ОТВОРЕНА ФАБРИКА У БЈЕЛАЈЦУ

Фабрику "Р-С силикон" отворили су предсједник
групације "Металеге" Гвидо Дузи и предсједник
Републике Српске Милорад Додик

СТР 2-3

Велики подстрек
развоју општине
и Републике Српске

БИЛТЕН ОПШТИНЕ МРКОЊИЋ ГРАД - Двоброј 64-65 - новембар/децембар 2015. године - БЕСПЛАТАН ПРИМЈЕРАК

САСТАНАК ПРИВРЕДНОГ САВЈЕТА

Смањен број ЗИМСКЕ ЧАРОЛИЈЕ
незапослених
СРЕЋНА НОВА
СЛУЧАЈ ЈЕЗЕРА БАЛКАНЕ

Језера не могу
бити приватно
власништво

2016. ГОДИНА
И ПРИЈАТНИ
БОЖИЋНИ
ПРАЗНИЦИ

СТР 12-13

УСПЈЕХ МРКОЊИЋКИХ КОШАРКАША

Младост јесењи
првак Лиге БиХ

ПОКЛОН НОВОСТИ
ОПШТИНА МРКОЊИЋ ГРАД
Tрг Краља Петра I Kaрађорђевића 1 / Република Српска

Мркоњићка ракија

Косачка пјесма Лисином одјекује

Дани гљива на Лисини

/ Мркоњић Град / javnost@mrkonjic-grad.rs.ba / (050)220-920
и 220-955

Фестивал ракије

Дани косидбе на Балкани

Трофеји мркоњићких ловаца

Дани фолклора

Медљанска жетва

Фестивал меда

Косачка смотра фолклора

Слава општине - Св. Пророк Илија

Фестивал хране
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СВЕЧАНО ПУШТЕНА У РАД ФАБРИКА И

Велики подс
општине и Ре

ПРОГРАМ ОМЛАДИНСКЕ БАНКЕ

За веће учешће
младих у локалу
У скупштинској сали општине
организована је промоција резултата пројеката Омладинске
банке Мркоњић Град, а присутвовали су, поред представника
општине, и представници Фондације Мозаик, чланови кредитног одбора Омладинске
банке, те представници неформалних група младих.
Програм Омладинске банке
подржала је и општина као партнер приликом реализације Фондацији Мозаик. У склопу пројекта
у 2015. години подржано је седам
пројеката младих који су успјешно
реализовани у периоду од јула до
октобра мјесеца на подручју општине. Укупна вриједност пројеката
износи 30.305 КМ, од чега је из
фонда Омладинске банке издвојено 12.920 КМ, које су заједнички обезбиједили општина Мркоњић Град (7.756 КМ) и Фондација Мозаик (5.164 КМ), а
неформалне групе младих су
обезбиједиле укупно 17.385 КМ,
кроз мобилизацију локалних ресурса.
Промоцији резултата пројекта
Омладинске банке присуствовала
је и начелница општине Дивна
Аничић, која је упутила честитке
на успјешној реализацији, те истакла како је ријеч о врло битном
пројекту у којем млади реализују
своје идеје. Она је истакла да локална самоуправа подржава рад
младих на разне начине, и да је
ово један од видова помоћи, те
да ће се та сарадња наставити и у
будуће.
Жељко Пауковић, директор
програма Фондације Мозаик, казао је да су ови пројекти били
добра прилика да се ријеши дио
проблема који млади имају у
Мркоњићу.
- Они кроз програм Омладинске банке доприносе и им-

плементацији општинске стратегије за младе и доприносе
омладинској политици Републике Српске чија је израда у
току. Све је ово реализовано у
оквиру пројекта Омладинска
банка коју Фондација Мозаик
реализује у партнерству са 28
општина у БиХ. Ове године смо
подржали 165 пројеката младих - истакао је Пауковић и додао
да Фондација Мозаик и општина
Мркоњић Град на овом програму
сарађују већ десет година, те се
захвалио општини на сарадњи.
Драгиња Кудра, члан Црк-

Пројекти

Реализовани пројекти у
2015. години су: Дјечије царство „Штрумфоград“, адаптација спортског игралишта фаза III, „Малињак“, мјешовита
школа одбојке, Разведримо
дјеци дјетињство, набавка ношњи за црквени хор, те уређење спортско рекреативне зоне
Расадник.
веног пјевачког друштва Николајевић, које постоји годину и по
дана , каже да су преко пројекта
добили новац за куповину одјеће.
- Аплицирали смо пројекат
како бисмо добили новац за
шивење одјеће за наш црквени
хор. Представили смо се вечерас
у тим ношњама са четири композиције - објаснила је Кудра.
Програм Омладинске банке за
циљ има да повећа учешће младих у развоју локалних заједница
кроз активну улогу у процесима
доношења одлука те пружање
подршке активностима младих у
њиховим заједницама кроз додјелу бесповратних новчаних средстава пројектима неформалних
група младих.
С. Ћ.

Предсједник Републике Српске Милорад Додик и предсједник групације "Металеге" из
Италије Гвидо Дузи свечано су
крајем новембра пустили у рад
фабрику за производњу силицијум метала "Р-С силикон" у
Бјелајцу. Биће то једна од најмодернијих фабрика за те намјене у
свијету, са технологијом новије
генерације која неће загађивати
животну средину, а сва производња је намијењена за извоз на
европско тржиште.
Прије отварања, министар за
просторно уређење, грађевинарство и екологију Сребренка
Голић уручила је инвеститору
употребну дозволу за пробни рад.
По ријечима предсједника Додика, предавањем употребне дозволе завршен је технолошки процес изградње и почиње процес
производње, и то у складу са највећим стандардима који постоје у
Европи и свијету јер је ријеч о једној од најбољих технолошких фабрика ове врсте у свијету.
- Република Српска је подржала и препознала потребу да
се овако нешто направи у мркоњићкој општини. У дијелу наших пројеката и програма подршке индустријализацији, односно реиндустријализацији,
сваки појединачни пројекат ове
врсте је дио укупног процеса и
политичког циља да се успостави повећана индустријска производња у Републици Српској поручио је Додик.
Он је додао да је то најбољи
начин за стабилан раст бруто
домаћег производа, који ове године биљежи стопу раста од готово
два одсто, што представља
охрабрујући податак.
- Ми имамо континуиран раст
индустријске производње, који
ће за ову годину бити 4,5 одсто,

!

41.000.000

евра коштала је изградња

Додик: У корак са свијетом

- Овом инвестицијом не само да смо показали да смо спремни да
привучемо инвеститоре из иностранства и дамо им одређену логистику, него и способност да пратимо веома високе захтјевне стандарде у вези са давањем радних дозвола које су морале да прате ову
инвестицију - рекао је предсједник Републике Српске Милорад Додик.
што говори да и поред огромне
галаме коју можемо да чујемо,
Република Српска остварује своје
циљеве економског развоја и
показује способност да одржи
стабилност свог финансијског
сектора и да буде подршка подизању и развоју ових инвестиција - истакао је Додик.
Предсједник РС је напоменуо
да је недалеко од ове фабрике у
току проширење енергетских капацитета у Хидроелектрани "Бочац 2", као и да су широм Српске у
току огромни пројекти попут изградње ауто-пута и Термоелек-

тране "Станари", која је почела
са радом, а у коју су уложена огромна средства.
- Већ сада разговарамо о
новим инвеститорима, од Требиња гдје је у плану градња додатних капацитета прехрамбене индустрије, до Новог Града и Козарске Дубице гдје су италијански
инвеститори заинтересовани за
градњу - рекао је Додик.
Гвидо Дузи, предсједник групације "Металеге", нагласио је да
ће производити 16.000 тона
метал силицијума годишње, те
да ће сва производња бити на-
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ИТАЛИЈАНСКЕ ГРУПАЦИЈЕ "МЕТАЛЕГЕ" У БЈЕЛАЈЦУ

стрек развоју
епублике Српске
Захвалност
и поклони

!

16.000

тона метал-силицијума производиће
фабрика годишње, за потребе
медицинске и фармацеутске индустрије,

али и грађевинарства и индустрије метала

Начелница општине Дивна Аничић захвалила се Влади Републике Српске, као и
Гвиду Дузију што је више од
350.000 КМ уложио у поплављена подручја, невладине организације, школе и спортска
удружења, а посебно се захвалила за нова радна мјеста. Она
је у знак захвалности Дузију
уручила за успомену постер са
потписима свих 112 радника,
директорице Јелене Куриџе и,
наравно, својим потписом, као
и торту коју је обећала, а која је
направљена као реплика изграђене фабрике.

- Недалеко од ове фабрике у току је проширење енергетских капацитета у
Хидроелектрани "Бочац 2", а широм Српске су у току огромни пројекти попут
изградње ауто-пута и Термоелектране "Станари", која је почела са радом, а у
коју су уложена огромна средства. Већ сада разговарамо о новим инвеститорима, од Требиња гдје је у плану градња додатних капацитета прехрамбене
индустрије, до Новог Града и Козарске Дубице гдје су италијански инвеститори заинтересовани за градњу - рекао је на отварању фабрике "Р-С силикон"
предсједник Републике Српске Милорад Додик
мијењена извозу. Фабрика ће, по
његовим ријечима укупно запошљавати 120 радника.
Предсједница Владе Репу блике Српске Жељка Цвијановић, рекла је да је Влада чврсто
опредијељена да обезбиједи ам-

бијент привлачан за инвеститоре,
што показује и овај пројекат који
представља охрабрење и подстицај другим инвеститорима да улажу у Српску.
- Влада и институције Српске
подржали су иницијативу италијанске компаније "Металеге"
за отварање Фабрике Р-С силикон у Мркоњић Граду. За реализацију овог пројекта Влада је
обезбиједила девет милиона
марака који се исплаћују у траншама, пратећи фазе и степен
реализације пројекта. Захваљујући овој инвестицији омогућено
је нових 112 радних мјеста - рекла
је Цвијановићева.
Она је истакла да ова инвестиција доказује да је приоритетни
циљ Владе РС подршка привреди,
запошљавању, повећању извоза,
преносу знања и технологија, односно подршка улагањима која ће

довести до побољшања конкурентности Републике Српске на глобалном плану.
- Сви који буду почињали
велике инвестиционе пројекте
имаће подршку Владе Српске.
Предност за улагање у Републици Српској је и цијена електричне енергије која је најнижа у
региону, као и чињеница да инвеститори веома брзо, уз скраћену процедуру, могу да оснују
предузећа. Овај пројекат је изузетно важан за Мркоњић Град,
али и цијелу Републику Српску.
Фабрика ће допринијети развоју
привреде општине, а директну
корист имаће и Српска кроз запошљавање великог броја радника. Индиректну корист имаће
привреда цијеле регије која ће
бити везана за послове ове компаније - нагласила је предсједница
Владе.

Министарка за просторно
уређење, грађевинарство и екологију Сребренка Голић истакла
је да је фабрика у Бјелајцу испунила све техничке услове да
почне са радом.
- Овако комплексно постројење захтијева одређени рок
за пробни рад. Институт за испитивање материјала "Конструкције", који је вршио технички
пријем овог објекта, у свом извјештају је констатовао да су сви
радови изведени у складу са инвестиционо-техничком документацијом и у складу са свим европским стандардима уз поштивање строгих норми заштите
животне средине - рекла је Голићева.
Први секретар Амбасаде
Италије у БиХ Иларија Рањони
рекла је да су многе италијанске
фирме спремне да слиједе примјер

"Металегеа" и банкарске групације
"Уникредит", које са успјехом улажу и шире пословање у БиХ.
Начелница општине Дивна
Аничић напоменула је да је поносна што је фабрика направљена
баш на подручју мркоњићке општине.
- Велика воља, жеља и ентузијазам омогућили су да годину
и по дана након полагања камена темељца имамо оваку фабрику - рекла је Аничићева.
Отварању су присуствовали и
министар финансија Зоран Тегелтија и министар рада и борачко-инвалидске заштите Миленко Савановић, те бројне друге званице. ЕКИПА ЛОКАЛНИХ НОВОСТИ
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Srećna
Nova 2016!
Srećan Božić!

Srećna
Nova
godina!
Srećan
Božić!
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Svim
radnim
kolegama
RJ Bema broj 2
i građanima
Mrkonjić Grada
želimo srećne
Novogodišnje i
Božićne praznike
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ОДРЖАН ПЕТИ САСТАНАК

Смањен бр

О ПРИПРЕМИ ЗЕМЉИШТА И САДЊИ МАЛИНЕ

Нови малињаци у општини
У Агенцији за привредни
развој општине одржан је први
тренинг за узгајиваче малина, који
су се јавили на јавни позив за подизање малињака на подручју општине. На предавању је било ријечи о самој припреми земљишта и
садњи садница малине сорти полке и микер.
- На јавни позив јавило се
десет корисника, и сваки од њих
је добио по дулум полке и пола

дулума микера. На предавању
смо говорили о томе како правилно припремити земљиште
за садњу малина - рекла је
Диана Шилић из УНДП-а.
Након предавања сви заједно
посјетили су једну парцелу гдје им
је на практичном примјеру показано шта и како треба да се уради
како би се земљиште правилно
припремило за садњу.
Дијана Еремија из Агенције

за привредни развој је рекла да
корисници треба да припреме земљиште за садњу, док им не стигну саднице.
Пројекат подизања засада малине у општини Мркоњић Град
реализује Агенција за привредни
развој општине путем Програма
за подстицај привредног развоја општине, а средства су обезбиједили општина Мркоњић
С. Ћ.
Град и УНДП.

ПОМОЋ ОПШТИНЕ

За кровове
26.539 КМ

Стручно предавање
о узгоју малина
Милован Ћућић, из ресора за
пружање стручних услуга у пољопривреди у Министарству пољопривреде, шумарстав и водопривреде РС, одржао је мркоњићким пољопривредницима предавања о узгоју малине.
Он је нагласио да је ријеч о
једној перспективној воћној врсти
која се овдје шири, јер јој одговара клима и врло добар откуп и
цијена, тако да су задовољени и
климатски и економски услови.
- Најважније је да пољопривредници одаберу добар, здрав
и квалитетан садни материјал и
да одраде технологију узгоја
малине од почетка до краја
квалитетно, како би добили и
квалитетан род, а ту смо да им
све објаснимо - рекао је Ћућић и
додао да надлежно Министрство

у посљедње вријеме даје подршку пољопривредницима на разне начине.
- Ми излазимо на терен свима којима требају савјети. Министраство даје и велике подстицаје за узгој малина - истакао је Ћућић.
Пројекат подизања засада
малине у општини реализује
Агенција за привредни развој
општине путем Програма за
подстицај привредног развоја
општине, у износу од 67.000 КМ.
(УНДП 37.000 КМ), Општина
(20.000) и корисници (10.000).
Предавања о узгоју малине су
одржана у организацији Агенције
за привредни развој општине Мркоњић Град и у склопу манифестације Аранђеловдански вашар.
С. Ћ.

Начелница општине Дивна Аничић потписала је са
три заједнице етажних власника уговоре за додјелу средстава за санацију кровова
зграда у износу од 26.539
КМ. Пројекат обухвата три
зграде у којима има 35 станова, а општина је обезбиједила
половину средстава.
- Већ трећу годину на
овакав начин помажемо
заједницама етажних власника. Желимо да помогнемо
онима који желе сами себи
да помогну. Пријављују се на
расписан конкурс, али морају бити регистровани у складу са законом као заједница
етажних власника и у моменту расписивања конкурса
морају имати пола потребних новчаних средстава објаснила је начелница.
Ратко Радишић, који живи у згради у улици Цара Душана, истиче да ће им општинска помоћ добро доћи.
- Кров је у лошем стању и
мора се у потпуности мијењати. Зграда је направљена
1973. године и од тада је врло
мало уложено у њено реновирање - казао је Радишић.
Санацију оштећених кровова вршиће заједнице етажних власника у улици Николе
Тесле 11 и 13, те заједница етажних власника у улици Цара
С. Ћ.
Душана 83.

Привредни савјет општине
на свом петом састанку разматрао
је Информацију о реализацији
привредних инвестиција на
подручју општине.
Начелница општине Дивна
Аничић рекла је да је према подацима добијеним од Завода за
запошљавање у односу на 2014.
годину смањен број незапослених за 264 особе, те присутне
упознала са привредним инвестицијама које се тренутно реализују
на подручју општине.
- Једна од привредних инвестиција у нашој општини је изградња пословне зоне у Подбрду, гдје је пет инвеститора купило девет локација за подизање
својих производних објеката.
Значајна је и једна велика домаћа инвестиције, изградње хидроелектране Бочац 2, која је
почела у овој години. Ријеч је о
великој инвестицији која ће имати велики итицај како на број
запослених тако и на буџетске
оквире општине. Вриједност инвестиције је око 35 милиона марака и њихова годишња производња биће 41,6 гигават-часова.
С поносом можемо истаћи и реализацију највеће стране инвестиције у Републици Српској, а ријеч
је о фабрици РС Силикон у Бјелајцу, у коју је уложен 41 милион
евра и која према подацима По-

реске управе тренутно запошљава 102 радника и има 11 склопљених уговора о дјелу. Ријеч је о
процесној индустрији, гдје ће индиректну корист имати привреда
цијеле регије обављањем разних
послова за ову компанију - рекла
је Аничићева.
Она је говорила и о још двије
стране, италијанске инвестиције
које се тренутно реализују на подручју општине. Ријеч је о предузећу
АL.FE.MA. за производњу механичких дијелова за столице,
које тренутно запошљава 12 радника, а у наредном периоду планирају да број запослених повећају
на 40. Други страни инвеститор је
фирма PROOWUD, која ће производити дрвене елементе за столице. Они планирају да запосле
око 100 радника, а већ шест радника је на обуци у Њемачкој.
Када је ријеч о обезбјеђењу
обловине дрвопрерађивачким предузећима, гдје је запослено 250
радника, истакнуто је да је то константан проблем који се јавља у
ово доба године када они договарају расподјелу обловине.
- Наше Шумско газдинство
не може подмирити минималне
потребе наших дрвопрерађивача и они морају да се снабдијевају код других газдинстава, тако да ми тражимо од
нашег газдинства и предузећа

ПОМОЋ МРКОЊИЋКИМ ПЧЕЛАРИМА

Подстицаји општине

У Агенцији за привредни развој општине 28 пчелара потписало је са начелником одјељења за
привреду и финансије општине
Томиславом Тодоровићем уговоре о подстицају за пчеларе у
износу од 6.380 КМ.
- Пчеларима ће добијена средства поред осталог омогућити и
бољу припрему пчела за зиму.
Општина први пут на овакав
начин помаже пчеларе и вјерујем
да ћемо им и у будуће помагати рекао је Тодоровић.
Предсједник удружења пчелара "Матичњак" Славко Савић
је рекао да су уговоре потписали
они пчелари који су регистровани и
који ималу плочицу.

- Они пчелари који имају до
49 кошница добијају осам марака по кошници, а који имају преко
50 добиће по 4 марке. Такође,
надамо се да ће и ресорно Министарство обезбиједити четири
марке по кошници. То је доста
значајно и помоћи ће да пчелари
боље припреме пчеле за зиму и
да се боље спреме за наредну
годину - рекао је Савић и позвао и
друге пчеларе који нису чланови
удружења да дођу и да искористе
све оне позитивне ствари које нуди
удружење.
Он је истакао да је ова година
била изузетна за мркоњићке пчеларе, најбоља по приносима меда у посљедњих 30 до 40 година.
С. Ћ.

MРKOЊИЋ ГРАД НОВЕМБАР/ДЕЦЕМБАР 2015.

ОПШТИНА

LOKALNE NOVOSTI

8

К ПРИВРЕДНОГ САВЈЕТА ОПШТИНЕ

ој незапослених
ЧЕЛНИЦИ ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ

За смањивање
сиве економије

Шуме Српске само да се примијени закон о шумарству који
каже да се прво подмире потребе локалних дрвопрерађивача
па тек онда ако преостане вишка обловине да се уступи дрвопрерађивачима са других подручја - истакао је начелник одјељења за привреду и финансије
Томислав Тодоровић.
Састанку Привредног савјета
присуствовали су и представници
Привредне коморе Републике
Српске на челу са предсједником
С. ЋУСО
Гораном Рачићем.

Мањак радне снаге за
текстилну индустрију
На састанку је било ријечи и о потреби предузећа "Мак Младост"
за квалификованом радном снагом у текстилној индустрији.
- Ми имамо генерални проблем када је у питању расположива
радна снага у области текстила, иако наш Средњошколски центар школује те кадрове. Међутим, проблем је у практичној настави, јер иако имамо свршене средњошколце они још увијек нису
способни за самосталан рад у производњи - објаснио је начелник
одјељења за привреду и финансије Томислав Тодоровић и додао да
то није само проблем мркоњићке општине, већ далеко шири проблем
којим треба више да се позабаве министарство и школе.

СТРУЧНО ПРЕДАВАЊЕ ЗА ПЧЕЛАРЕ ИЗ МРКОЊИЋА

Мркоњићки крај изузетно
погодан за развој пчеларства
Представници Министарства
пољопривреде, шумарства и
водопривреде, ресора за пружање стручних услуга у пољопривреди, Саша Драгичевић и Милован
Ћућић одржали су у Мркоњић
Граду предавање за пчеларе са
подручја општине о припремама
пчела за зиму.
Драгичевић је рекао да је ова
година за пчеларе била веома добра, али да треба сада да се врате
пчелама и пчелињаку и да их при-

преме за зиму.
- Најважније је да се сваком
пчелињем друштву обезбиједе
довољне количине меда, јер је
мед најбоља храна пчелама, као
и да друштво зазими са здравим
пчелама. Ови терени су изузетно
погодни за развој пчеларства, а
једини проблем који се појављује
јесу климатске промјене. Сматрам да је опште подручје Републике Српске јако захвално за
пчеларство, баш зато што рас-

полажемо са великим бројем
природног медоносног биља рекао је Драгичевић.
Предсједник удружења пчелара "Матичњак" Славко Савић
истакао је да је ова година била
изузетна за мркоњићке пчеларе.
- Принос меда по кошницама у
односу на раније године био је
изузетан. Мислим да у посљедњих
30 до 40 година принос меда није
био бољи од ове године. Такође и
општина је нашла разумијевања
за пчеларе и њихове проблеме, те
су ове године спремили и подстицаје за пчеларе уз услов да је пчелар регистрован - рекао је Савић и
позвао и друге пчеларе мркоњићке
општине да дођу у удружење и да
искористе све оне позитивне ствари
које нуди удружење.
Предавању је присуствовало
35 пчелара са подручја мркоњићке општине, а организатор је била
Агенција за привредни развој
општине. Предавање је организовано у оквиру активности посвећених манифестацији "Аранђеловдански вашар".
С. ЋУСО

Начелница општине Дивна
Аничић састала се са представницима Привредне коморе РС
на челу са предсједником Гораном Рачићем, а разговарало се о
привредним токовима и као позитиван примјер истакнут показатељ да се број радника на Заводу
за запошљавање смањио, те да
је у поређењу са првих девет мјесеци 2014. године мањи за 264.
Рачић је указао на измјене и
допуне закона које ће бити у наредном периоду, те указао на
реформе које ће имати утицај на
смањење сиве економије.
- Једна од најзначајних реформи ће бити веће овлаштење комуналних инспекција,
што ће знатно утицати на смањење сиве економије - рекао је
Рачић и потом упознао присутне
са неким приједлозима који нису
наишли на одобравање у надлежном министарству због захтјева ММФ, а један од тих захтјева је био да се подигне праг
подлијегања систему ПДВ-а са
50.000 на 100.000 КМ.
Начелница Аничић је указала
представницима Привредне коморе РС на значај контроле По-

реске управе на фирме које не
измирују порезе и доприносе, јер
на тај начин долази до нелојалне
конкуренције.
- Мислим да управо представници Привредне коморе
требају вршити једну дозу притиска на Пореску управу како
би заштитили предузећа која
уредно измирују обавезе према
држави - рекла је Аничићева и
додала да општина и Привредна
комора имају добру сарадњу, али
да увијек може бити боље.
- Договорили смо се да привредне информације више размјењујемо, јер у овом тренутку
информација има велики значај
за привредне токове. Такође,
мишљења смо да поред редовних размјена информација треба наставити и са обукама које
спроводи Привредна комора, а
које имају значај на оспособљавању како службеника Општине у сврху развоја привреде, тако и привредника, како би у наредном периоду могли одговорити адекватно захтјевима тржишта који долазе из европских земаља - закључила је начелница општине.

Привредни сусрети у Аустрији

Општина Мркоњић Град у сарадњи са Представништвом РС у
Аустрији, други пут ове године организовала је презентацију пројекта "Привредни сусрети у Аустрији", који се реализује уз помоћ
Привредне коморе Аустрије. Говорио је представник агенције CARD
Милош Тодоровић, који је присутне предузетнике упознао са начином
приступања пројекту и условима. И овај пут, двије трећине трошкова
сноси Привредна комора Аустрије, док једну трећину сноси сам предузетник. Поред финансијског дијела, предузетници требају успјешно
да прођу и дио обуке у Бања Луци и тако стекну цертификат Wi Fi
института.
Начелница општине Дивна Аничић изразила је спремност да
помогне привредницима у процесу повећања извоза, јер је БиХ, односно РС највећим дијелом извозно орјентисана према Аустрији.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОДБОРНИЦИ УСВОЈИЛИ РЕБАЛАНС БУЏЕТА ЗА 2015. ГОДИНУ

Буџет незнатно мањи од планираног
У
з присуство 18 одборника, 10.
новембра одржана је 30.
сједница Скупштине општине Мркоњић Град, са
дневним редом од 22 тачке.
Са 15 гласова за и три уздржанa
гласa одборници су усвојили Закључак и Нацрт одлуке о усвајању Ребаланса буџета општине
за 2015. годину у износу од
10.057.000 КМ, што је за 240.000
КМ или 2,33 одсто мање од
плана.
Према Нацрту ребаланса
буџета 9.137.000 КМ распоређено
је за расходе за одређене намјене,
900.000 за отплату кредита,
док су 20.000 средства резерви.
- Порески приходи ребалансирани су на 5.325.000 марака,
што је за 70.000 или један одсто
мање од плана, док су непорески
ребалансирани на 2.825.000,
што је за 85.000 или за три одсто
мање од плана за ову годину.
Грантови су ребалансирани на
200.000 марака, што је за 52
одсто мање од плана, док су
трансфери ребалансом планирани у износу од 550.000, што је на
нивоу плана буџета - рекао је
начелник одјељења за привреду и
финансије Томислав Тодоровић и
истакао да је смањење позиције
грантова узроковано начином реализације грантова од стране донатора.

марака, што је за 3,39 одсто
више од првобитног плана изворних прихода за 2015. годину,
односно за 4,28 одсто више у односу на процјену извршења изворних прихода у овој години објаснио је начелник Тодоровић и
истакао да су у оквиру ових прихода најзначајнији порески приходи
предвиђени у износу од 5.577.000
КМ, док непорески приходи износе 2.932.000 КМ, што је за 0,76

У актуелном часу о Балкани

У току актуелног часа одборник Крстан Томић је у име грађана, а
поводом испуштања воде из језера на Балкани, поставио низ питања
о томе шта је сврха испуштања воде, те ко изводи радове и уз која
одобрења и дозволе. Након расправе по овом питању предсједник
Скупштине Миленко Милекић предложио је да Скупштина усвоји
сљедећи закључак: "Налаже се надлежним органима општине, а тражи
од надлежних органа Републике Српске да предузму све потребне
законске мјере и радње везане за извођење радова на језеру Балкана,
те да о предузетим мјерама и радњама информишу Скупштину општине најкасније до краја новембра текуће године". Предложени закључак
је усвојен са 16 гласова за и два уздржана гласа.
Нацрт ће бити упућен у јавну
расправу ради прибављања примједби и мишљења.
Нацрт Одлуке о измјени Одлуке о извршењу буџета општине за 2015. годину усвојен је са 15
гласова за и три уздржана гласа.
Према овој одлуци 9.137.000 КМ
распоређено је за расходе за
одређене намјене, 900.000 за
отплату кредита, док су 20.000
средства резерви.
Приједлог Закључка о прихватању Нацрта Буџета општине за 2016. годину одборници су
усвојили са 15 гласова за и три уздржана гласа, као и Нацрт Одлуке
о извршењу Буџета општине за
2016. годину.
Овим Нацртом предвиђено је
усвајање буџета за наредну годину
у износу од 11.536.000 КМ, што је
за 12,03 одсто више од плана
буџета за 2015. годину и за 15,16
одсто више од процјене извршења до краја ове године.
- Изворни приходи буџета за
наредну годину, које чине порески и непорески приходи, планирани су у износу од 8.509.000

одсто више од плана за 2015.
годину и за 3,79 одсто више у
односу на процјену извршења у
овој години. Грантови су планирану у износу 352.000 КМ, што је за
16,19 одсто мање од плана за
2015. годину. Ову врсту прихода
представљају грантови домаћих и
међународних организација, пројеката и донатора, те учешће грађана у суфинансирању неких инфраструктурних пројеката.
Трансфери су планирани у
износу од 500.000 КМ и за
10.000 КМ су мањи од процјене
извршења трансфера. Ова средства су планирана као прилив из
буџета Републике Српске. Примици од нефинансијске имовине
планирани су у износу од 165.000
КМ што је знатно мање од плана за
2015. годину и односе се на средства остварена продајом преосталих
парцела у Пословној зони Подбрдо. Примици од финансијске
имовине износе 160.000 КМ и
исти су на нивоу плана буџета за
2015. годину. Финансирање је планирано у износу од 1.500.000 КМ и
односи се на кредите код комер-

цијалних банака, а средства ће се
углавном трошити на изградњу и
прибављање зграда и објеката.
Неутрошена средства из ранијег
периода планирана су у износу од
350.000 КМ и односе се на средства остварена путем кредитног
задужења код револвинг фонда
Министарства пољопривреде,
шумарства и водопривреде РС
за рјешавање проблема водоснабдијевања са којим се сусрећу мјештани МЗ Оћуне.
Што се тиче буџетских издатака, њих чине планирани расходи (10.317.000 КМ), издаци за
отплату кредита (949.000), издаци за дате зајмове (200.000)
и буџетска резерва (70.000).
Тодоровић је рекао да је буџет
развојног карактера, односно да су
значајна средства буџета планирана за развојне пројекте (субвенције нефинансијским субјектима
200.000, издаци на дате зајмове 200.000, издаци за произведену сталну имовину 2.480.000,
издаци за нематеријалу непроизведену имовину 80.000 и др.).
Одборници су једногласно усвојили Одлуку о допуни Програма капиталних инвестиција (ПКИ)
за период од 2015. до 2019. године
из разлога што је општина у процесу BFC сертификације, у току којег
су верификатори утврдили да општина посједује ПКИ за период
2015 - 2019. и који се континуирано
ради од ове године у складу са ГАП
методологијом.
- Према BFC прописима у оквиру петогодишњег плана капиталних улагања треба да постоји
и годишњи план инвестиција,
што је оцијењено као неиспуњеност овог критерија, који је уједно и елеминациони. Према њиховим препорукама потребно је
извршити допуну ПКИ са годишњим планом капиталних инвестиција, те такву праксу наставити и у наредном периоду - истакао
је Тодоровић.
Одборници су једногласно усвојили Одлуку о стипендирању
студената првог циклуса на
високошколским установама у

школској 2015/2016. години. Висина мјесечне стипендије за све
године износиће 120 марака, изузев стипендија за студенте који
студирају на Машинском и Рударско-геолошком факултету,
те студената који студирају математику и физику, а која ће износити 180 марака.
Једногласно су усвојени Одлука о измјени Одлуке о приступању измјени дијела регулационог
плана центар Мркоњић Град на
локацији "Петља", ради потребе
формирања грађевинске парцеле
за бензинску станицу.
Одлука о именовању чланова Савјета за праћење поступка
израде Просторног плана општине за период 2016 - 2036. усвојена је са 14 гласова за и три уздржана гласа. У Савјету су заступљени представници јавних предузећа и установа и других правних
субјеката који обављају дјелатности од општег интереса.
Одлука о начину и условима
продаје непокретности у својини

општине путем непосредне погодбе усвојена је једногласно. Овом
одлуком регулишу се услови продаје непокретности у обухвату
Пословне зоне "Подбрдо" путем
непосредне погодбе према купцу
"МГ ПИТ", ради изградње пословног објекта. Такође, једногласно је
усвојена и Одлука о давању сагласности за закључивање Уговора о замјени некретнина између фирме РС Силикон и општине.
Са 14. гласова за и три удржана
гласа одборници су усвојили Одлуку о утврђивању критеријума
и расписивању конкурса за избор чланова Управног одбора
Агенције за привредни развој
општине.
Једногласно
су
усвојене
Одлуке о одобравању новчаних
средстава у сврху учешћа у
трошковима санације штете од
пожара на помоћном објекту
Дијане Убовић и Светка Милетића. Овим одлукама одобравају
им се средства у износу од по 1.000
КМ.
Извјештај о раду за 2014
/2015. годину ЈУ Дјечији вртић
"Миља Ђукановић" одборници су
једногласно усвојили, затим и
Информацију о раду основних
школа на подручју општине,
Информацију о раду ЈУ Гимназија, као и Информацију ЈУ
Машинска школа.
Са 14 гласова за и три уздржана
гласа усвојени су Рјешење о резрјешењу вршиоца дужности
начелника Одјељења за друштвене дјелатности и усвојено је
рјешење о именовању Тијане
Рађевић Дрљача за вршиоца дужности начелника Одјељења за
општу управу и друштвене дјелатности Општинске управе, затим
Рјешење о разрјешењу члана
Одбора за питања младих Скупштине општине, као и рјешења
о избору предсједника и чланова Одбора за питања младих
Скупштине општине.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НА 31. СЈЕДН

Кредити за ка
Уз присуство 24 одборника, 1.
децембра одржана је 31. сједница
Скупштине општине са дневним
редом од седам тачака.
Одборници су уз 17 гласова за и
6 уздржаних усвојили Одлуку о
усвајању Ребаланса буџета за
2015. годину у износу од 10.057.000
КМ, што је за 240.000 или 2,33
одсто мање од плана буџета.
Порески приходи ребалансирани
су на 5.335.000 КМ, што је за
70.000 КМ или за 1 одсто мање
од плана за 2015. годину. Непорески приходи ребалансирани су
на износ од 2.825.000 КМ, што је
за 85.000 или за три одсто мање од плана непореских прихода
за ову годину. Грантови су ребалансирани на 200.000 КМ, што је

за 52 одсто мање од плана, док су
трансфери ребалансом планирани у износу од 550.000, што је
на нивоу плана буџета за 2015.
годину.
Са 16 гласова за и шест уздржаних гласова усвојена је Одлука
о измјени Одлуке о извршењу
буџета за ову годину. Томислав
Тодоровић, начелник одјељења
за привреду и финансије рекао је
да је на основу извршења буџета
за првих девет мјесеци 2015. године утврђено одступање појединих
позиција изнад или испод планираних вриједности, те је било неопходно приступити изради другог
ребаланса за ову годину.
- На приходовној страни значајнија одступања су на пози-
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОДРЖАНА ПОСЉЕДЊА СЈЕДНИЦА У 2015. ГОДИНИ

У наредној години у општинској
каси предвиђено 11,6 милиона

Т

ридесет друга сједница
Скупштине општине Мркоњић Град одржана је 24.
децембра уз присуство 23
одборника, који су разматрали 28
тачака дневног реда.
Одлуку о усвајању буџета
општине за 2016. годину одборници су усвојили са 17 гласова за и
шест уздржаних гласова, као и
Одлуку о извршењу буџета општине.
Према овој одлуци Општинска
управа ће у овој години располагати
са 11.620.000 КМ, од тога је
10.601.000 распоређено на расходе за одређене намјене, 949.000
за отплату кредита, док је 70.000
резерва.

Нови одборник
Одлука о верификацији мандата изабраног одборника
Здравка Милића у Скупштину
општине, који му је додијељен
као кандидату на листи Српске
демократске странке - СДС,
одборници су усвојили једногласно.

Начелник Одјељења за привреду и финансије Томислав Тодоровић рекао је да је предложени
буџетски план за 12,85 одсто већи
од плана буџета за 2015. годину и
за 15,54 одсто више од процјене
извршења до краја 2015. године.
- Порески приходи износе
5.661.000 марака, што је за 6,41
одсто више од плана за текућу
годину, док непорески износе
2.932.000, што је за 0,76 одсто
више од плана непореских прихода за ову годину и за 3,79
одсто више у односу на процјену
извршења у 2015. години - рекао
Тодоровић.

Награде, похвале и захвалнице

Он је истакао 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 кроз повлачење средстава планираних као
издаци за дате зајмове као још
једна стимулативна мјера развоја
привреде 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 популације младих, дознаке
појединцима којима се прије свега
желе задовољити потребе корисника социјалне заштите и дознаке
грађанима које у буџету за 2016.
годину имају веома широку структуру издвајања, те оптимално
оптерећење буџета општине када
је у питању отплата кредитног
задужења.
Одборници су са 16 гласова за и
уз шест гласова против усвојили
Одлуку о стопи за опорезивање
непокретности на територији

општине за 2016. годину у висини
од 0,18 одсто за земљиште и грађевинске објекте и 0,10 одсто за
непокретности на којима се
непосредно обавља производна
дјелатност.
Скупштина је са 16 гласова за и
шест уздржаних гласова усвојила и
Програм капиталних инвестиција за период од 2016. до 2020.
године, за чију реализацију је предивђено 19.169.000 КМ.
- Програм предвиђа да се у
овом периоду реализује 91
инвестициони пројекат за које је
утврђена финансијска пројекција у износу од 19.169.000 марака - рекао је начелник Одјељења за
изградњу града и управљање имовином Дамир Сладојевић и додао
да је на овом програму доста рађено и да су испоштоване бројне процедуре.
Највише средстава 3.680.000
КМ планирано је за рјешавање топлификације и јавну расвјету,
затим путеве и улице 2.707.000,
водоснабдијевање и канализацију 2.625.000, спорт и рекреацију
2.540.000, саобраћај 1.615.000,
образовање 915.000, екологију
400.000, стамбене, пословне и
друштвене објекте 363.000, здравство 300.000, културу и инфор-

Одборници су на основу приједлога Одбора за награде и признања
донијели више одлука о овогодишњим општинским почастима.
Повељом општине Мркоњић Град са златним симболом општине награђени су ''Р-С Силикон'' д.о.о, за изузетан допринос
запошпљавању и општем развоју општине Мркоњић Град и
Развојни програм Уједињених нација у БиХ – UNDP, за изузетан
допринос општем развоју и напретку општине Мркоњић Град.
Повељом почасног грађанина општине Мркоњић Град са златним симболом општине Мркоњић Град награђени су постхумно
генерал Јово Блажановић, за изузетно залагање и допринсо који је
дао у Одбрамбено-отаџбинском рату (1992-1995.) и послијератној
борби за права српског народа, Велимир Будимир, за изузетно остварење у области новинарства и хуманитарног рада и Тоде
Николетић, за изузетно остварење у области књижевности.
Повељом заслужног грађанина са златним симболом општине Мркоњић Град награђен је Драгојло Живковић, за изузетна
остварења у области образовања и васпитања.
Похвалом су награђени Прим. др Мирославка Томић, за изузетне резултате у области здравства и здравствене заштите становништва на подручју општине Мркоњић Град, Жељко Пауковић, за изузетан допринос у промоцији програма и пројеката за
младе на подручју општине Мркоњић Град, Новак Грабеж, за значајна остварења у области Општинске управе и Радослав Гашић
за значајна остварења у области микологије.
Захвалницама су награђени Нада Тодоровић, Славко Чегар и
Боро Пекез, за изузетно остварење у области образовања и васпитања, Вера Бркић, за изузетне резултате у области здравствене заштите становништва на подручју општине Мркоњић Град,
Новак Божић и Љубинко Бороја, за изузетно залагање у раду и
дјеловању Удружења пензионера општине Мркоњић Град.
мисање 496.000 и у изградњу
тржнице 60.000. За пројекте из
групе остало планирано је да се за
пет година уложи 3.518.000 КМ.
За реализацију Програма капиталних инвестиција у 2016. години планирано је 4.996.000 КМ.
Одлуку о Процјени угрожености од елементарне непогоде
и других несрећа општине, као и
Програм развоја цивилне заштите у области заштите и спасавања за период 2016 - 2020. године усвојени су једногласно.

Програм рада Скупштине
општине Мркоњић Град за 2016.
годину усвојен је једногласно, као и
Информација о снабдјевености
електричном енергијом и стању
електроенергетских објеката на
подручју општине Мркоњић
Град.
Информација о активностима на заштити културно-историјског насљеђа општине Мркоњић Град усвојена је са 22 гласа
"за" и једним "уздржаним" гласом.
С. ЋУСО

ИЦИ ОДБОРНИЦИ ПОДРЖАЛИ КРЕДИТНА ЗАДУЖЕЊА

питалне инвестиције
цијама индиректни порези, грантови, примици за непроизведену
сталну имовину и друго, док су на
расходовној страни значајнија
одступања остварена на позицијама расходи за стручне услуге

- за снимање филма "О континуитету злочина у Мркоњић Граду
током протеклог рата", дознаке
грађанима које се исплаћују из
буџета, субвенције нефинансијским субјектима, израда прос-

Кредитна средства

Кредитна средства по Одлуци о кредитном задужењу општине
биће утрошена за сљедеће пројекте:
- Реконструкција градских улица 1.150.000 КМ, што подразумијева
реконструкцију путне инфраструктуре са припадајућом водоводном и
канализационом инфраструктуром у сљедећим улицама: Петра
Кочића, Павла Џевера, Његошева, Јована Рашковића и Милана
Будимира;
- Пројекат енергетске ефикасности у згради општинске управе 150.000 КМ;
- Реконструкција фискултурне сале у СШЦ - 100.000 КМ;
- Реконструкција спортских терена - 100.000 КМ.

торног плана општине, расходи
по судским рјешењима и друго рекао је Тодоровић.
Нацрт Одлуке о кредитном
задужењу општине одборници
су усвојили са 18 гласова за, а шест
одборника је гласало против. Начелница општине Дивна Аничић
рекла је да се овом одлуком одобрава кредитно задужење општине
за реализацију дијела пројеката из
Програма капиталних инвестиција за 2016. годину у износу од
1.500.000 КМ.
- Средства кредита намијењена су за финансирање путне
инфраструктуре, водоводне и
канализационе мреже, спортских и школских објеката, а из
Програма капиталних инвести-

ција за наредну годину - рекла је
Аничићева.
Нацрт Одлуке о утврђивању
стопе за опорезивање непокретности на територији општине за 2016. годину, уз све примједбе и приједлоге, усвојен је са 17 гласова за, једним гласом против и пет
уздржаних. Нацртом је предложено да стопа за непокретности за
земљиште и грађевинске објекте

буде у висини од 20 одсто, а за непокретности на којима се непосредно обавља производна дјелатност у висини од 10 одсто.
Одлуку о усвајању Стратегије безбједности саобраћаја
општине за период 2016 - 2025.
године, одборници су усвојили једногласно, као и Програм рада
Скупштине општине за наредну
годину.
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КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА МЕДИЈЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРАВА ВЛАСНИШТВА НАД ЈЕЗЕРИМ

ДИВНА АНИЧИЋ: ЈЕЗЕРА НЕ
БИТИ ПРИВАТНО ВЛАСНИШТ

Н

ачелница општине
Дивна Аничић одржала је конференцију за
штампу поводом трајања поступка утврђивања права власништва на некретнинама на којима се налазе Мало и
Велико језеро Балкана. Она је
истакла да није задовољна посљедњим рјешењем Републичке
управе за геодетске и имовинско-правне послове Бања Лука,
којим се поступак након четири године опет враћа на почетак, што је
недопустиво, с обзиром да се ради
о језерима као природним добрима од општег интереса.
Грађанима Мркоњић Града је
поручила да ће представници власти користити своја законска права и
могућности, у "борби" за језера, јер
језера не могу да буду приватно
власништво.
- Језера не могу да буду приватно власништво и самим тим
смо покренули захтјев за покретање управног спора код Правобранилаштва Републике Српске,
зато што нас они заступају. Незадовољни смо посљедњим рјешењем Геодетске управе за имовинско-правне послове и покренућемо управни спор и пустити суд да
одлучи - рекла је Аничићева.
Она је подсјетила да се од 2012.
године води спор код Републичке
управе за геодетске и имовинскоправне послове ПЈ Мркоњић Град,
о утврђивању права власништва
над језерима на Балкани.
- Првим рјешењем Подручна
јединица Геодетске управе одбила је захтјев ТЦ Балкана да она
постане власник. Међутим, они су
се жалили и другостепеним рјешењем Републичка управа у Бањој Луци је поништила то рјешење и вратила цијели спор на поновни поступак. Поновним поступком и утврђивањем свих чињеничних стања Подручна јединица доноси поново рјешење којим оспорава да се језера укњиже
и да буду приватно власништво,
односно предмет рјешава у корист општег јавног добра, у корист државе и свих становника
општине Мркоњић Град. По поновној жалби, Републичка управа поново поништава рјешење
Подручне јединице у Мркоњић

Граду и поново враћа поступак
на поновно одлучивање. Значи, и
након четири године се налазимо
на почетку - рекла је Аничићева и
нагласила да се локална власт бори да језера остану јавно водно
добро, да буду у власништву републике или општине.
- Сви знамо како су настала
језера на Балкани, да су једна
природна цјелина, да је то водна
површина, ма како се она водила
у катастру и папирима и као таква и по свим законима који иду у
корист томе мислимо да не може
да буде у приватном власништву
- истакла је начелница.
По њеним ријечима постоји хиљаде чињеница и ствари на терену,
а највише моралних, на страни да
ту буде јавно добро.
- Оно што закон каже јесте да
и по закону о приватизацији и по
закону о ствариним правима водна површина ма како она настала
као јавно добро не може да буде
предмет приватизације. Значи,
ми имамо чињеницу да је у периоду од 1959. до 1961. године општина куповала земљиште од
приватних власника, да је бог
дао тако да на том мјесту постоји
једна природна цјелина која може да се напуни водом са извора
који постоје испод великог језера
и са ријекама које дотичу, као и
да је 1979. године то пренесено
тадашњој Крајини на располагање и управљање. Некаквим чудом, када је наступила приватизација, то је ушло у програм приватизације и то је оно чиме са сад
нико више не бави - рекла је Аничићева и додала да постоји извјештај Дирекције за приватизацију
који је пун разних нелогичности и
недовољно доказа, као и увјерење
Инвестиционо развојне банке.
- Она сад прати цијели тај
процес у којем је констатовано да
у оном програму о приватизацији
који се тада десио недостају
правни основи за стицања дијела
земљишта, да се то води на другим корисницима, да дио парцела нема документацију, да дио
грађевинских објеката није уплањен ни укњижен, да имају средства у спору и да није достављена документација - навела је начелница општине.

ТУРИСТИЧКИ ЦЕНТАР “БАЛКАНА”
Али све ово није био довољан
аргумент да се покрене цијели поступак око утврђивања правог и
чињеничног стања шта је то могло
да буде предмет приватизације.
Аничићева је навела да сада
постоје разна тумачења да ли је то
природно или вјештачко језеро на
Балкани.
- Природно, јер ми имамо
ријеку која протиче кроз Мркоњић Град и која извире изнад
Балкане, пролази кроз језеро, те
наставља даље. Значи, ви имате
једну ријеку, једну водну површину која у једном свом дијелу
заузима само неки други облик и
поново наставља свој ток и сад
одједном на једном том дијелу
која је једна таква природна цјелина то треба да буде приватно
власништво. Мислим да је то апсурд и да не постоји нигдје у свијету - закључила је Дивна Аничић у
свом обраћању јавности.
Општина тренутно није ни власник, ни посједник, нити организује
било какве активности у вези са
уређењем, чишћењем језера и др.
С. ЋУСО

Са конференције начелнице општине Дивне Аничић

Ј

ош 2009. године бањалучки
бизнисмен Јован Видовић на
незаконит начин је на себе
преписао скоро комплетну
имовину Туристичког центра
"Балкана". Он је имовину познатог
излетишта, у оквиру којег је мотел,
бунгалови, грил и роштиљница, са
земљиштем површине 12.750 квадратних метара, тик уз два језера,
укњижио на своје име у замјену за
један пословни простор у Бањалуци површине непуних 58 квадратних метара.
Међутим, Видовић ту није стао.
У посједу наших новина су документа којима Видовић након неколико
година покушава, поново, противно
закону, купити језера од Туристичког центра.

Спорни уговори
Анђа Врбљанац, помоћница
правобраниоца, сједиште замјеника Бањалука, рекла је да се, иако је
Законом о стварним правима прописано да физичка лица не могу
бити власници путева и водних земљишта, односно добара у општој и
јавној употреби, као што је случај с
Туристичким центром "Балкана",
Видовић на то оглушио, те је 2013.
године покушао закључити уговор
о куповини још неких некретнина,
између осталог и језера.
- Језера нису у катастарским
књигама заведена као језеро,
већ као пољопривредно земљиште које ни као такво не може
бити предмет продаје и ту
Видовић губи сваки спор - објашњава Врбљанац.
Према њеним сазнањима, од

Јован Видовић
неких шездесетих, седамдесетих
година, Општина Мркоњић Град
је поднијела катастру захтјев за
промјену културе у дијелу земљишта гдје се данас налазе језера, настала од више извора Црне ријеке,
међутим, то никад није учињено, односно за то не постоје подаци.
- Како у Општини Мркоњић
Град не постоје земљишне књиге, јер су уништене у Другом
свјетском рату, постоји само посједовно стање, а не право власништва - истиче Врбљанац.
С обзиром да овај поступак већ
дуже тече, у међувремену је, како
каже Видовић као већински власник
Туристичког центра "Балкана" искористио прилику и закључио два
уговора који су овјерени код нотара
на начин да њима изврши продају
имовине која је у посједу Центра.

MРKOЊИЋ ГРАД НОВЕМБАР/ДЕЦЕМБАР 2015.
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МАЛВЕРЗАЦИЈЕ ХОТЕЛ "КРАЈИНА" ОШТЕЋЕН ЗА 530.000 КМ

И
син
бањалучког
бизнисмена
МОГУ
Видовића међу осумњиченима

ТВО

Д

иректор хотела "Крајина" у
Мркоњић Граду Слободан
Пузић (45) и син бањалучког
бизнисмена Јована Видовића, Синиша Видовић (39), те још двије
особе осумњичени су да су злоупотребама оштетили поменути хотел
за око 530.000 КМ. Осим Пузића и
Видовића, осумњичени су и члан
Управног одбора "Крајине" Милорад Сајић (67) и вјештак грађевинске струке Мирко Дончић
(74), сви из Бањалуке.
Према полицијском извјештају,
они су разним злоупотребама испод тржишне вриједности и незаконито продали сутерен и терасу
мркоњићког хотела бањалучком
бизнисмену Јовану Видовићу. Осим
тога омогућили су Видовићу да не
плати уговорену цијену нешто већу
од 113.000 КМ.
Из Центра јавне безбједности
Бањалука, наводећи иницијале,
потврђено је да су поменути пријављени бањалучком Окружном тужилаштву јер су кривичним дјелима оштетили хотел "Крајина" за око
530.000 КМ.
Извор близак истрази је објаснио да је Пузић искористио положај
директора "Крајине" и овјерио лажну одлуку Управног одбора на
основу чега су продати сутерен и

тераса хотела Јовану Видовићу.
Пузић је затим, у намјери да Видовића ослободи плаћања, потписао
уговор о преузимању дуга између
"Крајине", Јована Видовића и приватног предузећа "Ауди центар"
из Бањалуке чији је власник Синиша Видовић.
- Након ових малверзација,
током 2015. године предузеће
“Ауди центар” је током стечајног
поступка у "Крајини" пријавило
своја потраживања од овог хотела без умањења за преузети дуг
од 113.000 КМ - појаснио је извор
близак истрази.
Осим овога, Пузић је немарним
односом према имовини "Крајине"
начинио додатну штету од око
217.000 марака.
Сајића полиција терети да је као
члан Управног одбора хотела донио одлуку о продаји сутерена и те-

ХОТЕЛ “КРАЈИНА”
расе без осталих чланова одбора.
Синиша Видовић сумњичен је
да је злоупотребама и фалсификовањем пословних књига дуг свог
оца преузео на своје предузеће.

Вјештак

Вјештака Мирка Дончића полиција сумњичи да је током 2013. године свјесно кршећи Закон обавио вјештачење спорне терасе и сутерена хотела "Крајина". На терет му стављају да је умањио вриједност спорних некретнина. У извјештају против њега се наводи да је други вјештак
2007. године процијенио хотел на 468.000 КМ, а трећи вјештак 2015.
године на 293.500 КМ. На основу тога је утврђено да је Дончић својим
вјештачењем хотелу начинио штету од најмање 180.000 КМ.

Извор близак истрази је појаснио да је Синишин "Ауди центар"
дуговао новац Јовану Видовићу, а
хотел "Крајина" дуговала је “Ауди
центру”.
- "Ауди центар" и Јован Видовић су се договорили да дугом
хотела "Крајина" буде покривено оно што бањалучки бизнисмен није уплатио приликом куповине дијела угоститељског објекта у Мркоњић Граду - казао је овај
извор "Гласа Српске".
(ГЛАС СРПСКЕ,
12. децембар 2015.)

ПРЕНОСИМО: СПОРНЕ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗЛАЗЕ НА ВИДЈЕЛО (НОВИ ПЕЧАТ)

ВИДОВИЋ ЗАМУТИО БАЛКАНУ
- Туристичким центром сада
управља Видовић, који као већински власник, према подацима
Централног регистра хартија од
вриједности, има преко 50 одсто
капитала, односно акција. Али
према закону, у овом случају он
само може управљати акцијама,
никако да их продаје - казала је
Врбљанац.
Ови уговори, каже она, склопљени су између Туристичког центра
"Балкана", која је продавац, и Јована Видовића, који је купац.
- Спорни уговор је након достављања Геодетској управи, Подручна јединица Мркоњић Град
на провођење, стигао и у руке
Пра вобранилаштва Републике
Српске, како би се дало мишљење о продаји, јер не постоје земљишне књиге и што се фактички
уговором продаје посјед, а не
право власништва - навела је Врбљанац.

Жалбе одбачене
Врбљанчева додаје да је Правобранилаштво и на први и на
други уговор дало негативно мишљење, те тиме зауставило нелегалну продају супротну свим законима.
Она каже и да Геодетска управа на
основу мишљења Правобранила-

штва касније није дозволила провођење спорног уговора.
- Након тога Видовић је уложио жалбу на одлуку првостепеног органа, а другостепени орган,
Геодетска, потврдио је првостепено рјешење. Након тога покренут је управни спор против другостепеног рјешења Геодетске.
Окружни суд је у управном спору

Наша саговрница истиче да је
сада врло тешко утврдити на којем
пољопривредном земљишту се
налазе језера, па и вјештаци лутају.
- Очигледно је да је Видовић
овим уговором желио на себе да
пренесе земљу, што овај пут обухвата и језера. С друге стране, како
и закон предвиђа, Видовић једино
може шуме, воде и пољопривред-

"Балкана" настала подјелом
предузећа "Крајина АД"
Туристички центар "Балкана" а.д. Мркоњић Град је предузеће
које је настало ранијом подјелом предузећа АД "Крајина" Мркоњић
Град, које је касније подијељено на акционарска друштва "Крајина",
"Угоститељство" и ТЦ "Балкана". "Угоститељство" је касније у стечајном поступку престало да постоји, те су продати сви објекти који су
припадали том предузећу, а ТЦ "Балкана" постоји и данас.
одбио тужбу као неосновану, одакле произилази да су одлуке које
су донијели органи Геодетске, али
и мишљење Правобранилаштва,
у складу са законом - казала је Врбљанац.
Код другог уговора Видовић је
такође покушао извршити куповину
некретнина Туристичког центра,
које је поновно након мишљења
Правобранилаштва оспорено, те је
по жалби враћено у поступак.

но земљиште узети под концесију, те да за то плаћа држави објаснила је Врбљанац.
Мишљења је да је у овом предмету неопходно тражити сагласност
од Владе РС, Министарства пољопривреде, водопривреде и
шумарства РС да се изврши оглашавање ништавним рјешењем Дирекције за приватизацију, као
правног посредника данашње ИРБ,
и то у дијелу да се утврди ништав-

ним рјешење гдје се у приватизационој маси нашло шумско и пољопривредно земљиште, у којем се
налазе језера Туристичког центра
"Балкана", а супротно одредбама
Закона о приватизацији државног капитала у предузећу.

А све је почело...
Подсјећања ради, Јован Видовић још 2009. године успио је локал од 57,82 квадратна метра у
Бањалуци да замијени за имовину
Туристичког центра "Балкана", која
се простире на скоро 12 хектара и на
којима је изграђено око 1.000 квадратних метара угоститељских објеката.
У уговору о замјени некретнина
види се да је локал у Бањалуци од
57,82 квадратна метата, који се чак и
не налази у центру града, процијењен на 250.000 КМ, као што су
према потписаном уговору процијењена и два пашњака од 1.200
и 2.250 квадратних метара,
кафана од 533 квадратна метра с
двориштем површине 7.141 квадрат, ресторан од 354 квадрата,
кафе-грил од 30 квадрата и три
бунгалова.
Интересантно је да је Видовић
уговор с Туристичким центром „Балкана“ који је тада заступао Момир

Чулић у својству директора, потписао 11. јуна 2009. године, иако није
постојала одлука Скупштине
акционара о том потезу.
Сједница Скупштине акционара,
у којој Видовић има 50,4 одсто
акција, одржана је тек 1. августа те
године и управо уз Видовићеве гласове и гласове Слободана Пузића,
који има 8,11 одсто акција у Туристичком центру, ова замјена практично је и потврђена.
Упркос жалбама малих акционара, Видовић је у међувремену
окончао поступак преписа и постао
искључиви власник имовине "Балкане", коју само током љетне сезоне
посјети неколико десетина хиљада туриста.
То практично значи да је Туристички центар из Мркоњић Града,
као и његови мали акционари, остао
без имовине на којој је обављена
основна дјелатност предузећа, те
самим тим њихове акције постају
безвриједне, јер је немогуће очекивати да један бањалучки локал остварује дивиденду.
До сада нам Геодетска управа
није одговорила зашто језера на
Балкани нису регистровали као
јавно водно добро.
Б. Црнобрња
(НОВИ ПЕЧАТ,
3. јул 2014.)
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Sre}na Nova godina!
Sre}an Bo`i}!

Драги суграђани,
Желимо вам
пуно здравља,
среће и успјеха
у Новој 2016. години!
ЈЗУ Дом Здравља
"Др Јован Рашковић"
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Срећна
Нова година
и пријатни
божићни
празници!
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Са отварања Аранђеловданског вашара

Коло српских сестара “Рођење пресвете Богородице”

АРАНЂЕЛОВДА
Аранђеловдански вашар је
и ове године био у знаку ракије,
меда, старих заната и гастро
понуде.
Вашар је отворила начелница
општине Дивна Аничић, која је
рекла да је ово један од љепших
дана у Мркоњић Граду.
- Мислим да нема ништа
љепше за човјека када може
резултате свога рада да изнесе
и покаже свијету. Ова манифестација је круна дугогодишњег
рада и труда Агенције за привредни развој и вас излагача
који сте ту. Сврха једна овакве
манифестације јесте развој туризма, али такође и да дочекамо дан када ћемо имати брендирану ракију, мед, плоску или
било шта друго као бренд из
наше општине - рекла је Аничићева и посјетиоцима пожељела
угодан боравак и пријатно дружење, и наравно да побиједе најбољи.
У оквиру вашара одржане су
три манифестације 10. Фестивал
домаће ракије, 9. Етно фестивал "Јабука" и 9. Дани меда, а
учествовало је 45 излагача домаће ракије, народних рукотворина,
произвођача ракијских казана,
хране, меда... из Бања Луке, Дрвара, Рибника, Приједора, Шипова, Добоја, Мркоњића...
У оквиру манифестације одр жана су и бројна стручна предавања из области, производње алкохолних пића и законодавног оквира, припреме пчела за зиму и о узгоју малина.
Учесници и побједници добили су дипломе, захвалнице и новчане награде.
У оквиру 10. Фестивала ракије
оцијењено је 69 узорака воћних
ракија и додијељене су три вели-

Министар Савановић и начелница Аничић у обиласку Вашара

И народне пјесме су обиљежиле
Домаћа трпеза

Жене из Подрашнице
ке златне медаље, 14 златних медаља, 19 великих сребрних медаља, 31 сребрна медаља и 1 бронзана медаља.
Најквалитетнију шљивовицу имао је Марко Каурин из
Мркоњић Града (18,9 поена),
која је добила велику златну

медаљу, друго мјесто припало је
Гојку Јовић из Мркоњић Града
(18,7 поена), која је добила златну
медаљу, док су треће мјесто освојили Жељка и Ђорђе Ландека
из Бусије из Рибника (18,55
поена).
Награђени су добили и новча-

не награде, а квалитет
ракије оцјењивали су
професор Нинослав
Никићевић са Београдског универзитета и професор Нермина Спахо
са Сарајевског универзитета.

За најбољег оцјењивача јачине ракије - градимира Републике Српске проглашен је Жељко
Симић из Мркоњић Града, јер је показао највише
умијећа приликом оцјењивања јачине мркоњићке
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Пчелица, маскота произвођача меда из Чађавице

Жене из Ораховљана

АНСКИ ВАШАР

е овогодишњи Вашар

Ракијаши

Директор Агенције за привредни развој са учесницима
шљивовице.
Осим најбоље шљивовице,
најбоља ракија у категорији
крушковаче је ракија Мирка
Рисовића из Бусије из Рибника
(17,9 - велика сребрена медаља) и
у категорији дрењеваче Никола Грубор из Дрвара (17,75 -

велика сребрна медаља).
Награду за најбоље уређен
штанд на 10. Фестивалу ракије
освојили су Бранко Гатарић и
Перо Домузин из Мркоњић
Града.
Владо Јовановић освојио је
награду за најоригиналнији

Такмичарске ракије
предмет употребне вриједности,
док је побједник у набацивању
алке Жељко Шатара.
Када је у питању фестивал
"Дани меда" прво мјесто за најљепше уређен штанд освојио је
Душан Милун из Рибника.
У оквиру 9. Етно фестивал

"Јабука" награде за најљепше
уређене софре освојили су Удружење жена "Превија" из
Превије, Удружење жена "Наша жена" из Подрашнице и
Коло српских сестара "Рођење
пресвете Богородице" из Мркоњић Града.

Награду за најљепши домаћи хљеб добило је Удружење
жена "Јована", а за најљепши
славски хљеб Коло српских сестара "Блага Марија" из Ораховљана, док је Маја Каурин
награђена за најоригиналнији
славски хљеб.
Фестивал је пратио богат културно умјетнички програм, гдје су
посјетиоци могли уживати у пјесмама и играма КУД "Пелагић" из
Бањалуке, КУД "Петар Први
Карађорђевић Мркоњић", гуслара Младена Рољића и браће
Лекић.
Манифестацији је присуствовао и министар рада и борачкоинвалидске заштите Миленко
Савановић.
Организатор је била Агенција
за привредни развој у сарадњи
са Културно-спортским центром "Петар Кочић", а покровитељи Министарство трговине и
туризма Републике Српске и
општина Мркоњић Град.
ЕКИПА ЛОКАЛНИХ НОВОСТИ
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КАМПАЊА 16 ДАНА АКТИВИЗМА - "

Мушкарци у борб
мушког насиља н
91 ГОДИНА СПОМЕНИКА ПЕТРУ I

Трипут подизан
Служењем парастоса и полагањем вијенаца обиљежена је 91
година од подизања споменика
краљу Петру I Карађорђевићу
Мркоњићу, који се налази испред
зграде општине у центру Мркоњић Града, а вијенце су положиле делегације општине и Раче
Крагујевачкe.
Споменик је подигнут 14. децембра 1924. године, открио га
је краљев делегат ђенерал Јанко
Вукотић, а израдио га је вајар
Иван Екрет из Травника. Након
четири мјесеца од отварања споменика, 1. априла 1925. године
Мркоњић Град је добио садашње
име умјесто дотадашњег Варцар
Вакуф.
Предраг Кокеза, професор
историје каже да споменик представља симбол и обиљежје овог
града и подсјетио да је до сада
два пута рушен и поново подизан.
- Споменик је подигнут 1924.
године, у спомен краљу Петру I

Карађорђевићу Мркоњићу, који
је ратовао на овим просторима
у Босанско-херцеговачком устанку, односно у националном
покрету ослобођења Срба од
Османске власти. Познат је и по
томе што је био први демократски краљ код Срба, јер је био
краљ који краљује, а не краљ
који влада и управља. Није се
мијешао у рад Народне скупштине, већ су Скупштина и Влада
водиле државу у његово вријеме - истакао је Кокеза и подсјетио
да су споменик 28. априла 1941.
године порушиле усташе Независне државе Хрватске, уз помоћ Нијемаца, да би био обновљен 1990. године, а потом, поново срушен 10. октобра 1995. године од стране припадника оружаних снага Хрватске и ХВО-а,
за вријеме окупације града и да је
поново подигнут 1996. године,
након повратка становништва из
С. Ћ.
избјеглиштва.

Гендер центар - Центар за
једнакост и равноправност полова континуирано сваке године
проводи кампање "Живот без
насиља" и "Бијела врпца - Мушкарци у борби против мушког
насиља над женама", које су дио
свјетске кампање 16 дана активизма борбе против насиља над женама а које се широм свијета сваке
године обиљежава у у периоду од
25. новембра - Међународног
дана борбе против насиља над
женама до 10. децембра - Међународног дана људских права.
Активности кампање се спроводе на нивоу Републике Српске,
на нивоу институција Владе Српске,
Народне скупштине, локалних органа власти, субјеката заштите од
насиља у породици (полиција, правосуђе, здравствене, социјалне и
образовне институције), невладиних организација и медија.
Кампања "Живот без насиља"
се проводи у циљу превенције и
сузбијања насиља над женама, а у
оквиру ње, ове године се спроводи
и подтематска кампања "Бијела
врпца - Мушкарци у борби против
мушког насиља над женама" као
дио свјетског покрета за борбу против насиља над женама са акцентом на улогу мушкараца који ношењем бијеле врпце показују спремност за окончање насиља над женама и дјевојчицама.
У оквиру кампања у периоду од
25. новембра до 10. децембра орга-

низоване су бројне активности и
догађаји широм Републике Српске
(конференције, округли столови,

јавне трибине и уличне промоције и
подјеле промотивног материјала).
Кампање су подржане од стра-

БЕСПОВРАТНА СРЕДСТВА ЗА ЛОКАЛНЕ ПРОЈЕКТЕ

ОПШТИНСКА РАДНА ГРУПА ЗА ИЗРАД

Начелница општине Дивна
Аничић потписала је са директорицом Инвестиционо-развојне
банке Републике Српске (ИРБРС) Снежаном Вујнић, уговор о
додјели бесповратних средстава у
склопу Финансијског механизма
за финансирање пројеката интегрисаног и одрживог локалног развоја у РС.
Одобрена средства општина
ће користити за реализацију пројекта “Безбједније за све: унапређење капацитета за заштиту од пожара на подручју општине Мркоњић Град”, вриједности 122.171 КМ, а који се финансира из Финансијског механизма
(97.130 КМ) и уз суфинансирање
општине (25.041 КМ). Пројектом
је планирана реконструкција
постојећег објекта Ватрогасног
дома и то реконструкција крова,
замјена столарије, подова, фасадних и осталих облога, којим би се
створили услови за нормалан рад,

Смањење броја становника
евидентно је не само код нас већ и у
цијелој Европи, и тим поводом је
одржан састанак радне групе за
израду Стратегије популационе
политике општине на којем је било ријечи о мјерама које треба предузети како би се побољшали услови и стимулисало рађање.
- Смањење броја становника
и старење друштва је проблем,
како у нашој општини и Републици Српској, тако и цијелој Европи.
Овом комплексном проблему
треба да се приступи систематски
и плански, и с тим циљем општина је у фази израде документа
Стратегије пронаталитетне политикe. Општина има и проводи
одређене мјере популационе политике, тако што на годишњем
нивоу у буџету издваја 50.000
КМ за ове намјене. Издвајају се
средства за свако рођење дјетета, за финансирање вантјелесне
оплодње, затим вишечлане по-

Улагање у Ватрогасни дом
а тиме побољшала оперативна
ефикасност Ватрогасног друштва
у пружању услуга грађанима. Поред тога реконструкцијом би се
створили услови за енергетску
ефикасност објекта, што значи да
би се смањили губици енергије
коју објекат користи, тј. смањила
би се и количина потребне енергије за нормално функционисање.
У склопу овог пројекта планиране су активности на изради
Плана заштите од пожара општине, који би утврдио степен угроженост од пожара, организацију

заштите од пожара као и начин
употребе ватрогасне јединице са
аспекта људских ресурса и технике, а све у циљу обезбјеђења планског приступа заштити од пожара
на територији цијеле општине.
Пројектом је планирано и провођење едукативно-информативне кампање за становништво које имају за циљ јачање свијести грађана о превенцији и опасности од пожара, како би се смањио број пожара узрокованих
људском непажњом.
С. Ћ.

Усвојити мјере за ст
родице имају одређене повластице при додјељивању средстава
за стипендије гдје без обзира на
имовинско стање ако су редовни
студенти имају право на стипендију, затим имају одређене повластице при упису у предшколске
установе и друге погодности - истакла је Тијана Рађевић-Дрљача,
в.д. начелница Одјељења за друштвене дјелатности и изразила наду
да ће радна група донијети један
квалитетан документ који ће бар
дијелом покушати да ријеши ову
заиста комплексну проблематику.
Миљка Антић, предсједница
удружења родитеља са четворо и
више дјеце "Радост МГ", каже да
удружење броји 80 породица са 4
и више дјеце, те да друштво треба
посветити више пажње таквим породицама како би их било више.
- Поред погодности као што
су стипендије, бесплатан боравак
дјеце у вртићу, ослобађање дјеце
од уписнине у школе, одређене
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"ЖИВОТ БЕЗ НАСИЉА"

би против
над женама
Црне бројке

47,3%

жена је током свог живота
доживјело неки од облика
насиља, говори посљедње
истраживање о распрострањености насиља над женама
у БиХ, које су урадили
Агенција за равноправност
полова БиХ и Гендер центри
Федерације и Републике
Српске

39,6%

жене у Републици Српској
најчешће бивају жртве партнерског насиља

76

жена је убијено у протеклих
14 година у Републици
Српској, као жртве партнерског или породичног насиља

32.601
не УНФПА, Мисије ОЕБС-а у БиХ и
ФИГАП програма БиХ.

позив на СОС линији 1.264 за
жртве насиља у породици је
евидентиран од 2005. до
2014. године, од којих је 98%
жртава женског пола

ПОСТХУМНО ОДЛИКОВАНО СЕДАМ БОРАЦА

Почаст за хероје
са озренског ратишта
Предсједник Републичке организације породица заробљених
и погинулих бораца и несталих
цивила Недељко Митровић уручио је медаље заслуге за народ
члановима породица седморице
несталих српских бораца на
озренском ратишту из мркоњићке општине. Он је одликовање додијелио у име предсједника Републике Српске Милорада
Додика, који је постхумно осликовао 188 бораца поводом 15. септембра - Дана погинулих и несталих бораца РС.
Додјела одликовања свим
српским борцима који су погинули
на ратним задацима почела је
прије три године приликом обиљежавања 20 година постојања РС. Осим одликовања и друштвеног значаја који они имају, породице које су одликоване стичу

право и на редовни годишњи додатак за одликоване борце.
- Овдје се ради о борцима за
којима се још увијек трага и ми
се надамо да ће они бити ексхумирани и да ће бар један број
њих успјети да буде идентификован у Заводу за судску медицину Српске. Претпостављамо
да се њихови посмртни остаци
налазе у спомен-костурници у
Бањој Луци, али да због опструкције Међународне комисије за
нестала лица до сада нису иден-

Одликовани

Постхумно су одликовани
Вељко Василић, Јован Васић,
Раденко Коџо, Стево Рајак,
Борислав Крека, Неђо Копања и Миодраг Ђаковић.

тификовани - изјавио је Митровић и додао да су они, жртвујући
животе, учинили велика дјела за
Српску и да је Озрен био "дио
плана за етничко чишћење и
геноцид".
Божо Ђаковић примио је
постхумно одликовање за сина
који је нестао прије 20 година на
озренском ратишту.
- Ово одликовање значи нам
много, јер нисмо заборављени казао је Ђаковић.
Јован Рајак на озренском ратишту изгубио је оца.
- Отац је нестао када је имао
52 године. Шта рећи послије
свега? Само да нам је да сазнамо мјесто гдје можемо упалити
свијећу - рекао је Рајак.
Додјели одликовања присуствовала је и начелница општине
Дивна Аничић.
С. Ћ.

С. Ћ.

ДУ ПРОНАТАЛИТЕТНЕ ПОЛИТИКЕ

имулисање рађања
ПОМЕН ПОГИНУЛИМ МРКОЊИЋКИМ ПОЛИЦАЈЦИМА

Животи за слободу и Српску

Вантјелесна оплодња

Општина Мркоњић Град од 2009. године издваја средства за
вантјелесну оплодњу и до сада је одобрено седам захтјева и рођено
је пет беба.

помоћи при превозу ђака и друго,
ми у нашој локалној заједници
испред удружења смо успјели да
запослимо пет мајки, што је за
нас веома значајно - рекла је Антићева и нагласила да се тренутно
води једна веома значајна акција

која је од јавног интереса, а то је да
се мајке са четворо и више дјеце
признају од јавног интереса.
Такође, у току је и потписивање
петиције да свако дијете добије дјечији додатак.
С. Ћ.

Министар рада и борачкоинвалидске заштите Републике Српске Миленко Савановић и
начелница општине Дивна
Аничић положили су цвијеће на
спомен-обиљежје погинулим
припадницима полиције у Станици јавне безбједности Мркоњић Град. Они су претходно присуствовали парастосу који је служен поводом Аранђеловдана крсне славе Министарства уну-

трашњих послова РС.
Министар Савановић је истакао да је ово моменат када се евоцирају успомене и одаје почаст
онима који су животе дали за
Српску.
- Били су свјесни цијене слободе и ту слободу платили су
својим животима. На нама је
обавеза да се сјећамо, обиљежавамо и дамо пуни допринос
да помогнемо њиховим породи-

цама - рекао је Савановић.
Министар је изразио захвалност за све што су они учинили за
Републику Српску, те истакао да
Српску морамо чувати.
- Видимо да је политичка ситуација нестабилна, а то намеће
потребу јединства јер само јединствени и свјесни чињенице колико је слобода вриједна, можемо се одбранити од свих намета
- закључио је Савановић.
Д. Л.
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ФОРМИРАН ЂАЧКИ ПАРЛАМЕНТ ОПШ
Јавна расправа о
нацрту ТРЦ Балкана
Поновна јавна расправа о
Нацрту Просторног плана подручја посебне намјене туристичко рекреационог центра
"Балкана" одржана је у Скупштинској сали Општине, а присуствовали су јој представници
носиоца израде плана, носиоци
припреме плана, чланови Савјета
плана, представници овлаштених институција и организација,
те власници некретнина.
Након излагања плана, начелник одјељења за просторно планирање и комуналне
послове Слободан Рајковић је
отворио расправу, чиме је дата
могућност свим заинтересованима да учествују, а највећи дио
примједби у току расправе био је
по питању путне инфраструктуре
а изнјели су их мјештани и власници непокретности.
Начелник Рајковић каже да ће
Општина Мркоњић Град овим

планом добити један врло важан
документ.
- Основни циљ доношења
овог плана јесте да дефинишемо шта можемо да градимо, а
можемо само оно што је предвиђено планом, који усваја Скупштина. Овај просторни план
подручја посебне намјене је у
ужем дијелу регулационог плана и на основу њега моћи ће се
градити поједини објекти који
су предвиђени планом, и за које

неће бити потребно доносити
неке друге регулационе планове - објаснио је Рајковић.
Јасна Гузијан, магистар архитектуре из Института за урбанизам, грађевинарство и екологију Републике Српске рекла
је да је у односу на нацрт дошло
до одређених измјена у ужем подручју центра просторног плана
Балкана, те да се приступило новом јавном увиду да би се видјеле
све те измјене које су одступиле у
односу на први нацрт.
- Најважније измјене односе
се на већу зону код самог улаза
простора Балкана гдје је био
планиран ауто-камп и један мањи простор викенд насеља. С
обзиром да смо укинули одређене зоне хотелских смјештаја онда смо на тој површини планирали један већи хотелски комплекс
који би подразумијевао испуњавање свих оних програмских
задатака у смислу садржаја који би били унутар
тог комплекса и то је једна
од највећих измјена која је
у односу на први јавни
увид садржана овим новим увидом - рекла је Гузијанова и похвалила мркоњићку општину јер је послије новог закона и усвојеног Просторног плана Републике Српске донијела један
овакав план посе бних намјена
који је спој заштите градитељског
и културног насљеђа и афирмације туризма.
Носиоци израде плана ће
примједбе, приједлоге и сугестије
са јавне расправе размотрити и
анализирати и усвојити оне које
су оправдане, а одбацити оне које
нису. Након тога, утврђују Приједлог плана који треба да усвоји
С. Ћ.
Скупштина општине.

Организовани сред

Н

аш град добио је први Ђачки парламент, састављен
је од 27 одборника - ученика свих одјељења из
Гимназије и Машинске школе. На
конститутивној сједници за предсједника је изабран Дејан Мандић,
потпредсједника Милијана Симић
а секретара Николина Лекић.
На првој сједници усвојени су
Статут и Пословник о раду, као и
Комисија за избор и именовање
Ђачког парламента општине.
Дејан Мандић, који је изабран
за предсједника, ученик је другог
разреда Гимназије и каже да ће
настојати да оправда повјерење

Помоћ у осмишљавању
омладинске политике
- Од вас тражим да нам помогнете у осмишљавању омладинске
политике коју треба да радимо и да промовишете интересе школе
и представљате ставове оних ученика који су вас изабрали.
Такође, очекујем од вас да анимирате ваше другове за омладински
рад, за веће и бројније учешће у спортским клубовима, невладиним
организацијама, а то можете само ако им покажете својим властитим примјером - поручила је начелница општине Дивна Аничић.
које су му дали другови.
- Захваљујем се мојим друговима који су ми указали повјерење и изабрали за предсједника.
Већ имамо неке планове за убу-

дуће и надамо се да ћемо их уз
подршку општине Мркоњић Град
и остварити - рекао је Мандић и
додао да у наредном периоду планирају да остваре и сарадњу са

САСТАНАК О СТАЊУ БЕЗБЈЕДНОСТИ У ОПШТИНИ

Превенција и подизање свијести
Због посљедњих дешавања и све присутније
опасности од терористичких напада у Европи,
начелница општине Дивна Аничић уприличила је
састанак са начелником Станице јавне безбједности Мркоњић Град Миланом Милекићем и
директорима основних и средњих школа, Комуналног предузећа "Парк" и Електродистрибуције.
Разговарано о стању безбједности на подручју
општине, а све с циљем размјене информација,
јачања превентивних мјера безбједности и подизања свијести о неопходности сталног предузимања
активности да се одржи повољно стање за грађане
и њихову имовину.
Начелник Милекић је истакао да је стање безбједности на подручју општине на задовољава-

јућем нивоу, да нема кривичних дјела која су изазивала узнемиреност јавности и да су у току појачане
мјере и радње у циљу заштите личне и имовинске
сигурности грађана. Од стране руководних радника
Станице јавне безбједности одржан је састанак са
представницима школа, као и других установа гдје
се окупља већи број грађана, те им је предочено да
аспект безбједности мора бити стално присутан и
да се повећа ниво самозаштите.
На састанку је такође предочено да полицијски
службеници константно предузимају мјере и радње у
циљу заштите грађана и њихове имовине и да је степен безбједности подигнут на виши ниво, а сви присутни су од надлежних министарстава добили одговарајуће смјернице којих се придржавају.

АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА

На располагању општини
Начелница општине Дивна
Аничић састала се са директором
Агенције за безбједност саобраћаја Милијом Радовић и разговарали су о стању безбједности саобраћаја на подручју општине.
- Прије свега разговарали смо
о изради документа Стратегија
саобраћаја која је при крају и
треба да се усвоји на наредном
скупштинском засиједању, као и
уопште о стању безбједности

саобраћаја на подручју општине
- рекла је Аничићева и додала да је
било ријечи и о предузимању одређених мјера у циљу повећања безбједности свих учесника у саобраћају, а нарочито дјеце.
Радовић је рекао да Агенција
стоји на располагању општини и да
ће пружити своју помоћ при изради
програма за реализацију Стратегије, као и сву другу помоћ из своје
С. Ћ.
надлежности.
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дњошколци
ДЈЕЧИЈА ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА

Паметан а млад,
изабери прави пут
другим удружењима грађана са
подручја општине.
Милијана Симић, потпредсједница парламента каже да се нада
доброј сарадњи са општинским
парламентом.
- Надам се да ћемо кроз Ђачки
парламент успјети да реализујемо
неке наше пројекте и планове, као
и да ћемо остварити добру сарадњу са општинским парламентом.
Мислим да има много тема о
којима ћемо моћи разговарати и
настојаћемо да предлажемо теме
које су од виталног значаја за ученике - рекла је Милијана.
Подршку Ђачком парламенту

дала је и начелница општине Дивна Аничић.
- Сматрам да у вама младима
има највише људскости и ентузијазма, знања и љубави према
овом граду и жеље да заједно унаприједимо и побољшамо оне области живота које су у вашем директном интересу. Очекујем од вас
да ми помогнете и да послије сваког састанка са вама будем сигурнија да ћу пред одборнике који
доносе одлуке изаћи са правим
одлукама које су вама у интересу рекла је Аничићева средњошколцима и изабраном руководству пожељела срећан и успјешан рад. С. Ћ.

У спортској дворани у Мркоњић Граду начелница општине
Дивна Аничић, начелник станице јавне безбједности Милан
Милекић, директорица Гимназије Ивана Берић и директор
Машинске школе потписали су
Дјечију декларацију за безбједност саобраћаја.
Декларација је потписана на
позив Агенције за безбједност
саобраћаја Републике Српске, а
дио је глобалног плана да се заштите дјеца у саобраћају. Самим
потписом ове Декларације наша
локална заједница преузима обавезу заштите дјеце у саобраћају.
- Потписивањем ове декларације обавезали смо се на предузимање одређених мјера да
осигурамо да дјеца безбједно
пјешаче до школе, да брзина
кретања возила у близини школе буде ограничена и контролисана, да возила којима се прево-

зе дјеца буду технички исправна, да дјеца која се превозе у
путничким возилима користе
сједалице и сигурносне појасеве, да дјеца користе кациге
када се возе бициклима и мотоциклима, да заштитимо дјецу
од возача који возе под дејством алкохола и возе брзо - рекла је начелница Дивна Аничић.
Након потписивања Декларације начелница је са сарадницима
присуствовала едукативном часу
под називом "Паметан а млад,
изабери прави пут", првом часу
овакве врсте на подручју Републике Српске, који реализује
Центар за безбједност саобраћаја ЦЈБ Бањалука.
Еминентни стручњаци младима су предочили све опасности
које вребају од конзумације алкохола и учешћа у саобраћају.
- Учесницима је презентовано на који начин алкохол утиче

на психомоторне способности,
као и које су све штетне посљедице конзумирања алкохола. На
практичан начин, показано је
како то изгледа кад се конзумира алкохол употребом такозваних "пијаних наочара" и како алкохол утиче на вид и на само понашање учесника у саобраћају
који узимају алкохол - објаснио је
Зоран Средић испред Центра за
безбједност саобраћаја Бањалука.
Милан Радуловић, ученик Гимназије, каже да је вјежба била
веома корисна, јер су на практичан
начин видјели како алкохол утиче
на вид и понашање у саобраћају.
Милан Милекић, начелник
Станице јавне безбједности, рекао
је да припадници ове станице свакодневно предузимају низ превентивних и репресивних мјера и
радњи у циљу побољшања услоС. Ћ.
ва из области саобраћаја.

ОБРАЗОВНА ПОЗОРИШНА ПРЕДСТАВА "МИРКА" О БЕЗБЈЕДНОСТИ У САОБРАЋАЈУ

Десет основних лекција о понашању у саобраћају
Глумци Академије умјетности
из Бањалуке одиграли су у
Мркоњић Граду образовну представу "Мирка", која је намијењена
дјеци основних школа, чији актери
кроз игру и забаву уче дјецу о
безбједном понашању у саобраћају.

Том приликом дјеци је уручен и
одређен број саобраћајних буквара
везано за безбједно учешће у саобраћају.
Директор Агенције за безбједност саобраћаја Милија Радовић је рекао да је ово за дјецу

јако добра едукација и објаснио је
да је представа урађена прије годину дана и да ју је до сада видјело
више од 4.000 дјеце.
- Од малих ногу морамо се
припремати за саобраћај и битно
је да ове најмлађе учеснике у

саобраћају, од шест, седам година научимо правилно да праве
прве кораке у саобраћају. Ако то
сада науче, надамо се да ће то и
задржати и да ћемо имати и боље
учеснике у саобраћају - поручио је
Радовић и додао да се овакве еду-

кације требају радити континуирано
и константно.
Глумци су казали да су се трудили да представа "Мирка" буде један
час и да дјеци на креативан начин
представе десет основних лекција о
Д. Л.
понашању у саобраћају.
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СЛАВА КУЛТУРНО-УМЈЕТНИЧКОГ ДРУШТВА ПЕТАР ПРВИ КАРАЂОРЂЕВИЋ МРКОЊИЋ

Чувају традицију, путују и друже се

Четврт вијека Друштва

Културно-умјетничко друштво "Петар Први Карађорђевић Мркоњић" постоји и са успјехом дјелује 25 година, а у три старосне групе
окупља око 150 чланова.

Чланови Културно-умјетничког друштва "Петар Први Карађорђевић Мркоњић" обиљежили су славу друштва Светог
апостола Андреја Првозваног ,
која је и слава краљевске породице
Карађорђевић. Тим поводом су
уприличили културно-умјетнички
програм уз наступ најмлађег фолклорног ансамбла, који су извели

сплет игара из Крајине и Србије.
Милица Грмаш, умјетнички
руководилац КУД-а, казала је да
су овом годином задовољни јер је
била изузетно успјешна.
- Имали смо доста наступа и
признања током ове године, а
сљедеће године планирамо путовање и гостовање у Румунији и
Мађарској. Слава је прилика да

покажемо наш рад и љепоту
српске традиције - истакла је Грмашева.
Ана Јаворовић, чланица КУДа, каже да се фолклором бави три
године јер је много интересантно.
- Фолклор ме привукао због
ношње и очувања традиције, а и
стално негдје путујемо и дружимо
се - истакла је Јаворовићева. Д. Л.

ПРАЗНИЧНИ КУЛТУРНО-ЗАБАВНИ ПРОГРАМ

Зимске чаролије на Тргу
На Тргу краља Петра I Карађорђевића Мркоњића почела је манифестација "Зимска чаролија у мом граду", у оквиру које ће бити организовани бројни културно-забавни садржаји за дјецу и одрасле.
Наступаће локални музички бендови, чланови градског хора "Мали принц" и Градског позоришта. На Тргу је постављена и
једна етно-кућица, гдје се могу купити сувенири, домаћи производи и топли напици.
Начелница општине Дивна Аничић
истакла је да се први пут организује једна
оваква прича.
- Потрудили смо се да дочарамо зимску чаролију иако нема снијега, поставили смо једну лијепу етно-кућицу, која је
продајни штанд. Биће концерата, углавном домаћих извођача, а у организацији
нам помажу и основци, Народна библиотека, Дјечији вртић и многи други - казала
је Аничићева и додала је да је обезбијеђено

преко 700 пакетића за сву дјецу од првог
до четвртог разреда, који ће бити подијељени 31. децембра.
- Оволики број дјеце нам говори да све
ово има смисла. И многи Мркоњићани који
долазе за празнике , могу понијети лијепе
утиске - истакла је начелница општине.
И градски Ђачки парламент је имао свој
штанд на Тргу, на којем су продавали накит.
- Организовали смо хуманитарну акцију "Један накит - једна радост". За марку продајемо бомбицу, а суграђани њом
могу да оките заједничку јелку нa Тргу.
Сав новац ће ићи за социјално угрожене
породице - истакао је Дејан Мандић, предсједник Ђачког парламента.
Дјеци из вишечланих породица је у организацији Удружења родитеља са четворо и више дјеце "МГ радост" додијељено 90 пакетића.
Д. ЛЕКИЋ
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ЧИС ТОЋ А А. Д.
БАЊА ЛУКА

СВЈЕТСКИ ДАН ЧИСТОГ ВАЗДУХА

Чувајмо и штитимо
животну средину
Поводом Свјетског дана чистог ваздуха, 3. новембра, представници општине и Комуналног предузећа "Парк" су на
Тргу краља Петра Првог Карађорђевића грађанима дијелили промотивне летке у којима су садржане неке основне чињенице и упуте уопште о подизању свијести грађана о заштити животне средине. Такође су дијељени и платнени цекери и оловке направљене од рециклираног папира.
Сарадник у Одјељењу за просторно
планирање и комуналне послове Јелена
Пена каже да је капмања дио пројекта
"Унапређење постојећег система управљања отпадом у градском и руралном
подручју општине Мркоњић Град", чији
је циљ едукација и кампања подизања
свијести о заштити животне средине.
- У оквиру Стратегије развоја општине један од пројеката је и пројекат
"Едукација и кампања подизања свијести о заштити животне средине". Зато смо
ми одлучили да поводом Свјетског дана
чистог ваздуха почнемо са реализацијом
овог пројекта, и тим поводом дијелимо
промотивни материјал у сврху подизања
еколошке свијести грађана о значају чистог ваздуха и уопште о заштити животне
средине - објаснила је Пена.
У оквиру овог пројекта КП "Парк" је у
сарадњи са Фондом за заштиту животне
средине Републике Српске уложило

86.000 КМ за набавку опреме неопходне
за побољшање доступности и квалитета
комуналних услуга. Фонд је обезбиједио
средства у износу од 60.000 марака, док
средства Комуналног предузећа износе
26.000.
Душан Јанковић, директор "Парка"
каже да ће се овим пројектом обезбиједити
комплетно покривање градског подручја
контејнерима, јер су се помјериле урбане
границе града, те да ће и нека нова насеља
у приградском дијелу бити обухваћена
новим контејнерима као што су Подоругла,
Солдати, дио Брда и други.
- Средства обезбијеђена овим пројектом утрошена су за набавку 48 малих
контејнера, три велика контејнера, осам
мрежних контејнера за папир и пет
амбалажу, 30 објесивих канти за стубове
по граду, пресу са перфоратором и вагу
за рециклажу отпада, као и надстрешницу гдје ћемо поставити пресу и вагу истакао је Јанковић и додао да ће преостали дио средстава у износу од 10.000 КМ
бити утрошен за набавку високотлачне машине за пробијање канализације.
Директор Јанковић је нагласио и да је
Комунално предузеће у оквиру овог пројекта властитим улагањима изградило водовод на депонији смећа Подови, како би се
повремено могли прати камиони за одвоз
С. Ћ.
смећа и контејнери.

АКЦИЈА МРКОЊИЋКОГ КОЛА СРПСКИХ СЕСТАРА

Пакетићи за дјецу из угрожених
и хранитељских породица
Чланице Кола српских сестара "Рођење пресвете Богородице" из Мркоњић
Града додијелиле су у цркви Рођење пресвете Богородице 33 пакетића дјеци из
социјално угрожених и хранитељских
породица, као и дјеци са посебним потребама.
Биљана Еремија, предсједница Кола,
каже да ову акцију организују сваке године
поводом новогодишњих и божићних празника.
- Акцију су подржала и дјеца из
Основне школе "Иван Горан Ковачић"
преко Савјета ученика и хуманитарне
акције "Један слаткиш - једно дијете“.
Циљ нам је да видимо осмијех на дјечијим лицима и да знају да нису сами и
заборављени - казала је Еремија.
Бранка Новаковић из мјеста Тријебово

Sre}na
Nova 2016. godina!
код Мркоњића, која има троје дјеце, каже
да су се дјеца много обрадовала.
- Први пут су ове године дошли у град
по пакетиће и они се много веселе играчкама и слаткишима које су добили. Захваљујем се чланицама што су се и нас
сјетиле - рекла је Новаковићева.
Д. Л.

Sre}an Bo`i}!
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КЊИЖЕВНА ПРОМОЦИЈА

Петокњижје
Марије Рожић

ПРЕМИЈЕРА ПРЕДСТАВЕ ГРАДСКОГ ПОЗОРИШТА

"181" по поеми Мирјане Кајтез
Чланови мркоњићког Градског позоришта премијерно су одиграли представу "181", насталу на
основу поеме Мирјане Кајтез, посвећене жртвама масовне гробнице
у Мркоњић Граду, из које је 1996.
године ексхумирано 181 тијело након агресије регуларне Хрватске
војске и јединица ХВО-а.
Дубравка Николић, режисер
представе и вођа Градског позоришта, објаснила је да представа
представља сјећање на оне који су
страдали прије 20 година "кроз
један лирски, драмски и епски круг".
- Мислимо да је ћутање о злочину исто као и злочин. Врло мало људи зна за злочин који се де-

сио у Мркоњићу, за урбицид и
геноцид. Док сам радила представу најстрашније је било док
сам прелиставала обдукционе
листове. И мени и глумцима било
је тешко радити јер смо откривали многе ствари за које нисмо
знали - рекла је Николићева и истакла да је у договору са Кајтезовом извршила одређене измјене.
- У договору са ауторком, неке дијелове текста смо задржали, неке додали. Додали смо такозване лирске, епске и драмске
кругове. За само позориште је
изазов правити лирску драму.
Дужност умјетности је да прича о
ономе што се десило - навела је

Николићева.
Мирјана Кајтез рекла је да је
поему написала кад се вратила из
избјеглиштва 1996. године, истичући да је у почетку хтјела да напише
нешто што описује послијератну
ситуацију у граду.
- Те прљаве улице и паљевине, то је у почетку била тема...
Међутим, никако није било могуће заобићи масовну гробницу која је затечена, тако да се то увукло у моје списе, записе. На крају
се комплетна поема претварала
у причу о том дешавању, а не о
изгледу у граду. Ипак је то надвладало - нагласила је Кајтезова.
Д. Л.

Књижевница Марија Рожић
представила је у скупштинској сали општине Мркоњић Град своје
петокњижје - књигу афоризама
"У име природе" и књиге поезије
"Слике и звуци природе", "Природа у срцу и души", "Блуза од
пурпурне свиле" и "Огрлица од
свитања".
- У центру мојих књига је
природа, њени бисери, феномени и природне љепоте, а опет
центар свега тога је човјек и
његова љубав у природи и према природи. На овим књигама
радила сам посљедњих петшест година - рекла је Рожићева,
која је за 17 година активног књижевног рада објавила петнаест
књига поезије и прозе.
Рецензент књиге афоризама
"У име природе", Миладин Берић, каже да се Рожићева враћа
природи на сатиричан начин,
кроз афоризме, епиграме, сатиричне и хумористичне пјесме.
- У принципу, она је на трагу
афоризму, јер нису то класични
афоризми, врло често су то мисли и неке поуке које би ми требали извући и које нам природа
шаље. Марија је то лијепо описала и на специфичан начин
предочила читаоцима. Она се
обраћа природи кроз шаљиве

пјесме, ојкаче, бећарце...- појаснио је Берић.
Боро Капетановић, рецензент књига поезије, каже да је Рожићева пјесникиња која углавном
иде утабаном стазом.
- Она се бави природом, љубављу, уопште животом као
појавом. Рожићева не експериментише пуно, иде углавном
утабаном стазом, али ту стазу
жели још да учврсти - истакао је
Капетановић.
Пјесме је публици казивао бањалучки глумац Горан Јокић.
С. Ћ.
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ГРАДСКИ ВРЕМЕПЛОВ (18)

ОМЕР-ПАША У ВАРЦАРУ

Из часописа "Босански пријатељ" садржавајући потребите, користне и забавне ствари, уредник Иван Фрањо Јукић Бањалучанин, у
свезку III, изданом о трошку Матице Илирске у Загребу, 1861. год. на
страни 61-63, прича о својим сусретима са Омер-пашом Латасом
који је заводио ред по Босни, односно о начину на који је успио да
приволи Омер-пашу да не попали Варцар

N
Варцар 1850.
Под Јајцем тежко сам умолио сераскера,
да неда плиенити Варцара, као што је био одредио. Он ми говораше "будућ да су куће
кристјанске с туркими измијешане, то ћу ја
Кристјаном изплатити што буде штете". Ја
му на то кажем, да већу хвалу заслужује онај,
кои је чувао, да му се кућа не упали, него онај,
кои је упаљену учинио нову, ако ће и бољу. "Ви
ако хотједнете штету плаћати, имат ће те и шта
преко реда платити; међуто знајте, да су Турци све своје уклонили и посакривали, тому
се надајући као криви; а Кристјани напротив не
плиену, већ обрани од вас надају се. Ето Јајце
и Језеро оплијењено је и попаљено; а Варцараном било је доста крајишничке гладнике више од мјесец данах хранити."
- Давши ми бесједу, да неће ништа бити,
ја се одиелим својој кући у Варцар посље
мјесец данах, како сам из њега побјего. Од
крајишниках, осим што су појели и попили, другога квара није било; дапаче у наше собе ни
унићи нису хтјели, већ се у учионици настанили. Варцарани су их на то истина наговарали;
ал су им они одговорили, да чекају кад се врате из Сарајева, онда ћемо, вели, пробирати
праву рају. Ал кад су се вратили испод Језера кроз Варцар, пројурили су без обзира. Над
Варцараом је војска преноћила; два табора остала су у Јајцу; а Арнаути отишли су унаоколо на све стране као вижлови, и гдје год
су нашли које беговске конаке, пуне свега од
толико стотинах годинах, поробили су и оплиенили до последње асуре!
Кад сам управ ту вечер к Омер-паши

Иван Франо Јукић

Средњовјековни град Бочац – важно војно утврђење

Омер-паша Латас

Омер-паша Латас (1806-1871) је рођен у крајишкој породици под именом
Михајло. Завршио је аустријску кадетску
школу и 1827. године пребјегао у Босну, затим у Србију, а потом предаје на цариградској војној школи. Султан га је 1839. године
прогласио пашом да би се потом истакао
као војсковођа. У Азији је гушио побуне против турске власти, а у Босни је угушио устанак (1850-1851) који су дигли аге и бегови због султанових реформи. У Варцар
Вакуфу 1850. године га је дочекао Иван
Франо Јукић и спасио мјештане од великог страдања.

Најпосље промиенио је на боље мисао.
Од Варцара први конак учини на Сутници, а други на Добрињу....
Литерарна обрада овог догађаја описана
је у књизи Путовање Ивана Фране Јукића,
Иван Ловреновић, Задужбина Петар Кочић,
Бања Лука-Београд 2005. Страна 52 и 53,
дошао, Арнаути доведоше од Кључа, куд је
био побјегао, кадиу језерскога.
На његову заповиед одмах га повалише
на ледину, те четири низама ( ) с љесковци
почеше млатити немилице кадиу по ногама;
дречао је као убоденик и посље двиеста
ударацах дигоше га те кроз сву војску проведоше накомице пушками у леђа ударајући
и подругивајући му се војска: "Удри Усо! Недај се Асо! Удри Мађара!" Овако су Крајишници викали, кад су се били с низами.
Док ефендиу одвукоше, одмах мене зовне преда се, гдје му ја представих ондашње
кристјане, и захвалих му на дару, што нас је
сачувао од плиена.
Пита мене: "Како ти се допада ефен-

У Варцар Вакуфу средином деветнаестог вијека
(1849-1851) је службовао фра Иван Франо Јукић
(1818-1857), један од носитеља босанског препорода, чији ће рад оставити неизбрисив траг у области културе и образовања.
- У Варцар Вакуфу је покренуо први босански
књижевни часопис "Босански пријатељ".
- У Варцар Вакуфу је основао прву школу
свјетовног карактера, без разлике у полу и вјери
дјеце. О тој својој школи Јукић извјештава:
"Моја Варцарска школа овако стоји: 18 крстјанске мушке и 12 женске; риштјанске 17 диетце броји;
међу овим послиједним имају три ожењена ђакона,
који ће се запопити; два сата приа подне, а два послие подне стоје диетца под мојим надзирањем..."
- У Варцар Вакуфу 1850. године Иван Франо
Јукић је започео познанство са турским војсковођом
Омер-пашом Латасом, којег је султан послао у Босну да угуши побуну крајишких муслимана и силом
уведе реформе. У "Јукићевом тефтеру" има записано колико је пострадао Варцар Вакуф
и коме је колику одштету додијелио овај војсковођа. Познанство са Омер-пашом Латасом
ће Јукићу донијети робију и прогон из Босне.
( Монографија Мркоњић Града, 1973.)

дијин догађај?"
"Ви знате", одговорих му ја, "да светјеник
и књижевник таким призором није навико; а
управ вам кажем, да ми га је жао! јербо је
човјек стар" (имао је од прилике 60 годинах).
"Не жали онакога злочинца," одговори он
"већ жали онаке ( упрвши прстом прама коморџијам), који морају порад онаких злочинацах толико патити са својими коњи и волови."
Док ми ту на ледини пописмо по кахву, ето
ти невољнога ефендиу воде пред нас. Испале му њекакве књиге - ћитаб из њедарах, и
у њих нашли више рукописницах Реџића и
других бунтовниках. Чаушом даде рукописнице да читају, а он отвори књиге читати. "На
моју душу, Јукићу! Чаратамше! Питај га, јели
нашао у њих, да ће данас бијен бити?" - "Ето
чује" кажем ја, "питајте га ви". - "Ефендиа!"
дрекну Омер-паша "јеси ли у ових чаратмаш
нашао гдјегод, да ћеш данас бити бијен?" "Аман господару! ја сам глух, ја нечујем ништа; мене су Крајишници натјерали, те сам им
што шта морао биљежити; јер други није
знао писати". - "Јест, да," одговори сераскер
"није знао други ни тајина (хране) моје хватати и крајишником диелити?"
Мало касније одведоше га те у гвожђе заковаше. Ја сам мислио, онако стар човјек ни
десет данах неће моћи живјети, како су га изпребијали! али је он у гвожђу кроз сву Крајину
проведен, посље у Травник доведен, откуд
посље мјесец данах тамничења у гвожђу,
онаки стар буде пјешице до у Цариград
одтјеран! Колико је тврда босанска кост!
Туде ми сераскер каже све, што је наумио
по Крајини радити, и да ће у Бањалуци горњи шехер, гдје сами Турци, прави хајдуци,
живе, цио упалити. Молио сам га, да се смилује женам, стару и нејаку, који ништа нису могли скривити; "а људем можете се и другим начином осветити, неголи ли палежом; јер оно
што изгори, никому није на корист"...

N
У Варцару 1850.
... А кад се чуло да је Латас ( Омер паша
Латас-Михајло Латас) кренуо у Крајину да
уразуми крајишке барјактаре, и да ће на путу
у Бања Луку проћи кроз Варцар, Јукић
(Иван Франо Јукић) се је угрозничио.
Припремао је варцарски свијет да дочека сераскера, одабрао неколицину да му изађе у сусрет (међу њима и своје одане Ћориће), спремио
паши као поклон један примјерак Босанског
пријатеља с патетичном посветом, и до грознице нестрпљиво очекивао дан. А кад су се срели, кад је Латас срдачно примио поклон, и у
живом разговору показао да познаје Јукићев књижевни рад још од првих чланака од
прије десет година, па још кад га је позвао за
собом у Бања Луку на повјерљив разговор у
којем се је пријатељски и равномјерно конзултирао с њим о стању у Крајини и о најбољим начинима да се оно поправи и среди, те кад
му је сугерирао да заведе "опћениту политичку коресподенцију по Босни", и да га редовно
извјештава о свему, Јукић је окрилатио. На
лицу му је стално титрао смјешак, напустила га
је некадашња горопадност; са свиме је био у
нервозном ужурбаном миру. Заправо, свега осим
својих послова дотицао се површно, не имајући
праве концентрације ни за што. А послова је
било стотину, са свима се је хрвао одједанпут,
и са свима излазио на крај; учионица, слање
вијести Омер-паши, рад на другом свеску Босанског пријатеља и на систематском Земљопису и повиестници Босне, редигирање народних пјесама, контакти, разговори, краткотрајна путовања, кореспонденција с пријатељима – нервозна, огољена до голих чињеница ("новог би ти имао много којешта писати, али
пустог времена немам да се наспавам"), набачених илузија и лоби за конспирацију ("ти од
овог не казуј никоме ништа")....

Преузето из рукописа књиге Слободана Ћоћкала "Призирање" – путописи, репортаже, чланци и историјски записи о мркоњићком крају
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кипа Станице јавне безбједности свеукупни је побједник Радничких спортских игара које су у седам
дана одржане у спортској дворани у Мркоњић Граду. Друго мјесто
припало је екипи Хидроелектране на Врбасу, а треће екипи Шумског газдинства Лисина.
На играма је учествовало десет
екипа, које су се у мушкој конкуренцији такмичиле у малом фудбалу,
одбојци, стрељаштву, шаху, стоном
тенису и у навлачењу конопца, а у
женској у стоном тенису, пикаду и
стрељаштву. Била су то занимљива такмичења око 200 такмичара,
али прије свега дружења радника
мркоњићких предузећа и установа.
Инжењер шумарства у Шумском газдинству Лисина Небојша
Калаба истиче да су игре веома
корисне за анимирање рекреације
и спорта код радника у предузећима и установама.
- Игре су прије свега дружење, али не мањка ни спортског
духа. Да тога нема вјероватно не
би било ни игара - истиче Калаба.
Слично прича и члан екипе
Хидроелектрана на Врбасу Драган Ћусо, чија је екипа освојила
друго мјесто.
- Логично је да је екипа полиције освојила прво мјесто, јер су
они физички најспремнији. Ми
смо годинама други и мислим да
је и то велики успјех - рекао је
Ћусо.
Вања Бајић из екипе Шумско
газдинство Лисина наглашава да
је Мркоњић Град једина општина у
Српској, али и у БиХ у којој се организују Радничке спортске игре.
- Значајно је што на играма
учествује све више дјевојака и
жена из мркоњићких предузећа

Навлачење конопца

Екипа Електродистрибуције

РАДНИЧКЕ СПОРТСКЕ ИГРЕ МРКОЊИЋ ГРАДА

Полицајци најбољи

Екипа Станице Јавне безбједности

Јединствени
у Српској

Организатор игара је била
Јавна установа Културно-спортски центар "Петар Кочић", а
покровитељ мркоњићка општина. Директoр КСЦ-а Радоје Цоњић наглашава да је Мркоњић
Град постао препознатљив у
Републици Српској, али и БиХ по
организацији и одржавању Радничких спортских игара.
- Људима су игре занимљиве, а најбитније је у свему
дружење. Планирамо да наредне године игре омасовимо
са учешћем још више екипа рекао је Цоњић.
и установа. Мислим да то још није довољно, јер се такмичимо
само у стоном тенису, пикаду и
стрељаштву. Треба размишљати да се организује такмичење
за жене и у другим спортовимарекла је Бајићева.
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Граховац Љубиша и Кизић Весна,
Бубуљ Огњен и Лазендић Данијела,
Лекић Бранислав и Месарош Ивана,
Кићановић Душан и Рожић Борјана,
Еремија Жељко и Тица Весна, Ћубић
Жељко и Тодоровић Драгана.

УМРЛИ

НОВЕМБАР/ДЕЦЕМБАР 2015.

Пиљак Милица из Подоругле, Гачић Синиша из Мркоњић Града,
Еремија Ђука из Бјелајца, Дакић
Јованка из Шипова, Еремија Миољка из Бјелајца, Смиљић Мара из
Бочца, Хегановић Фадил из Бјелајца, Бртан Јозо из Барева, Галић
Гордана из Мркоњић Града, Грчић
Радојка из Мркоњић Града, Милановић Јагода из Подбрда, Марјанац Миле из Вагана, Лекић Ковиљка из Котора, Јоргановић Вељко из
Мркоњић Града, Божић Владимирка из Горњег Раткова, Арежина
Милка из Шеховаца, Чигоја Стана
из Магаљдола, Копуз Драгиња из
Брда, Подрашчанин Немања из
Мркоњић Града, Ђурић Бранислав
из Мркоњић Града, Бјелић Петра из
Сурјана, Стипановић Тривун из Подбрда, Милић Стоја из Чираковца,
Јотић Милица из Мркоњић Града,
Бијекић Милка изт Шеховаца, Бошкан Душанка из Сурјана, Пејић Мара из Густоваре, Еремија Јованка из
Мркоњић Града, Пејић Павле из
Мркоњић Града, Милашиновић Весна из Мркоњић Града.
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СЛОБОДА НА ПРЕТПОСЉЕДЊЕМ МЈЕСТУ

Сви играчи добили
одријешене руке

- Већ су предузете радикалне мјере на рјешавању проблема и тражењу новог играчког
кадра. Потребне су нам
нове и свјеже снаге, фудбалери који ће имати
квалитет и карактер да
изгарају за дрес који
носе - каже спортски директор Гојко Ђурић
Фудбалери мркоњићке Слободе, од
када се такмиче у првој лиги РС нису имали
лошије резултате. У шеснаест одиграних
утакмица скупили су свега 12 бодова и налазе
се на 11. претпосљедњој позицији на табели.
Занимљиво је да су Мркоњићани постигли
седам, а примили чак 32 гола и имају гол разлику минус 25.

Повјерење Вукши
Шеф стручног штаба Слободе остаје
Драган Вукша, који је
у завршници јесењег
дијела шампионата
преузео екипу. То је одлука Управног одбора
клуба, а њему ће у раду са првим тимом помагати тренер Милорад Гламочак.

Спортски директор Гојко Ђурић истиче
да су стручни штаб и управа свјесни ситуације у којој се налази клуб и већ су предузете
радикалне мјере на рјешавању проблема и
тражењу новог играчког кадра.
- Нико у клубу није задовољан резултатима у првом дијелу шампионата. Када
се све анализира можда и није могло
боље. Каснили смо с припремама и у току
шампионата мијењали два пута шефа
стручног штаба. На тржишту није било
квалитетних фудбалера, јер је екипу по
завршетку прошле сезоне напустило 13
фудбалера, а њихове замјене нису биле
адекватне - рекао је Ђурић.
У клубу се сви слажу да не вриједи кукати
већ да се све снаге морају усмјерити да се екипа
што боље припреми за наставак шампионата.
- Очекује нас још 16 утакмица, од тога
осам на нашем терену и уколико би све
побиједили на Лукама имали би реалне
шансе за останак у лиги. Вјерујем да то можемо уз добре припреме и квалитетна појачања. На том плану смо већ учинили први
корак. Постигли смо договор са менаџером
Зораном Крстеским, који ради за Партизан
и Ливерпул, да нам помогне. Прије седам
дана био је код нас у посјети и договорена је

сарадња. Заинтересовани смо да ангажујемо квалитетна четири фудбалера, на
позицији голмана, штопера, центарфора и
везног фудбалера - открива Ђурић.
Што се тиче постојећег играчког кадра
стручни штаб и управа клуба дали су
одријешене руке свим фудбалерима у тражењу нове средине.
- Свим фудбалерима смо дали рок да
до 10. децембра могу да нађу нови клуб.
Након тога рока стручни штаб ће сачинити трансфер листу, а како сада ствари
стоје већини фудбалера ћемо се захвалити на сарадњи. Мислимо да неки од њих
нису дорасли да носе дрес Слободе и да
играју у Првој лиги РС. Потребне су нам
нове и свјеже снаге, фудбалери који ће
имати квалитет и карактер да изгарају за
дрес који носе - изјавио је Ђурић.
Треба поменути и да је Управа Слободе
наишла на разумијевање и одговорних у општини који су планирали 100 хиљада марака у
буџету за наредну годину, за нивелацију главног терена и израду пројекта за покривање
трибина. Дио новца усмјериће се и на завршетак радова на реконструкцији помоћног игралишта.
СЛОБОДАН ДАКИЋ

Ојачати Управу

Предсједник Миленко Милекић наговијестио је да ће бити одржана Скупштина клуба на којој ће се анализирати резултати и усвојити план рада за идућу годину.
- Очекује нас велико спремање у
клубу. Много тога
морамо промијенити и побољшати.
Договорили смо се
да ојачамо и Управни одбор, али и стручни рад у клубу са
млађим категоријама. У завршној фази смо да заокружимо и финансијску конструкцију за прољећни дио шампионата. Очекујемо да
генерални спонзор клуба буде компанија РС Силикон - истиче Милекић.

Пуно здравља,
среће и љубави
и остварења
свих жеља у
новој 2016. години
жели вам ваш

Дом за стара и изнемогла лица

“Агапе” Мркоњић Град
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КОШАРКА: МРКОЊИЋАНИ ДОМИНИРАЈУ У ПРЕМИЈЕР ЛИГИ БИХ

Младост јесењи шампион

Кошаркаши Младости први дио шампионата у Лиги 12 завршили су на првом
мјесту, уз 10 забиљежених побједа и један
пораз. Исти скор имала је и екипа Спарса,
али Младост је имала бољу кош разлику за
два поена и заслужено је јесењи дио завршила на првом мјесту.
Тренер Горан Сладојевић истиче да су
стручни штаб и управа клуба задовољни
резултатима екипе у првом дијелу шампионата. Ипак, циљ клуба осим освајање првог мјеста у лигашком дијелу шампионата и пласмана
у Лигу 6 су добре игре екипе, стварање и лансирање младих и перспективних кошаракаша.

Лига 12 БиХ
1. КК "Младост"
2. ОКК "Спарс"
3. КК "Какањ"
4. КК"Леотар"
5. ХКК "Широки"
6. КК "Студент"
7. ХКК "Зрињски"
8. ОКК "Слобода "
9. КК "Грађански
10. КК "Бошњак"
11. КК "Варда ХЕ"
12. КК "БН Баскет"

11 10 1
11 10 1
11 8 3
11 8 3
11 6 5
11 5 6
11 4 7
11 4 7
11 4 7
11 4 7
11 2 9
11
1 10

81
79
91
67
54
20
18
-5
-42
-73
-146
-143

21
21
19
19
17
16
15
15
15
15
13
12

- Искрено резултати су много бољи
него што смо ми очекивали. Ми смо прошле године имали турбулентну сезону и
захваљујући резултатима у завршници
првенства сачували лигашки статус. Ове
сезоне смо тотално промијенили и подмладили екипу. На почетку припрема
имали смо много проблема због повреда
играча. Ипак, успјели смо формирати
добру екипу. Појачања су се уклопила и
сложила се хемија, тако да резултати
нису изостали - рекао је Сладојевић.
Стратег Мркоњићана наглашава да је
освајање првог мјеста у јесењем дијелу шампионата велики успјех, када се зна да екипе
Спарса, Какња, Широког, Леотара, Зрињског и Слободе имају одличне саставе.
- То су истинске кошаркашке величине и средине које много више улажу у кошарку од нас. Ми им једино парирамо добрим и квалитетним радом што даје
резултате већ осам сезона колико се
Младост такмичи у Премијер лиги - наглашава Сладојевић.
У стручном штабу Младости нису оптерећени освајањем првог мјеста у лигашком
дијелу шампионата. Циљ је пласман у Лигу
6, значи освајање једног од првих пет мјеста
на табели, што обезбјеђује пласман у завршницу шампионата.
- Ми смо близу да обезбиједимо пласман међу пет екипа. Потребне су нам још

КК МЛАДОСТ: Јесењи шампион

од БН Баскета са 69:54, затим су у Мркоњић
Граду побиједили екипу Леотара са 83:71,
да би у посљедњој утакмици прије зимске
паузе у Вишеграду несрећно изгубили од
Варде ХЕ са 78:77. Након 14. кола водећем
двојцу на табели се прикључио и Какањ, са
укупним скором од 11 побједа и три пораза.
СЛОБОДАН ДАКИЋ

Горан Сладојевић
селектор Српске
У ДРЕСУ СРПСКЕ: Ђурановић, Радукић и Кнежевић

Мркоњићкa школа талената

Познато је да стручни штаб Младости посебну пажњу посвећује раду и афирмацији
младих кошаркаша. У садашњем саставу, уз јуниорског репрезентативца БиХ
Алексића, ту су Иветић и Мирковић који већ играју у првој петорци. На врата првог тима
куца и млади Јотић, поникао у пионирској и кадетској селекцији Младости, као и 17-годишњи Вучковић из школе кошарке Баскет из Бањалуке.
- Младост има изузетно младу екипу. У ростеру имамо пет, шест играча са "заштићеним" годиштем. Наша је стратегија да проналазимо младе и телентоване кошаркаше у нашој регији, да с њима добро радимо, да им омогућимо напредак и да постану
врхунски играчи и репрезентативци. Та наша стратегија се показала исправном у досадашњем раду, што мора бити и у наредном периоду - истиче тренер Сладојевић.
три побједе и да се задржимо у врху табеле. Неће бити лако јер шансе за пласман у
врх табеле има шест, седам екипа. Имамо
и нешто тежи распоред, али вјерујем да у
нашој дворани можемо побиједити сва-

Крстан Томић: Успјешни
и са скромним буџетом
- Ово је једна од најуспјешнијих сезона у историји
клуба. Надам се и у наставку првенства добрим играма и
добрим резултатима. Почетком идуће године очекује
нас финална утакмица Купа Републике Српске и спремамо се да први пут освојимо овај трофеј. Атмосфера у
клубу је добра, са играчким кадром смо задовољни, а на
то указују и постигнути резултати. Са финансијама
нисмо имали проблема, надам се да ћемо и идуће године
са нашим скромним буџетом бити успјешни - каже
предсједник клуба Крстан Томић.

ког противника - рекао је Сладојевић.
По садашњем пласману у Лиги 6 требале би да играју екипе Младости, Спарса, Какња, Широког и Леотара. Уз састав Игокее,
који игра АБА лигу, завршница БиХ шампионата ће бити изузето квалитетна. Наравно, фаворит је Игокеа.
- Наш је циљ да у Лиги 6 обезбиједимо
што бољи пласман. То би нам омогућило
да играмо Другу АБА лигу уколико се
формира. Наиме, има наговјештаја да ће
у наредној сезони бити организован и
овај ниво такмичења, што би било изванредно за развој и популаризацију кошарке на балканским просторима - каже
Сладојевић.
Након завршетка јесењег дијела првенства одиграна су и три наредна кола, након
чега је услиједила зимска пауза. Кошаркаши Младости су у Бијељини изгубили

Тренер Младости Горан Сладојевић
по трећи пут је био селектор Републике
Српске на 19. кошаркашком сабору у
Бијељини, који организује Кошаркашки савез РС (КСРС). Централни догађај је била утакмица између репрезентација Српске и Кошаркашке лиге Србије
(КЛС), а гости су побиједили са 108:99.
- Утакмица је била ревијалног
карактера
и
требамо да ова
дружења његујемо и унапређујемо. Част ми
је што сам трећи пут изабран
за селектора, за
шта највеће заслуге припадају
Младости и играчима који су
нам омогућили
да правимо добре резултате.
Једино што је мјеродавно јесу резултати и ово је потврда да квалитетно
радимо. На сабору требамо да размијенимо искуства са људима из Србије која је велесила у кошарци - рекао
је Сладојевић.
За селекцију Републике Српске наступила су тројица играча Младости Драган Ђурановић који је постигао 18
поена, Александар Радукић са 8 поена
и Драшко Кнежевић са 7 поена.

