубовима за све селекције од пионира до сениора.
Старија сестра Илијана је почела играти у кошаркашкој екипи
Младог Крајишника, а потом у
Борцу БЛ и Игокеи, а млађа Николина у Борцу БЛ. Илијана је добитница бројних признања и титула, са млађим селекцијама репрезентације БиХ учествовала је на
европским првенствима, а играла
је и за сениорску репрезентацију

Илијана: Врсна правница
Илијана Тодоровић је рођена 7. јуна
1990. године у Мркоњић Граду. Као најбољи
студент међународног права и дипломатије
на Америчком универзитету у БиХ у Бањој
Луци, добија прилику да буде први студент са
овог универзитета који ће учествовати на размјени студената у САД. Тако почиње студирати на Кантон универзитету (State University of New York at Canton) у држави Њујорк и играти кошарку за колеџ.
- Мој колеџ је имао циљ да стигне до
финала Конференције (Sunrise Conference) како би се пласирали у вишу лигу. Екипи сам донијела неопходну прецизност и
хемију, па смо након мог доласка остварили 11 побједа и само један пораз, и то у финалу Конференције. Због одличних партија проглашена сам најбољом играчицом
Конференције, и то након само три кола истакла је Илијана.
На школовање у новој средини брзо се
навикла, али је зато морала да се прилагођава начину игре који се разликује од европске
кошарке.
- Имала сам додатне тренинге и увјежбавала акције на свих пет позиција. Мени
то није било тешко јер обожавам кошарку,
па сам често остајала послије тренинга и
индивидуално радила - додала је Илијана.
Након завршетка семестра Илијана се
враћа у Бања Луку, завршава студије са највишим оцјенама, и одлучује да упише магистарске студије и да настави играти кошарку.
Одлази на елитни правни универзитет
(L.L.M. in International Law and Legal Studies) у Сент Луису, у држави Мисури у
САД-у, и завршава магистарски сту-

Новицки

Поред незаборавних
успомена са многобројних путовања широм
Америке, Илијана посебно истиче поклон од
њеног спортског идола, звијезде NBA - Дирка Новицког
(Dirk Nowitzki), од којег је
добила патике које је он лично потписао за њу.

Написала роман

Илијана је студије у Бањој Луци завршила са екстра просјеком 9,9 и намјерава да
након магистарских студија у САД положи
правосудни испит, а потом и да упише докторске студије. Поред успјеха у школовању и
спорту открила је и велики таленат за писање. Са 14 година написала је роман „Поломљена крила жуто-црног свијета“, а тренутно пише књигу на енглеском језику о свом
дједу Илији Дакићу из Мркоњић Града.

диј као најбољи студент на поменутом колеџу,
за који је и играла кошарку у првој дивизији
NCAA лиге.
Она тренутно борави на LOYOLA UNIVERSITY NEW ORLEANS College of LAW – Louisiana – Missouri у САД-у, гдје похађа још
један магистарски студиј (међународно Америчко право), а као бриљантан студент укључена је у извођење наставе и као асистент
декана надограђује своје знање из области
права.

Дипломе сестара Тодоровић говоре саме за себе
БиХ. Суперталентована Николина
је наступала за репрезентацију
Републике Српске, прошле године је добила позив да наступи и за

Николина Тодоровић је
рођена 17. јуна 1994. године у
Бањој Луци.
И њен животни сан се остварио, па је школовање наставила на америчком Florida
International University у Мајамију. Поред студирања Николина игра кошарку у најјачој
колеџ лиги у САД (NCAA Division 1), која се налази само
једну степеницу испод најјаче
женске кошаркашке лиге на
свијету (WNBA).
- Све је нестварно. На првој години као дебитанткиња добро сам се снашла, па
сам ове године изборила мјесто у стартној петорци „пантера“. Сезона је јако напорна
и морамо одиграти преко 30
утакмица против екипа из
свих дијелова Америке. То ми
је омогућило да пропутујем
цијелу државу и видим градове које не бих имала прилике да видим да нисам спортиста - објашњава Николина.
Иако су кошаркашка правила прилично различита од
оних у Европи, Николина се
брзо прилагодила на амерички
систем који захтијева више
контаката у игри.
- Кошарка ми одузима пуно времена јер тренирам два
до три пута дневно. Ујутро
најчешће идемо у теретану и
радимо на физичкој снази, а
након тога радимо индивидуални тренинг. Послије свега тога имамо тимски тренинг који траје пет сати објаснила нам је Николина.

селекцију БиХ, али није добила
дозволу од тренера због ризика
од повреде.
МИЛЕНКО МИЛЕКИЋ

Николина:
Све десетке

Стипендија

Николина студира на Интернационалном
универзитету Флорида у Мајамију два смијера, међународне односе и дипломатију, те
политичке науке. Тренутно завршава другу
годину студија са свим десеткама, па је проглашена за једну од спортисткиња са највећим академским просјеком. Због тога је добила пуну спортску стипендију овог универзитета за четири године.

Ален Ајверсон

Спортски узор овој младој кошаркашици је бивши кошаркашки ас Филаделфије Ален Ајверсон (Allen Iverson), чијим се
потезима дивила и маштала да једног дана игра и постане
славна као и он. Велика јој је спортска жеља да заигра у
најквалитетнијој женској кошаркашкој лиги свијета
(WNBA).

