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П

о начелници Општине
Мркоњић Град, протекла
година није била лака, као
ни за друге општине у Републици Српској.
- Таквом стању су највише
допринијеле поплаве које су нас
задесиле у мају, јер је тад поремећено неко нормално функционисање цијеле републике, што се
одразило и на наше финансијске
токове - каже Дивна Аничић у разговору за Локалне новости.
ЛН: На измаку смо још једне
тешке године. Каква је била за
нашу општину?
ДИВНА АНИЧИЋ: Остаће упамћена по поплавама, па смо тако и ми
имали мања оштећења на инфраструктури, али је и то много кад није
планирано буџетом, међутим, успјели
смо све да санирамо. Влада Српске је
помогла људима да санирају штету,
а општина је из својих средстава поправљала инфраструктуру. У посљедњих пар мјесеци буџет је поприлично стабилизован и општина успијева све своје обавезе редовно да
финансира. Успјешно функционише
Агенција за привредни развој, Спортска дворана, Дом културе, значи
није било никаквих застоја у раду, а
ни у одржавању, нити у платама запослених. Ако имамо у виду да се у
многим општинама не плаћају чак ни
порези и доприноси за запослене и
да имају велика дуговања за струју,
пореза и друго, ми требамо заиста
бити задовољни ситуацијом.
Буџету за 2015. годину је пројектован 9,8 милиона марака.
Шта чини основу овог документа?
- Наш буџет посљедњих година
се креће око 10 милиона. Ми смо
зацртали негдје још 2004. године да
све наше редовне обавезе морамо
на вријеме да исплаћујемо. Ту нарав-

но мислим на социјална давања,
успјешно функционисање наших
јавних установа, дјечијег вртића,
Центра за социјални рад... Буџет је
углавном социјалног карактера због
обавеза које су наметнуте општини у
погледу социјалних давања, али
наравно да буџет има и своју развојну компоненту, како ону која се
односи на друштвени развој, тако
ону која се односи на привредни и
унапређење инфраструктуре. Планирали смо и средства за привредни
развој која ћемо имплементирати
преко Агенције за привредни развој,
а планирали смо и одређена средства за изградњу инфраструктуре, за
наставак радова у пословној зони, те
за израду просторног плана
општине. Мислимо да
имамо буџет који солидно брине о грађанима, и мислимо
да је то један добар документ који
омогућује да сви
који су ослоњени на буџет нормално функционишу, а и нама
у општини да
урадимо и
један дио
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На добробит
пројеката. Наравно, буџет предвиђа
и грантове од виших нивоа власти,
предвиђа и још нека средства која
планирамо да прикупимо кроз неке
додатне пројекте.
И ове године било је улагања
у инфраструктуру. Који је по Вама
најважнији пројекат.
- Не можемо рећи да су
то неки велики финансијски пројекти, јер више
ми таквих великих пројеката и немамо, то су
углавном пројекти који се тичу реконструкције путева и
улица, водоснабдијевања и канализације. Имали смо
пројекат чишћења језера
Балкана,

те санацију Друштвеног дома у Горњој Пецкој. Што се тиче путева и
улица, рађени су они путеви који су
захтијевали хитну реконструкцију, а
било је и ново асвалтираних путева у
сеоским мјесним заједницама, тамо
гдје су грађани били спремни да учествују. Такође смо урадили два пројекта за водоснабдијевање за села
Ораховљани и Оћуне и довршили
смо водовод у Тријебову, а урадили
смо и водовод у бившем кругу фабрике Мањача, гдје се сад граде куће.
Урадили смо и санацију водоводне и
канализационе мреже у Спортској
улици и још пар ситних пројеката и
интервенција.
У току су радови на изградњи
пословне зоне Подбрдо и када се
могу очекивати први објекти?
- Ми смо ове године успјели да
обезбиједимо финансијска средства

и потпишемо уговор са извођачем
радова у једном дијелу пословне
зоне, јер је по регулационом плану
предвиђена могућност да се парцијално ради. Пријавила су се четири
предузећа, од којих су три из наше
општине, и они су већ купили преко
50 одсто површине. Ми имамо рок од
90 дана да завршимо радове на
инфраструктури, да им обезбиједимо
пут на нивоу макадамског пута, водоводне и канализационе прикључке,
одвоз смећа и све друго што иде уз
то, док је њихова обавеза да у тих 90
дана поднесу захтјев за локацијске
услове и имају 18 мјесеци за изградњу
објекта. То су производно-пословни
објекти и ми смо им дали одређене
олакшице, у смислу да ћемо им платити претварање пољопривредног у
грађевинско земљиште, тако да се ми
надамо да ће већ почетком прољећа,

Ако имамо у виду да се у многим
општинама не плаћају чак ни порези и доприноси за запослене и да
имају велика дуговања за струју и
порезе, ми требамо заиста бити
задовољни ситуацијом у нашој
општини
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заједнице
јер смо већ потписали и уговоре са
неким од њих, почети градња првих
темеља. Има још слободних парцела
и вјерујемо да ћемо и за њих успјети
наћи инвеститоре.
У мају ове године положен је
камен темељац за фабрику РС
Силикон у Бјелајцу. У којој фази је
реализација ове инвестиције, вриједне 30 милиона евра?
- Ову годину је и поред свих тешких ствари обиљежио и један јако
лијеп догађај који треба да донесе
доста напретка Мркоњићу. Њихов
план је да најкасније до септембра
сљедеће године почну са производњом. Обавеза која произилази из
уговора који су потписали са Владом
РС, с обзиром на то да имају одређене субвенције, подразумијева запошљавање 100 радника. Поред тога,
овдје је ријеч о процесној индустрији
коју ће опслуживати велики број коопераната, кроз транспорт и остале
услужне дјелатности, а значајан је и
њихов допринос извозу. Такође, значајан приход од фабрике имаће и
буџет општине и Републике Српске.
Добро је и што они сарађују са локалном заједницом и до сада су много
помогли како директним интервенцијама у буџет тако и покровитељством неких наших манифестација.
Помогли су школи и цркви у Бјелајцу,
а тренутно радимо пројекат изградње пјешачких стаза који ће они

финансирати. Да ли ће све или једним дијелом финансирати, то ћемо
још да видимо, јер је то њима дато
као препорука и у еколошкој дозволи, а то је оно што је проистекло из
јавне расправе и што су мјештани
тражили. Биће појачан саобраћај и
мјештани су рекли да је њима најпотребнија пјешачка стаза, због безбједности дјеце која иду у школу,
пјешака и свих осталих.
Предсједник Милорад Додик
у септембру је отворио фабрику
"МАК Младост". Да ли су досадашњим радом испуњена ваша
очекивања и да ли послодавци
редовно исплаћују плате?
- То је још један лијеп догађај у
овој години на измаку. Дошли су нам
инвеститори из Македоније, основали
су предузеће, а предсједник Републике и предсједница Владе су отворили, да кажем, нови-стари погон.
Општина је са своје стране урадила
све оно што је могла, у смислу обезбјеђења услова, потпуну унутрашњу
реконструкцију, од подова, плафона,
расвјете, вентилације, уређења мокрих чворова, а набавили смо и један
дио машина и преса за пеглање, док је
инвеститор набавио још неке машине
за саму производњу и урадио је гријање. Значи, то је фабрика општине која
је дата под кирију и, ево, од септембра
мјесеца они раде и није им баш лако.
Младост није једно вријеме радила, а
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Све обавезе из буџета на вријеме исплаћујемо, дајемо подстицајна средства за
предузетнике и пољопривреднике, подстичемо ангажовање приправника, а допринијели смо и привлачењу инвеститора, пре свих РС Силикон и МАК-Младост

вјероватно због лоших искустава које
су раднице имале у неким претходним
периодима, у смислу неисплаћивања
плата и слично, постоји извјесно неповјерење према запослењу у фабрици. Али ја мислим да ће вријеме показати да су они на добром путу и да ће
уредно испуњавати све обавезе, како
према држави тако и према радницима и колико ја знам они то до сада и
раде. Тренутно имају 109 пријављених
радника, што није мало за овај период
и они то планирају да повећавају, јер,
како су рекли, имају коме да продају
робу у иностранству. Поред тога, они
увијек имају и један број радника који
раде под уговором и који су тренутно
на обуци. Општина им је помогла и са
субвенцијама за пријем радника, а
конкурисали су и за субвенције код
Владе РС. У текстилној индустријије
врло је тешко било шта прогнозирати,
али ми можемо рећи да смо урадили
све са своје стране. Сада они треба да
се труде, да радници раде, и мислим
како вријеме буде одмицало и како
буде више редовно исплаћених плата
да ће се тако стварати и повјерење у
саму фарику. Тада неће сви хтјети да
иду само у Бему, јер Бема успјешно ради већ 10 година, а имала је још веће
проблеме на почетку него што их сад
има Младост.
Иако је криза, општина је реализовала више пројеката за приправнине и подстицаја за прив-

реднике и пољопривреднике.
- Успјели смо да реализујемо и
Програм подстицаја за привреднике
и пољопривреднике наше Агенције
за привредни развој. Надам се да су
то грађани пратили и да су се сви
заинтересовани јавили. Имали смо
подстицаје за запошљавање радника, имали смо и кредите са врло
повољном каматном стопом а имали
смо и средства за пријем приправника. Посматрајући кретања у другим
општинама мислим да требамо бити
задовољни оним што смо урадили
по том питању у овој години. Наравно да су најзадовољнији они који су
нашли запослење, док неки други
морају да чекају, али потрудићемо се
сљедеће године да поново урадимо
све што будемо могли.
Како оцјењујете сарадњу са
надлежним републичким институцијама, прије свега Владом РС?
- Задовољни смо том сарадњом и
ту не мислимо само на грантове и на
финансијска средства, има и других
показатеља. Врло је значајно кад вам
предсједница Владе дође пар пута у
посјету у току једне године. У општини Мркоњић Град је била за дан општине, за славу општине, била је са
предсједником Додиком на отварању
прозводње у Младости и наравно да
то нама значи и да нам је то подстрек
за даљи рад. Ми смо успјели да преко
одређених јавних позива министар-

става донесемо одређена средства,
као и преко грантова. Тако смо имали
помоћ за изградњу водовода и путева, и надамо се да ће сарадња бити
тако добра и у 2015. години.
Који су Ваши циљеви и смјернице у наредној години?
- Надамо се да ће кренути производња у предузећу РС Силикон, да ће
у фирми МАК Младост радити још
више радника, а ми ћемо им и даље
помагати. Формирали смо Привредни савјет који треба да заузме значајну улогу у сарадњи општине са
привредницима, а осврнућемо се највише на дрвопрерађиваче јер желимо да им помогнемо код набавке
сировине, а такође и код проширења
посла, у правцу финалне прераде. И
даље ћемо се трудити да доведемо
инвеститоре у пословну зону у Подбрду и ствараћемо предуслове за нова радна мјеста у привреди.Као што
изрека каже да ''живот чине мале
ствари'', сходно томе ми ћемо се трудити да грађанима пружимо и лијепих ствари, односно настојаћемо да
одржавамо наше културне и спортске манифестације, као и даље да
обиљежавамо са нашим грађанима
Крсну славу. Циљ свих нас је да будемо још бољи и да се трудимо више,
да радимо више и да сви још више
волимо свој град. Надам бољој години него што је била ова 2014. година.
С. ЋУСО
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СКУПШТИНА: НА 22. СЈЕДНИЦИ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА У 2015.

Буџет и развојни и социјални
Уз присуство 23 одборника, 9.
децембра одржана је 22. сједница
Скупштине општине Мркоњић
Град, са дневним редом од 33 тачке.
Приједлог Закључка о прихватању Нацрта буџета општине за
2015. годину одборници су усвојили
са 18 гласова "за" и 5 "уздржаних"
гласова, као и Нацрт Одлуке о
извршењу буџета. Овим нацртом
предвиђен је буџет од 9.793.400
КМ, што је за 1,33 одсто мање од
процјене извршења овогодишњег буџета.
Изворни приходи буџета за
2015. годину, које чине порески и
непорески приходи, планирани су у
износу од 8.277.400КМ, што је за
0,56 одсто мање од првобитног
плана изворних прихода за 2014.
годину, односно за 0,52 одсто
више у односу на процјену извршења изворних прихода у 2014.
години.
- У оквиру изворних прихода
најзначајнији су порески приходи
предвиђени у износу од 5.209.400
КМ, а најзначајнији у оквиру ове
врсте прихода су приходи од пореза
на лична примања који су планирани у износу од 560.400. Сљедећи од
значајнијих прихода је порез на
имовину који је планиран у укупном
износу од 469.000, што је на нивоу
плана за 2014. годину, а као најзначајнији из ове групе пореза је порез
на непокретности и он је планиран у
износу од 450.000 КМ. Затим
слиједе приходи од ПДВ-а који чине
највећи дио пореских прихода и који
су планирани у износу од 4.150.000
КМ, што је за 2 одсто више од плана
и ребаланса за 2014. годину - рекао
је начелник одјељења за привреду и финансије Томислав Тодоровић и додао да непорески приходи
према нацрту буџета износе
3.068.000 КМ, што је за 3,49
одсто више него у 2014. годину.
- У оквиру непореских прихода
најзначајније су таксе које укупно
износе 510.000 КМ и оне су на нивоу

У

Почасти
и признања

Планирано је да се у општински буџет током 2015. године
слије 9.793.400 КМ, а на расходовној страни развојна компонента учествује са 2,2 милиона марака и односи се прије
свега на подршку привреди и друштвеном развоју, док
социјална компонента учествује са око 1,2 милиона
овогодишњег ребаланса буџета,
као и накнаде које су планиране у
укупном износу од 1.866.000 и које
су на нивоу ребаланса, а у оквиру
ових накнада најзначајнији дио
чине накнаде за потопљено земљиште и шумска рента које су планиране у укупном износу од
1.369.000КМ и чине скоро половину
од укупно планираних непореских
прихода - рекао је Тодоровић.
У приходовној страни буџета,
Тодоровић је истако и грантове, који су
планирани у износу од 500.000 КМ,
те трансфери у износу од 656.000.
Што се тиче буџетских издатака, њих чине расходи за одређене
намјене (8.623.400 КМ), издаци

з присуство 21 одборника, 20. новембра
одржана је 21. сједница Скупштине
општине Мркоњић Град са дневним
редом од 13 тачака.
Одборници су уз 16 гласова "за" и 5 "уздржаних" усвојили Одлуку о усвајању Ре баланса буџета општине за 2014. годину у
износу од 9.925.700 КМ, што је за 91.000 КМ
или 1 одсто мањи од плана буџета. Изворни
приходи, које чине порески и непорески приходи, износе 8.234.700 КМ.
Такође са 16 гласова "за" и 5 "уздржаних"
гласова усвојена је Одлука о измјени Одлуке
о извршењу буџета за ову годину.
- Имајући у виду дјелимично смањен
прилив средстава на појединим планираним позицијама, а због појаве одређених
непланираних који су прије свега посљедица мајских поплава и због непланираног
кредитног задужења општине у износу од
350.000 КМ код Министарства пољопри-

за отплату кредита (900.000),
издаци за дате зајмове (200.000)
и буџетска резерва (70.000).
Тодоровић је рекао да буџета
има и развојни и социјални карактер.
- Развојна компонента учествује
у буџету са 25 одсто односно са 2,2
милиона марака и односи пре свега
на подршку привреди са 500.000,
подршку друштвеном развоју, развоју спорта и омладине и образовању са 675.000, док смо за инвестиције издвојили 30.000. Социјална
компонента буџета учествује са око
1,2 милиона марака, односно 13
одсто од укупних буџетских средстава, а чине је социјална давања и
издвајања за породице погинулих

бораца, војне инвалиде, пензионери
- каже Тодоровић.
Одборници Скупштине са 18 гласова "за" и пет "против" усвојили су
Нацрт Одлуке о утврђивању стопе
за опорезивање непокретности на
територији општине у висини од
0,20 одсто. Једногласно је усвојен
Програм рада Скупштине општине за 2015. годину, затим Информација о раду ЈУ Гимназија,
Информација о раду ЈУ Машинска
школа и Информација о снабдјевености електричном енергијом и
стању електроенергетских објеката на подручју општине.
Са 18 гласова "за" и 5 "уздржаних" усвојено је Рјешење о ра-

Парламентарци су на основу
приједлога Одбора за награде и
признања једногласно донијели
одлуку о овогодишњим општинским почастима. Повељу заслужног грађанина са златним симболом општине заслужили су
Илија Клепић и Јован Тодоровић, за изузетна остварења у области привреде, односно хуманитарног рада, а иста повеља постхумно се додјељује др Војиславу Мудреновићу, за изузетано
остварење у области образовног и
научно-истраживачког рада
Захвалницама су награђени
Милица Грмаш, Митар Јовишић
и Александар Јеремић, за изузетно остварење у образовању и
васпитању, затим Славко Самарџија, за изузетан допринос у култури и хуманитарном рада, Сима
Тодоровић за изузетан допринос
у раду удружења пензионера,
Душан Пенић за изузетан допринос на пољу привреде и Гојко Ђурић за изузетно остварење у
области спорта.
зрјешењу чланова Општинске изборне комисије, као и именовање
Слободана Рајковића за предсједника, те Невенка Малешевић и Милане Тице за чланове.
За директора ЈЗУ Дом здравља "Др Јован Рашковић" поново
је, по пети пут, именован прим. др
Радивој Ерак, уз гласове 22 одборника и једним уздржаним.
Након разрјешења директорке
ЈУ Дјечији вртић ''Миља Ђукановић'', са 19 гласова "за" и 4 "уздржана", Рјешење о именовању васпитача Данијеле Протић за вршиоца дужности директора ове установе
усвојено је са 18 гласова "за" и 5
"уздржаних".
С. ЋУСО

СКУПШТИНА: НА 21. СЈЕДНИЦИ ОДБОРНИЦИ УСКЛАДИЛИ БУЏЕТ ЗА 2014.

О ребалансу, стипендијама и волонтерима
вреде, шумарства и водопривреде, а које ће
бити реализовано по изузетно повољним
условима дошло је до измјене ове одлуке објаснио је начелник одјељења за привреду и финансије Томислав Тодоровић.
Одборници су једногласно усвојили Одлуку
о стипендирању студената првог циклуса на
високошколским установама у школској
2014/2015. 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 је усвојена и Одлука о ус-

Стоп насиљу над женама

Прије почетка сједнице, предсједник Скупштине општине Миленко Милекић прочитао је допис Гендер центра за једнакост и равноправност полова, о кампањи "Живот
без насиља", која 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", тако да је свим мушким функционерима и одборницима
подијељен промотивни материјал кампање.

вајању Локалне волонтерске политике, са
чијим одредбама је одборнике упознала в.д.
начелник одјељења за друштвене дјелатности Тијана Рађевић Дрљача. Она је рекла
да прихватајући иницијативу Омладинског
комуникативног центра (ОКЦ) Бања Лука,
општина изражава заинтересованост за ову
активност због све веће важности волонтерског активизма у нашој земљи а подржава и
награђивање најзаслужнијих волонтера и
организатора волонтирања. У циљу континуираног праћења успјешности имплементације
документа на нивоу општине биће креирана
мјешовита радна група у којој ће улогу координатора имати Локални волонтерски сервис.
Са 20 гласова "за" и једним "уздржаним"
гласом одборници су усвојили Одлуку о утврђивању критеријума и расписивању конкурса за избор директора ЈУ Дјечији вртић
"Миља Ђукановић", а једногласно је усвојен
Извјештај о раду ове јавне установе, као
информације о раду основних школа на подручју општине.
Са 16 гласова "за" и 5 "уздржаних" усво-

јено је Рјешење о именовању Комисије за
избор директора ЈУ Дјечији вртић. Именовани су Тијана Рађевић Дрљача, за предсједника, и чланови Милена Малешевић, Томислав Тодоровић, Весна Сладојевић и
Бориславка Максић.
Одборници су са 18 гласова "за" и 3 "уздржана" гласа усвојили Информацију о експлоатацији природних ресурса на подручју
општине, док је Информација о активностима невладиних организација усвојена
једногласно. На подручју општине регистрована су 34 удружења, а планом буџета за
2014. годину предвиђено је да се издвоји
45.000 КМ за њихов рад, што представља
јасно опредјељење општине да подржи развој невладиног сектора. Овим средствима из
буџета финансирају се удружења из области
културе, хуманитарна удружења, омладинска,
еколошка и друга. Као резултат подршке раду
и развоју невладиног сектора општина има
потписан споразум са невладином организацијом, а формиран је и неформални Савез
НВО на подручју општине.
С. ЋУСО
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ПОЧЕЛА РЕАЛИЗАЦИЈА ВЕЛИКОГ ПРОЈЕКАТА ОПШТИНЕ

Гради се инфраструктура
у пословној зони Подбрдо
У Подбрду, удаљеном 10 километара од Мркоњић Града, почели
су радови на изградњи прве фазе
пословне зоне Подбрдо, укупне површине 18,5 хектара. Извођач радова је предузеће Мркоњићпутеви, а
рок за завршетак радова је 60 дана.
Укупна вриједност инвестиције је
350.000 КМ.
Начелница општине Дивна
Аничић каже да општина већ дужи
временски период припрема неопходну документацију у складу са
регулационим планом за успостављање пословне зоне, као и у складу
са скупштинском одлуком о продаји
непокретности. Она је позвала све
заинтересоване инвеститоре, а већ
их има, да се јаве на јавни позив.
Начелник одјељења за привреду и финансије Томислав Тодоровић каже да за сваког инвеститора општина нуди одређене погодности које су прописане скупштинском одлуком.
- За куповину парцела, цијена
земљишта до 5.000 метара квадратних парцеле је 4 КМ, а за парцеле преко 5.000 метара квадратних 3,30 КМ и то је најнижа цијена

Већ је успјешно продато седам парцела у пословниј зони укупне површине
81.020 квадратних метара, а купци су
четири домаћа инвеститора - три из
Мркоњић Града и један из Новог Града

испод које не можемо ићи и коју је
одредила Пореска управа - објаснио је Тодоровић и додао да - сваки
инвеститор који запосли од 10 до
30 радника има 10 одсто попуста

Почела продаја парцела

На двије лицитације одржане 25. новембра и 15. децембра успјешно је
продато седам парцела у пословниј зони укупне површине 81.020
квадратних метара, а купци су четири домаћа инвеститора, од којих су
три из Мркоњић Града - "Сторија", "Нобилис" и "Мркоњић путеви", а
четврти инвеститор је Фабрика пелета "Пољавнице'' из Новог Града,
која је купила око 10.000 квадрата земљишта, односно двије парцеле на
којима планира да гради фабрику пелета и постројење за производњу
електричне енергије из биомасе.
- Остаје отворен позив свим инвеститорима да купују парцеле и у
наредном периоду по процедури слободне продаје, с тим да цијена не
може бити мања од тржишне цијене која је била и лицитациона цијена
- рекао је Томислав Тодоровић, начелник Одјељења за привреду и финансије.

Ускоро прва
хладњача
Представници општине и Инвестиционо-развојне банке потписали су уговор о додјели средстава у склопу Финансијског механизма за финансирање пројеката интегрисаног и одрживог
локалног развоја у Републици
Српској, што је резултат заједничке иницијативе Министарства
финансија и Министарства управе
и локалне самоуправе Републике
Српске, те Инвестиционо-развојне
банке Републике Српске, Швајцарске Владе и Развојног програма
Уједињених нација (UNDP).
Одобрена средства општина
Мркоњић Град ће користити за реализацију пројекта “Од воћара до
предузетника: подршка складиштењу воћа у хладњачама”,
вриједности 91.918 КМ, а који се
финансира из Финансијског механизма и уз суфинансирање општине. Планирана је инсталација хладњаче за складиштење и чување
60 тона воћа у Друштвеном дому
у селу Котор, која ће бити у функцији средином идуће године.

на излицитирану цијену, а од 30 до
50 радника има 20 одсто и преко
50 радника има 30 одсто попуста.
- Инвеститорима нудимо и
одређене повластице када су у
питању накнаде за прибављање
грађевинске дозволе. Општина
инвеститорима плаћа претварање
пољопривредног земљишта у грађевинско , а они који запосле до 50
радника имају право и на 50 одсто
поврата накнада за уређење грађевинског земљишта и ренту, а преко
50 радника имају право на 80 одсто
поврата тих средстава - истакао је
Тодоровић.
Прва фаза изградње пословне
зоне подразумијева активирање
седам пословних парцела. Непосредно уз зону пролази магистрални пут
М5 (Јајце- М. Град - Хрватска - ЕУ), а
пресијеца га магистрални пут М-15

(М. Град - (Рогољи) - Гламоч - Сплит).
Према просторном плану Републике
Српске ауто-пут Градишка Купрес пролази непосредно уз ову
зону, што ову локацију чини још привлачнијом за будуће инвеститоре.
Пројекат изградње инфраструктуре у пословној зони Подбрдо један
је од приоритетних пројеката из
плана имплементације Стратегије
развоја општине и реализује се о
оквиру Пројекта интегрисаног локалног развоја (ИЛДП), који представља заједничку иницијативу
Швајцарске владе и УНДП-а у
БиХ. Влада Републике Српске
обезбиједила је средства за изградњу водовода, док ће довођење електричне енергије помоћи Електропривреда РС, а преостале трошкове
финансира општина из властитог
С. Ћусо
буџета.

ПОСЈЕТА ДИРЕКТОРА GOLD ПРОЈЕКТА МРКОЊИЋ ГРАДУ

Темељ за економски раст
Начелница општине Мркоњић Град, Дивна Аничић, разговарала је са директором GOLD
пројекта, Кристофером Донахјуом, који је информисао начелницу о почетку реализације и пружања подршке USAID/SIDA GOLD
пројекта предузећима Мак Младост и РС Силикон, те о потреби
идентификовања нових потенцијалних инвеститора.
Подршка приватном сектору у
нашој општини биће пружена у
оквиру сарадње USAID/SIDA GOLD
пројекта и општине Мркоњић Град.
Иначе, ријеч је о пројекту унапређење локалног развоја, а његов
главни циљ је подршка локалним
заједницама у економском развоју,
привлачењу инвестиција, отварању
нових радних мјеста, повећању
извоза и прихода кроз промовисање модела одрживог економског
развоја.
USAID/SIDA GOLD пројекат развија модел одрживог локалног еко-

Посјета шефа
Мисије ОЕБС-а
Шеф Мисије ОЕБС-а у БиХ
Џонатан Мур посјетио је општину Мркоњић Град и разговарао са начелницом општине
Дивном Аничић о досадашњој
у будућој сарадњи. Мур је рекао
да је други пут у Мркоњић Граду
и да се осјећа добродошао.
- Драго ми је што поново
имам ову прилику и ја сам захвалан начелници на гостопримству. Ситуацију у овом дијелу
Републике Српске пратимо из
наше канцеларије у Бањалуци
и драго нам је што видимо да су
људи овдје у добром контакту и
добрим односима, што значи
да знају шта раде како у економском смислу, тако и у смислу
просвјете, образовања и сваком другом - рекао је Мур и додао
да све општине у БиХ играју своје
улоге и да му је драго да чује од
начелнице да у овој општини све
добро функционише.
Начелница Дивна Аничић
каже да су се у разговору подсјетили многих добрих пројекта који су заједно урађени.
- Разговарали смо о Стратегији комуникације, као и о
женама у политици, а то је
овдје посебно интересантна
тема, с обзиром да је жена
начелница општине, те како
да помогнемо да буде више
жена у политици. Такође смо
се осврнули и на учешће жена
у власти, како законодавној
тако и извршној и констатовали да је ту задовољавајућа
ситуација у односу на неке
друге општине - рекла је начелница и додала да, иако је
ОЕБС дуго присутан у Мркоњић
Граду, тренутно нема ниједан
конкретан пројекат у реализацији, али да ускоро очекује наставак сарадње, јер су сви њихови пројекти овдје добродошли и
С. Ћ.
корисни.

Нереална цијена
акција БОРС фонда

номског развоја при чему ће партнерске општине креирати модел
економског развоја, који ће бити
примјенљив у цијелој земљи као
темељ за одржив економски раст.

Пројекат заједнички финансирају
Америчка агенција за међународни
развој (USAID) и Шведска међународна агенција за развој и сарадњу
(SIDA).
С. Ћ.

Директор Друштва за управљање борачким инвестициониом фондом, Дражен Перендија, разговарао је са представницима Борачке организације у
Мркоњић Граду о уложеним акцијама борачких категорија са подручја ове општине у овај фонд.
- Ваучере у БОРС инвестициони фонд уложило је 80 бораца,
ратних војних инвалида и њихових породица који имају 3.700
акција. Тренутна тржишна цијена
акције је око 2,5 марке, али је књиговодствена вриједност већа за
три и по пута, па савјетујемо акционарима да се тренутно суздрже од продаје акција - рекао је Перендија и додао да су изабрана два
пуномоћника који ће од акционара
узети изјаве за заступање на Скупштини БОРС фонда у априлу. С. Д.
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РЈЕШЕЊЕ О СЕРТИФИКАЦИЈИ ДОМА ЗДРАВЉА

Сигурна и једнака
здравствена заштита

Министар здравља и социјалне заштите Републике Српске Драган Богданић посјетио је Дом
здравља "Др Јован Рашковић" и директору Радивоју Ерак уручио рјешење о сертификацији ове установе на приједлог Агенције за сертификацију, акредитацију и унапређење квалитета здравствене
заштите (АСКВА).
Богданић је истакао да је мркоњићки Дом здравља
14. здравствена установа која је добила овај сертификат
и да се ради о здравственој установи која је испунила
све прописане стандарде сигурности и квалитета.
- Ово значи да ће становништво имати сигур-

!
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ност, једнакост и једнакодоступност у пружању здравствене заштите, а да ће сви запослени имати већу сигурност у своме раду. Ово
је један достигнути ниво и квалитет који у наредном периоду треба
унапређивати, што ће
провјеравати Агенција. Очекујем да ће ова здравствена установа која је у досадашњем периоду показала да зна добро да ради и која успјешно послује, то
наставити и у будућности - рекао је Богданић.
Директор Радивој Ерак каже да је овај пројекат веома значајан са аспекта квалитетнијег пружања меди-

запослених има Дом
здравља, а од тога су
20 немедицински.
Установа обједињује 11
тимова породичне
медицине, послује без
губитака и редовно
исплаћује плате.

цинских услуга.
- Захваљујући труду запослених у претходне двије
године учињен је посао који треба да побољша квалитет услуга и повећа сигурност како за пацијенте, тако и
за запослене. Добијање сертификата не значи да је
процес завршен, наредне године очекујемо нове стандарде и процедуре, а након четири године слиједи
поново ресертификација - рекао је Ерак.
Сертификација здравствених установа у систем
здравствене заштите Републике Српске уведена је
Законом о здравственој заштити 2009. године, као
нов приступ са фокусом на сигурност за све учеснике у

процесу пружања здравствене заштите. То је прописан
поступак којим се оцјењује и потврђује да здравствена
установа задовољава унапријед дефинисане и објављене стандарде сигурности.
Министар Богданић обишао је и градилиште у општини Језеро гдје је у току изградња нове теренске амбуланте породичне медицине мркоњићког Дома здравља.
Објекат је површине 130 квадратних метара и намијењен је за рад једног тима породичне медицине.
Комплетну вриједност уговорених радова, у износу од
207.865,79 КМ финансира Министарство здравља и
социјалне заштите. У објекту ће се поред љекарске
ординације налазити и соба за интервенције, приручна
лабораторија, котловница, помоћне просторије, а изградња ће бити завршена до краја децембра ове годиС. ЋУСО
не.

ЗА ГИМНАЗИЈАЛЦЕ

Школовање
у Америци
Гимназију у Мркоњић
Граду поводом обиљежавања
Седмице међународног образовања посјетили су представници Канцеларије америчке
амбасаде у Бањалуци и разговарали са ученицима ове сред-

Основци из школе “Петар Кочић”
на Фестивалу науке у Београду
њошколске установе о могућностима студирања у Сједињеним Америчким Државама.
Гимназијалци су показали велики интерес за предавања
под називом "Могућности,
предности и изазови студирања у САД", које је одржано
на енглеском језику, а присутно
је било четрдесетак ученика
који течно говоре овај језик.
С. Д.

Ученици осмих и деветих разреда Основне школе ''Петар Кочић'',
њих 46, који су се својим знањем и залагањем истакли у школским предметима, као и наставници Биљана Милекић и Жељко Вученовић посјетили су почетком децембра Фестивал науке у Београду. "Експертинејџер
зона“ је била постављена у просторијама бивше робне куће „Клуз“, гдје
су ученици могли да виде бројне експерименте, које су углавном изводили
ученици-тинејџери из школа широм Србије. Фестивал већ традиционално
одржава с основним циљем да се наука приближи ученицима на занимљив
начин који је прилагођен њиховом узрасту.
- Посјетом желимо да се код ученика развије жеља за активним и
експерименталним учењем и да се подстакне што веће интересовање за
науку - каже наставница хемије Биљана Милекић и додаје да су мркоњићки
ученици обишли Храм Светог Саве и друге београдске знаменитости. С. Ћ.

90 ГОДИНА СПОМЕНИКА КРАЉУ ПЕТРУ I

Двапут рушен и трипут подизан

Служењем парастоса и полагањем вијенаца обиљежено је 90 година од
подизања споменика краљу Петру I Карађорђевићу Мркоњићу. Споменик је подигнут 14. децембра 1924. године, израдио га је вајар Иван Екрет
из Травника, а открио краљев делегат генерал Јанко Вукотић. Након четири мјесеца од откривања споменика, 1. априла 1925. године Мркоњић Град је
добио садашњи назив, уместо назива Варцар Вакуф.
Професор историје Предраг Кокеза истакао је да је дан када је откривен
споменик био велики дан за народ овог краја и да представља симбол и обиљежје града.
- Била је то жеља да се врати достојанство краљу који је узео псеудоним Мркоњић ратујући на овим просторима као вођа једне чете 1875.
године. Споменик су 28. априла 1941. године порушиле усташе НДХ-а, уз
помоћ Нијемаца. Обновљен је 1990. године, да би га 10. октобра 1995.
године, за вријеме окупације, порушили припадници оружаних снага
Државе Хрватске и ХВО. Поново је подигнут и обновљен 1996. године,
након повратка становништва из избјеглиштва - подсетио је професор
Кокеза.
За ученике четвртих разреда Гимназије одржан је историјски час “Петар
С. Ћ.
Мркоњић у сјећању”.

У СПОМЕН: ЛАЗО СТУПАР

Довољно је рећи Лазо
Датуми које желимо што прије
заборавити углавном се највише
памте. Тако је 13. децембар 1998.
године остао забиљежен по томе
што је смрт изненадила Лазу Ступара, просвјетног радника, дописника радија, телевизије и више новинских кућа. Изненадила је и растужила његова смрт све који су га
познавали, а посебно ђаке, који и
данас са сјетом препричавају школске анегдоте у којима је главна личност био њихов учитељ.
Његовим одласком није остало
само једно пуко упражњено мјесто
на новинарским пословима у локалном информисању, већ збиља велика празнина.
Када неко пожели рећи нешто
што можда није већ речено о овом
човјеку може казати и то да је Лазо
Ступар био jедан од неколицине
локалних писаца хумора и сатире.
Био је јединствен - истинско убојито
перо које је са лакоћом писало првенствено епиграме, афоризме, и
бројне жаоке које се не могу сврстати ни у један облик ових минијатура.
Лазо је ревносно уочавао и биљежио све аномалије у ковитлацу времена наше мале средине и људску
похлепу у трци за стандардом.
Многи још памте његове "мисаоне заврзламе", рубрике "Ту око
нас" и "Кантар Мркоњићких новина" у локалном гласилу.
Човјек не може а да не остане
запањен колико су његови текстови, који су писани прије четири деценије, и сада актуелни.
Иза Лазе Ступара је остало обиље писаног материјала, које не би
могло стати у само једну књигу. Нажалост, смрт га је претекла тако да
је све то остало неодштампано.
Ж. ЂУЗА

И од зла
има горе
Није велика
штета ако
школа нема
директора.
Већа је штета ако директор нема
школе.

Равноправност

Прсио се Мико пред директором и
добио отказ. Прсила се и Милка
пред директором и добила боље
радно мјесто.

Мушкарчине

Ми, припадници назови јачег пола,
тражимо да се године проведене у
браку баш као и ратне рачунају
дупло. Једноставно из разлога што
у браку, као и у рату, не знаш кад те
који поступак може коштати главе.

Може бити, али...

Ухватио сам комшију у лажи; каже
да се запослио преко конкурса.

Шта ми би?

Кад за нешто гласам дигнем два
прста, а чим их спустим придружим
им трећи и прекрстим се од чуда за
шта сам гласао.

Може и тако

Директор не мора да буде богзна
како писмен. Више је важно да зна
добро да диктира.

Грешни мушкарци

Сиротом Адаму, када се оженио са
Евом, застала је јабука у грлу. Тако
је и сада чим се ожениш све ти
присједне.
Лазо Ступар
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Срећна
Нова 2015.

година!

Срећан

Божић!
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ПРОМОЦИЈА РЕЗУЛТАТА ПРОГРАМА ОМЛАДИНСКЕ БАНКЕ МРКОЊИЋ ГРАД

Вриједни пројекти за младе
У Културно-спортском центру
"Петар Кочић" уприличена је церемонија промоције резултата реализованих пројеката из програма
Омладинске банке Мркоњић Град.
Промоцији су присуствовали начелница општине Дивна Аничић са
сарадницима, представници Омладинске банке, Фондације Мозаик,
те чланови неформалних група младих. На церемонији су уручене захвалнице и плакете учесницима, донаторима и најистакнутијим активистима Омладинске банке Мркоњић
Град.
У оквиру програма Омладинске
банке, који партнерски подржавају
општина и Фондација Мозаик, одобрено је девет пројеката неформалних група младих, који су успјешно
реализовани у периоду од јуна до
септембра 2014. године (види оквир). Укупна вриједност пројеката
износи 14.710 марака, од чега је
4.685 марака финансирано средствима Фондације, а 10.710 средствима општине.
Начелница општине истакла је
да је ово добар пројекат с којим је
урађено много тога по питању развоја и унапређења живота младих у
нашој општини и да ће општина и
њено руководство и даље подржавати програм Омладинске банке.
Јелена Јаковљевић, чланица
кредитног одбора Омладинске банке, каже да са Фондацијом Мозаик

Реализовани
пројекти у
2014. години
- Адаптација спортског игралишта у Бјелајцу - 2. фаза
- Набавка народне ношње и
мини школа фолклора
- Уређење дневног центра за
дјецу са потешкоћама у развоју
- Уређивање простора за
младе на Зборишту
- Брдски бициклизам
- Подршка родитељима у
руралним срединама
- Опремање игралишта у
Подбрду
- Фудбал за све
- Уређење игралишта у Брду

124.000

!

конвертибилних марака укупна је вриједност
64 реализована пројекта
Омладинске банке од 2008.
године до данас.

Маркет "МГ МИКИ"
у новим просторијама
Начелница општине Мркоњић Град Дивна Аничић и директор
предузећа ''МГ МИКИ'' Слободан Јаковљевић отворили су уз транзитни пут савремени маркет мјешовите робе.
У овом маркету површине 800 квадратних метара запослено је 20
радника, а на полицама се налази више од десет хиљада прехрамбених
производа мјешовите и техничке робе, од чега су 60 одсто домаћи производи.
- Маркет је до сада радио под закупом, а данас смо се преселили
у своје просторије. У маркету ради 20 радника, од чега је пет новозапослених - изјавио је власник Слободан Јаковљевић и нагласио да је
у ову инвестицију са земљиштем уложено око 800 хиљада конвертибилних марака.
С. Ћ.

Исправка

У Локалним новостима број 50/51 објављени су потврђени резултати
избора за Народну скупштину РС, на бирачким мјестима у Мркоњић
Граду, гдје је дошло до грешке код рачунања укупног процента
освојених гласова. Проценат је рачунат о односу на укупан број изашлих гласача на изборе, а не у односу на број важећих гласачких листића како би требало. Тако је за Народну скупштину РС, за СНСД гласало 4.570 бирача или 49
одсто. СДС-ПУП-СРС РС је у Мркоњић Граду добио 1.974 или 21 одсто, ПДП
695 гласова (7%), ДНС-НС-СРС 671 (7%), СП 594 (6%), за НДП 484 (5%)
и остали 458 глас (5%). Редакција се извињава због ове ненамјерне грешке.

сарађују уназад седам година.
- Имамо континуитет од седам
година иза себе, а ове године смо
имали доста пристиглих приједлога пројеката, и по мишљењу
комисије одабрали смо најбоље
пројекте за те намјене - објаснила
је Јаковљевићева и додала да је циљ
да се укључе млади људе из општи-

не који нису ангажовани ни на један
други начин, те да раде на побољшању свога живота уопште.
Жељко Пауковић, директор
програма каже да је ова церемонија
добра прилика да се представе сви
реализовани пројекти за ову годину.
- Ово је дивна прилика да се покаже да су млади у Мркоњић Граду

ресурс и да могу допринијети реализацији пројеката и ономе што су
њихови приоритети у локалној заједници - рекао је Пауковић и нагласио да је Фондација Мозаик у сарадњи
са 31 општиним у БиХ подржала ове
године око 300 пројекта младих укупне вриједности преко милион конверС. ЋУСО
тибилних марака.

ПРОСТОРНИ ПЛАН ТУРИСТИЧКО-РЕКРЕАЦИОНОГ ЦЕНТРА

За нови сјај Балкане

У скупштинској сали општине
Мркоњић Град представници Новог урбанистичког завода из Бањалуке одржали су стручну расправу о преднацрту просторног плана подручја посебене намјене туристичко-рекреационог центра
"Балкана" Мркоњић Град.
Начелница општине Дивна
Аничић каже да би овај план са
аспекта развоја ове локалне заједнице требало да на Балкани донесе
нове капацитете, како смјештајне,
тако и пратеће капацитете који су
интересанти за туристе.
- Ми ћемо са усвајањем овог
просторног плана отворити могућност приватном инвеститору да
додатно гради на Балкани скилифтове, хотеле или нешто друго,
а општина да сама или уз помоћ
донаторских средстава гради оно
што се зове јавна површина,
пјешачке стазе, бициклистичке
стазе, уређење купалишта и друге
неопходне ствари уз само језеро
Балкана - рекла је Аничићева.

Јасна Гузијан, архитекта у Новом урбанистичком заводу РС, каже
да је развојна политика овога плана
прије свега афирмација туристичких садржаја и обогаћивање садржаја унутар самог комплекса Балкана, на ужем простору од 20 хектара, док се просторни план ради
на неких сто хектара као шири обухват.

Подршка министарства

Помоћник министра за урбанизам и просторно планирање Драган
Јевтић рекао је да у овај пројекат израде просторног плана подручја
посебене намјене укључено и Министарство за просторно уређење,
грађевинарство и екологију.
- Ресорно министарство је надлежно за израду свих планова,
између осталог директно је надлежно за израду плана подручја
посебне намјене. Овдје треба истаћи да је ово први просторни план
који се ради по новом закону, да је ово прва локална заједница која
ради тај план и њима све похвале - рекао је Јевтић и додао да министарство подржава овај пројекат и даће му свој пуни допринос.

- У том ужем подручју обухвата
планира се изградња различитих
садржаја, хотела, угоститељских
објеката, амфитеатара, отворених
спортских садржаја и свега оног
што би допринијело задржавању
туриста више од једног дана на
том простору. Осим већ постојећих
смјештајних капацитета планирају
се нови угоститељски садржаји,
нови хотел који би био много већег
капацитета са затвореним базеном, конгресним дворанама и
много већим степеном квалитета
смјештаја - истакла је Јасна Гузијан
и нагласила да овај план треба да
пружи заштиту природног подручја, али и афирмацију туристичких садржаја.
Наредни корак у изради јесте
израда нацрта плана и његово упућивање у јавну расправу.
С. ЋУСО
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Аранђеловдански вашар
И
други Аранђеловдански вашар у Мркоњић Граду био је
у знаку ракије, меда, старих
заната и гастро понуде, јер су
обједињене три манифестације - 9.
Фестивал домаће ракије, 8. Етно
фестивал "Јабука" и 8. Дани меда.
Манифестацију је отворила начелница општине Дивна Аничић која је
учесницима и посјетиоцима пожељела угодан боравак и пријатно дружење, те да побиједе најбољи.
- Ми смо поносни на ово што се
данас дешава у нашем граду , али
све то што видите резултат је
вишегодишњег рада и труда организатора, учесника и излагача.
Мислим да без оних који вриједно
раде, који производе ракију, који су
спремили храну да бисмо је ми
данас видјели и дегустирали и који
су спремили мед, рукотворине и све
остало, свега овога не би било рекла је начелница и свима се захвалила на труду и вољи да сачувају
традицију и обичаје.
У конкуренцији 110 узорака на 9.
Фестивалу ракије прво место и велику златну медаљу заслужила је
шљивовица Раде Каурина из Мркоњић Града, друго мјесто и велика
златна медаља припала је шљивовици Мили Ландека из Рибника, док
је треће мјесто и златну медаљу
освојила ракија од шљиве Жељка
Љубоје из Мркоњић Града. Све укупно додијељене су две велике златне
медаље, 18 златних, 29 великих
сребрних, 54 сребрне и 7 бронзаних
медаља.

У културно-спортском центру
"Петар Кочић" представило преко
четрдесет излагача домаће ракије,
народних рукотворина, произвођача
ракијских казана, хране и меда из
Бања Луке, Дрвара, Рибника, Приједора, Шипова, Добоја... Награђени су добили и новчане награде, а
квалитет ракије оцјењивали су професори - Нинослав Никићевић са
Београдског и Нермин Спахо са
Сарајевског универзитета.
За најбољег оцјењивача јачине
ракије - Градимира Републике Српске - проглашен је Божо Томашевић
из Мркоњић Града, који је уједно освојио и титулу Градимира Мркоњић
Града.
Осим најбоље шљивовице, најбоља ракија у категорији крушковаче је
Зорана Радуља из Бањалуке, у
категорији дуњеваче Марка Чегара
из Бањалуке, а у категорији дрењеваче Ђуре Пећанца из Дрвара.
Награду за најбоље уређен штанд освојио је Бранко Гатарић, други
је био Перо Домузин, а трећи Радован Вученовић, сва тројица из Мркоњић Града.
За аутентични производ рукотворина и традиционалног занатства
награђени су "Минимо" из Бањалуке, Вељко Томић, Дјечији вртић
"Миља Ђукановић", Удружење
"Будућност" из Кључа и Ловачко
удружење "Лисина", а на занимљивом такмичењу у набацивању алке
побиједила је Драженка Лазендић,
чланица Удружења "Наша жена" из
Подрашнице.

На Осмом фестивалу меда медари окупљени око мркоњићког удружења "Матичњак" изложили су
мед и пчеларске производе, иако је
ове године био слаб принос. Прво
мјесто за на најљепше уређен штанд
освојила је "Пчелица" из Добоја,
друго мјесто "Вива мед" из Дервенте а треће Ћане Јакшић из Шипова.
У оквиру Аранђеловданског вашара одржан је и Етно фестивал
"Јабука", осми по реду, гдје су прву
награду за најљепше уређену сопру
равноправно подијелили Удружење жена "Мајка" и Хуманитарно
удружење жена Мркоњић Град,
друго мјесто подијелили су Коло
српских сестара "Блага Марија"
из Ораховљана и Удружење жена
"Превија" из Рибника а треће Коло
српских сестара "Рођење пресвете Богородице" из Мркоњић Града

Побједник Раде Каурин са начелницом општине
Хуманитарн

Коло српских сестара "Блага Марија" из Ораховљана

ШТВО
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Награђени учесници Аранђеловданског вашара

Мркоњићки вашар објединио је три
манифестације - Фестивал домаће
ракије, Етно фестивал и Дане меда
и Удружење жена "Наша жена" из
Подрашнице.
Прву награду за најљепши хљеб
подијелили су Коло српских сестара
"Блага Марија" и Весна Каурин из
Мркоњић Града.
Фестивал је пратио богат културно умјетнички програм, а посјетиоци
су могли уживати у пјесмама Културно-умјетничког друштва "Пелагић" из Бањалуке и гуслара Младена Рољића из Густоваре.
Организатор је била Агенција
за привредни развој у сарадњи са
Културно-спортским центром "Петар Кочић", а генерални спонзори
манифестације били су МАК Младост, БХБ Кабел, Књиговодствена агенција Тодоровић, општина
Мркоњић Град и Ми ни старство
трговине и туризма Ре пу блике
Српске.
С. ЋУСО

но удружење жена Мркоњић Град

Удружење жена "Мајка"
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Штанд са рукотворинама Вељка Томића

Бројна
предавања
У шест дана вашара, од 17. до 22.
новембра одржано је низ предавања. На тему "Производња меда" говорио је Саша Драгичевић, а о
"Пластеничкој производњи парадајза" Радомир Матић, обојица
стручни сарадници у Министарству
пољопривреде РС.
Тему "Природно и културно историјско насљеђе у функцији развоја
руралног туризма" обрадио је Слободан Ћоћкало, предсједник Клуба
умјетничких душа.
Искуства из Шипова пренијеле
су в. д. директора Туристичке организације Божана Рошић Илић и референт за пољопривреду општине Фабиола Кнежевић. О значају развоја
кадровских потенцијала туристичких
водича говорила је Александра
Ђукић из Бања Луке, члан Савеза
туристичких водича Републике
Српске.
На тему "Сакупљање самониклог
љековитог биља" предавање је одржао Милован Ћућић, виши стручни
сарадник Министарства пољопривреде, а Недељко Кустурић, власник предузећа "Природно биље" из
Бања Луке говорио је о својим искуствима у узгоју, брању, паковању и пласману љековитог биља.
О томе шта су мане и шта је сензорство у оцењивању ракије предавање је одржао проф. др Нинослав
Никићевић.
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МЕЂУНАРОДНИ ДАН ВОЛОНТЕРА У САРАЈЕВУ

Млади у изградњи
локалних заједница

Srećna
Nova godina!
Srećan
Božić!

Фондација Мозаик је у оквиру програма
Омладинска банка подржаног од УСАИД,
Федералног министарства културе и спорта, Министарства за породицу омладину и
спорт РС и 31 општине, организовала церемонију и "Сајам волонтерских пројеката" у
сврху промоције најбољих пракси и укључи-

промоцијом волонтеризма и резултата великог броја волонтера у изградњи локалних
заједница .
На овој церемонији и сајму осим чланова
Омладинских банке Мркоњић Град, учествовали су и чланови неформалне групе из
Мркоњић Града - КУД "Петар Карађор-

вања младих у развој локалних заједница.
На овом догађају промовисани су резултатии најбоље праксе 31 омладинске банке
БиХ, промоцијом постигнутих резултата младих и преко 300 пројеката у 2014. години.
Фондација Мозаик са својим партнерима
овим сајмом и церемонијом обиљежила је
Међународни дан волонтера, 5. децембра,

ђевић Мркоњић", који су имали наступ и допринијели свечаној атмосфери.
На церемонији су присуствовали представници УСАИД-а, Федералног Министарства културе и спорта, Института за развој
младих КУЛТ, ОКЦ-а, и око 150 младих из 31
Омладинске банке и партнерских организаЂ. ШОЛАК
ција.

Концерт бањалучког Хора "Врапчићи"
Дјечији хор "Врапчићи" из Бањалуке одржао
је Никољдански концерт
за малишане у Мркоњић
Граду. Диригент хора Бранислав Бане Ђаковић рекао је да "Врапчићи" често
имају концерте и да увијек
нешто ново припремају.
- "Врапчићи" су увијек
вриједни, имамо и нових
чланова и стално нешто
ново радимо. Девети албум објавили смо прошле
године, промовисали смо
га, а сада припремамо нове пјесме, неке од њих су
"Ђачка љубав" и "Школа", а неке смо извели и у
Мркоњићу и надам се да је
публика уживала - навео је
Ђаковић и најавио излазак
десетог албума, као и ново-

годишње концерте.
Селена Берић каже да је
чланица хора већ осам година, да воли све пјесме, наступе по разним градовима, као
и дружење на путовањима.
Дјевојчица Марија Грујичић из Мркоњић Града

каже да обожава пјесме
"Врапчића".
- Сваки пут се са њима
прелијепо забавимо, знам
пуно њихових пјесама, а
можда ми је најљепша "Ти
и ја, ти и ја" - открила је Грујичићева.
Д. ЛЕКИЋ
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В

риједне женске руке, бар
на селу мало када су мировале. Па, ипак годинама, чак деценијама звук
чунка или ударци брда за
ткање на подручју наше општине
нису се могли чути. Након тог
замирања остале су само носталгичне приче о умијећу наших мајки
или понајвише бака о преплитању
нити. Мртвило је трајало дуго,
дуго, све до почетка 2002. године
када је просвјетни радник Борјана Јанковић дошла на идеју да
окупи жене у Подрашници и оснује
удружење. Дали су му једноставан
назив „Наша жена“.
Са урођеним, али и кроз музичко и ликовно брушење, кроз наставни процес истанчаним осјећајем за лијепо Јанковићева је непогрешиво осјетила да са подрашким женама улази у специфичан
облик примијењеног стваралаштва. Ткање, плетење, хеклање, везење и друга домаћа радиност је
на самој граници између заната и
умјетности.
Без обзира на почетну еуфорију и завидну масовност на самом
старту развојни пут удружења био
је ипак трновит. Међутим, када је
разбијена првобитна доза невјерице жене су се осоколиле, стале
уз Борјану Јанковић, лативши се
традиционалних, готово заборављених послова предења, плетења, ткања, везења, хеклања, као и
припремања домаћих јела када је
год то требало. Уз то постале су
страствени колекционари несвакидашњих, махом примјерака
предмета ручне радиности. Тако је
и настала стална поставка етно
производа са подручја Подрашнице и ближе околине.
Предсједница Удружења жена
„Наша жена“ Борјана Јанковић,
као идејни творац доживљавала
је то специфично, на свој начин.
Њој су ситан вез и остали радови
представљали лијек за душу након свих страхота претрпљених
већ почетком рата када је морала
напустити Вогошћу гдје је провела највећи дио радног вијека. У
свему томе било је и зрнце среће,
јер се баш у ратном вихору вратила у родну Подрашницу.
Анализирајући пређени пут
удружења Јанковићева каже да
није било ни лако, али ни узалудно.
- Удружење је током свих
ових дванаест година трајања
окупило завидан број чланица.
Годишње ради од двадесет до
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ПОДРАШКА РАЗГЛЕДНИЦА (1): УДРУЖЕЊЕ “НАША ЖЕНА”

Жене ткају будућност

Годишња свечаност
Жене из Подрашнице нису пропустиле прилику да 27. новембра
ове године организују традиционалну, малу свечаност гдје су заједно са бројним гостима обиљежили и сумирали како годишње тако и
све досадашње резултате. Том приликом представиле су до сад постигнуто у оквиру пројекта „Подрашка шареница 2“.

двадесет пет жена на које се
удружење може ослонити. Поред оживљавања ручне радиности посегле смо за рецептима
наших бака и латили се припремања домаћих јела. Кухиња
нашег удружења је веома препознатљива и усуђујем се рећи
да би се могла наћи на свим свје-

тским трпезама! Угостили смо
бројне домаће и стране делегације, значајне поједнице и сл.
Презентовали смо традиционална јела на бројним фестивалима
у Републици Српској. Редовни
смо учесници Аранђеловданског
вашара у Мркоњић Граду. За све
наше производе користимо иск-

ључиво природне материјале
који су ту око нас, на дохват руке.
Драго нам је што су наш рад препознали многи, па имамо сталну
подршку Општине Мркоњић Град,
као и неких министарстава у Влади РС. Успјели смо да реализујемо велики број пројеката, а
овом приликом да поменем неке,
попут „Огњишта“, „Тканица“,
„Подрашка шареница 1 и 2“ и да
не набрајам даље, а могу да обећам биће их још! Тежимо стварању бољег живота на селу, хоћемо да оживимо старе полузаборављене занате, боримо се за
равноправност полова, за еманципацију жена на селу, за њихову равноправност у породици и

друштву уопште - у даху нам је
изговорила Јанковићева.
Већ на први поглед јасно је да
је неисцрпна креативност и предузимљивост жена из Подрашнице. Стално уче и доказују се у традиционалним вјештинама, даноноћно израђују носиве декоративно-одјевне предмете, уникатног
дизајна: чарапе, капе, шалове,
приглавке, џемпере, торбице и
много тога још.
Све у свему, имају разлога да
буду задовољне. Данас дјелује
више удружења жена на подручју
мркоњићке општине, али све је
некако почело оснивањем Удружења жена „Наша жена“ у ПоЖИВКО ЂУЗА
драшници.

Малишани мркоњићког
вртића поздравили јесен
Малишани Дјечијег вртића ''Миља Ђукановић'' са
својим васпитачима и ове године припремили су манифестацију којом обиљежавају долазак јесени. Они су различитим
маскама и костимима, уз музику, игру и пјесму на Тргу Краља
Петра Првог Карађорђевића својим родитељима и другим
гостима дочарали долазак јесени.
- Ово је наша манифестација коју обиљежавамо
сваке године поводом јесени. Као и прошле године тако и
ове наши малишани су уз помоћ својих васпитача припремали ову свечаност. Они су кроз пјесму, игру и наравно маске од јесењих плодова, које су правили заједно са
својим васпитачима, дочарали долазак јесени - објаснила
је васпитач у Дјечијем вртићу Александра Рољић.
С. ЋУСО
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ОСМЕ СПОРТСКЕ РАДНИЧКЕ ИГРЕ

Полицајци поново
најбољи на играма
Пуно здравља,
среће и љубави
током предстојећих
новогодишњих и
божићних празника
жели вам ваш

Дом за стара и изнемогла лица

Екипа Станице јавне безбједности
Екипа Станице јавне безбједности
побједник је Осмих спортских радничких
игара општине Мркоњић Град, на којима је
учествовало десет екипа. Друго мјесто припало је екипи "Хидроелектране на Врбасу",
док је треће мјесто освојила екипа Шумског
газдинства"Лисина".
Начелник Станице јавне безбједности
Милан Милекић рекао је да полиција већ
неколико година заредом осваја прво мјесто.
- Желим да се захвалим организатору,
учесницима на фер и коректној борби и
игри, и наравно да се захвалим припадницима Станице јавне безбједности који су
ове године као и у посљедње три освојили
екипно прво мјесто - изјавио је Милекић и
додао да су радничке игре јако добре због
популаризације спорта и дружења радника.
Мушкарци су се на играма такмичили у
шест дисциплина - у фудбалу, одбојци, навлачењу конопца, стоном тенису, стрељаштву и шаху, док су се жене такмичиле у пикаду,
стрељаштву и стоном тенису. Побједничке
екипе добиле су пехаре и дипломе, као и
шунку и вино.
- Спортске радничке игре у Мркоњић
Граду одржавају се од 2006. године и то
сада прелази у традицију, а наш град је
постао препознатљив по томе у региону,
јер смо једини град у БиХ који има овакве
игре на нивоу града - нагласио је директор
ЈУ Културно- спортски центар "Петар Кочић"
Радоје Цоњић, те позвао и остале градове да

ХЕ Врбас најбоља у стрељаштву

Жестоко у навлачењу конопца
пробају да организују нешто слично како би у
наредном периоду могли да оснују лигу спортских радничких игара.
Организатор игара је поменути Културноспортски центар, а покровитељ општина
Мркоњић Град, а сва такмичења одржана су у
спортској дворани.
С. ЋУСО

“Агапе” Мркоњић Град

Годишњи концерт РКУД "Пелагић" из Бањалуке
Ансамбл бањалучког Радничког културно-умјетничког друштва "Пелагић" одржао је у Културном центру "Петар Кочић"
годишњи концерт, на којем су извели народне
игре из Барање, Буњевачке игре, Гламочке
игре, Влашићке игре и игре из јужне Србије.
- Већ дуго је постојала жеља да "Пелагић" одржи концерт у Мркоњић Граду и
мене је искрено изненадила публика која је
била у великом броју, сала је била пуна и ја
се надам да смо испунили њихова очекивања - рекао је предсједник РКУД-а Миленко
Савановић.

Гости концерта били чланови Културноумјетничког друштва "Жељезничар" из
Лајковца. који су употпунили овај програм.
Осим фолклорног ансамбла на концерту су
наступали и чланови тамбурашког оркестра,
женска пјевачка група, као и вокални солиста
Дејан Божић.
РКУД "Пелегић" је основан је 1927. године
и данас броји око 350 чланова и са постојећим репертоаром фолклорног ансамбла,
тамбурашког и народног оркестра, фондусом
ношњи, који је велики, може извести истовремено и пет самосталних концерата. С. ЋУСО
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ВИЈЕСТИ ИЗ БАНОВИНЕ

ЈУЧЕ ЈЕ ИЗГЛАСАН
БУЏЕТ ОПШТИНЕ
МРКОЊИЋКЕ
Мркоњић Град, 28. октобра 1933.

С

ве до јуче буџет Општине
мркоњићке није био изгласан. Томе је, наравно,
морало бити више узрока,
а како се сазнаје главни је
био тај, што се чекало на
одобрење зајма код Хипотекарне банке у суми од
140.000 динара, на који се сигурно
рачунало, јер би у противном случају, да зајам није одобрен, опорезовани били преоптерећени општинским прирезом на државни
непосредни порез, те би прирезна
стопа износила можда и преко 300
%, што би свакако било превише, а
нарочито у овим тешким временима економске кризе.
Овај зајам је био неопходан, те
се за санирање општинских прилика морало прибјећи овоме зајму.
Општина је превише задужена,
а поред оних традиционалних насљедних дугова има и краткорочних, који се морају регулисати још у
овој години, јер би иначе могло
доћи и до нежељених посљедица,
као што се био случај и са другим
општинама.
Тако кажу надлежни у општини,
а вјероватно је да то одговара правом стању ствари.
Пређашње, а и садашње општинско вијеће је имало у виду напријед изложено, те се прије није
могло приступити доношењу буџета, него се је, како је већ споменуто,
очекивао зајам, што је и усљедио,
те је јуче коначно буџет изгласан.
Досадашње буџетско пословање је вршено према прошлогодишњем буџету.
Јучерашњој сједници општинског вијећа која је трајала од пола 9
прије до 6 сати послије подне, са
прекидом од 2 сата, присуствовао
је народни посланик г. Перо
Граић и срески начелник г. Стојановић. И у грађанству је владало
велико интересовање за буџетску
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Буџет општине
из 1933. године

дебату, те је и велики број грађана
присуствовао јучерашњој сједници.
Предсједник општине г. Симо
Будимир је отворио сједницу тачно
у пола 9 прије подне подужим говором, у коме је изложио садашње
прилике и стање општине и општинара, напоменувши, да је општинска управа, при доношењу нацрта
овогодишњег општинског буџета,
то имала у виду, тако да су сви издаци сведени на минимум, а затим се
прешло на сам претрес буџета.
Из нацрта овогодишњег буџета,
који је предложила општинска управа, види се да је он мањи од про-

шлогодишњег за око 100.000
динара. Овај је приједлог примљен у
начелу, а прије него што се прешло
на појединости, прочитани су приговори на овај приједлог које је поднијело Удружење трговаца и занатлија и овдашња управа Вакуфа. У
поменутим се приговорима наводи,
да би се овогодишњи буџет могао
смањити за још 60.000 динара, а
наведено је и у чему би се могла учинити та уштеда.
На поднијете приговоре одговорио је укратко предсједник г.
Будимир, те је нагласио да ће се
исти подробније проучити при пре-

тресу појединих партија на које се
овај приговор и односи, а потом се
прешло на гласање.
Овогодишњим буџетом предвиђени су расходи у висини од
750.835.91 динара.
Од тога на личне издатке
отпада сума од 215.728 динара, а
на материјалне 534.661.91 динар.
Издаци су, како је већ споменуто,
сведени на минимум, те су многе
партије претрпиле знатније измјене
него што су биле предложене, а та
је судбина, изгледа, задесила и
партије које би било потребно и
повећати.
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Свима је било добро познато да
у нашем граду има доста сиротиње,
а у првом је реду позвана општина
да се о њој стара, те према томе
партији ''Социјално старање'' не
би требало смањивати него чак по
могућности и повећати.
Такав је случај и са доприносом
за ватрогасну чету, који је минималан.
Надлежни су требали увидјети
потребу да ватрогасна чета буде
што спремнија, а требали су се
сјетити и пожара 1926. године који је
уништио много кућа и оставио многе без крова над главом.
Међутим они знају, да овдашња
ватрогасна чета нема довољно ни
ватрогасних цијеви (свега око 180
метара). Сматрамо да је ово једна
умјесна и оправдана примједба.
Није нико против штедње, али и
о томе треба водити рачуна на чему
се штеди.
Бруто приходи предвиђени су
у суми од 492.917 динара, а затим
зајам у износу од 140.000 динара
што чини суму од 632.917 динара.
Остатак од 117.469,91 динар покриће се прирезом на државни
непосредни порез, а који ће се
разрезати овако:
Они обвезници који плаћају од
50 до 1000 динара непосредног
пореза плаћаће 50% општинског
приреза; од 1000 до 2000 динара 75%; од 2000 до 5000 динара
100%; а од 5000 динара па навише 150% општинског приреза на
државни непосредни порез.
То је такозвани прогресивни
прирез, а по њему се прирез разрезује према платежној моћи опорезованог.
Сви они, који плаћају до 50
динара непосредног пореза ослобођени су општинског приреза, јер
је њихова плативна моћ минимална.
То је већином сиротиња, те јој се
са овим много изашло на руку.
Буџет ће бити достављен надлежној власти на одобрење.
(Врбаске новине, година IV, 27.
октобра 1933. број 243, страна 4)
Д. Т.

НАПОМЕНА: Преузето из
рукописа Слободана Ћоћкала
"Мркоњићке новости
у Врбаским новинама"

Срећне новогодишње
и божићне празнике
жели вам Редакција Локалних новости
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КЊИГА О ДЈЕЛУ ПЈЕСНИКА ЂУРЕ СТИПАНОВИЋА

Ђурин споменар
Ових дана из штампе појавила се
књига "Ђурин споменар", која библиографски говори о књижевном
дјелу и раду Ђуре Стипановића.
Приређивач и аутор ове необичне
књиге Слободан Ћоћкало обрадио
је материјал који је овај вриједни
књижевник сакупљао годинама да
свједочи о његовом раду. У предговору Ћоћкало објашњава како је
приступио обради ових текстова,
новинских исјечака, дописница, писама, судских рјешења, односно текстова које је Ђуро писао и објављивао
уновинама. Стипановић је сачувао
дописнице и писма из преписки са
Добрицом Ерићем, Бранком Ћопићем, Станком Ракитом и Драганом
Студеном.
За сваку пјесму која се налази у
овом споменару има занимљиву
анегдоту. Пјесмица Црвенкапа објављена је у Политици и за њу је
добио хонорар раван његовој мјесечној плати, док је за пјесму Оно
што је пјесма у нама и Љубав, коју
је написао на служби у ЈНА, купио себи ново одијело. Послије тога од пјесама није стекао ништа. Његов зидарски занат и занат пјесника прожимали су се деценијама. Што мистрија заради, то мозак на књиге потроши.
Осим новинских текстова ту су
документи као што је рјешење о
пријему у Удружење књижевника
СР БиХ, 1985. године, затим рјешења о ослобађању Ђуриних књига од
пореза и слично.
Ћоћкало даље пише да је "Ђуро
својеврсни рекордер за Гиниса у
сваком погледу, јер је писао више од
50 пјесама мјесечно. За 50 годинаактивног писањаиз његовог пера

изашло је више од 30.000 пјесама.
На основу тога, Ћоћкало закључује
да је Ђуро зарадио још једну мало
јачу пензију коју би му држава требала дати да у њој ужива.Када би само
наслове претворили у једну нову
пјесму добили би најдужу пјесму за
дјецу са 30.000 стихова".
Прву збирку поезије за дјецу
''Сјене брезове шуме'' објавио је
1978. године, након пет година чекања одобрења од стране Удружења
књижевника СР БиХ из Сарајева.

Скоро све књиге Ђуро је сам финансирао уз незнатну помоћ општине и
других тијела из области културе и
привреде. Објавио је 107 књига, од
тога 97 збирки поезије за дјецу, две
поеме, три збирке кратких прича,
једну збирку народних пјесама
(мркоњићки бећарац), једну збирку
народне еротске поезије, три збирке
изабране поезије ("Радост из рукава", коју су приредили Слободан
Ћоћкало и Радмило В. Радовановић

Пјесници о Ђури

О Ђурином пјесничком дару писали су многи
о чему свједочи и овај споменар. Наводимо само
нека имена: Добрица Ерић, Бранко Ћопић, Станко
Ракита, Стеван Стојичић, Бранко Стојановић,
Радомир Вукојевић, Драган Студен, Ранко
Прерадовић, Лазо Ступар, Перо Димитрић, Иван
Ловреновић, Ибрахим Халиловић, Живко Ђуза,
Миленко Стојичић, др Зорица Турјачанин,
Никола Арежина, Зијад Жуна, Радмило В.
Радовановић, Слободан Дакић и Слободан
Ћоћкало.

У скупштинској сали општине
Мркоњић Град, промоција збирке прича Бисерница, новинара и
публицисте Славише Сабљића
из Бања Луке, у организацији
Клуба умјетничких душа и Гимназије.
О публицистичком раду говорио је професор Предраг Кокеза.
- Све оно што није записано,
није се ни десило. Кривим себе што
нисам записивао оне догађаје које
су ми бака и дјед говорили. Надам
се да ће те Ви, ученици Гимназије
то урадити - поручио је Кокеза.
Славиша Сабљић, сакупљач
заборављених причао мјестима,
људима и догађајима, успио је да
све те расуте бисерезапечати мастилом у књигу Бисерницу. Кроз
приче се провлачи једна необична
реченица: Прича се, коју он прено-

2008; затим "Чему ће дјеца да се
диве" - Ранко и Стевка Прерадовић
2012. и "Чувари ватре" - Миљко
Шиндић 2013.)
За свој књижевни рад награђиван је са много признања од којих
посебно издвајамо: Награда "Пјесма
над пјесмама", за љубавно пјесништво, од стране Клуба умјетничких душа, 2002. године, "Захвалница
општине Мркоњић Град за развој и
допринос у области културе", 2005.
Награда "Станко Ракита" за дјечије

пјесништво од стране Удружења
књижевника Српске, 2012.
Ђуро је члан Удружења књижевника СР БиХ постао 1985, а члан
Удружења књижевника Српске и
чланом у Клубу умјетничких душа
1998. године.
- Ђуро и даље не мирује. У његовом лонцу сатканом од најфиније
паучине, крчкају се нове пјесме и нове
збирке обавијене маглом са Понора,
зачињене са наjфинијим мирисима
подбрђанског поља, коју немирни
вјетар Понорац стално мијеша и чини
тако укусним за дјецу. Вјерујем да ће
његова поетска колекција бити још
дозидана са лијепим грађевинама
пјесама за дјецу. Ђуро се не предаје пише Ћоћкало.
Издавач ове књиге је Клуб умјетничких душа, лектор је Биљана Ћелић, а покровитељи штампања
књиге су били Општина Мркоњић
Град и Министарство просвјете и
културе Републике Српске.
З. ВЕРЕМ

ПРОМОЦИЈА НА САЈМУ У БЕОГРАДУ

Писма Афродити
На 59. Сајму књига у
Београду, 1. новембра 2014. на
штанду издавача из Републике
Српске, представио се и мркоњићки књижевник Радмило В.
Радовановић који је промовисао
своју посљедњу збирку љубавне
поезије Писма Афродити из
његовог четверокњижја. О књижевном раду и збирци поезије
говорио је др Мићо Цвијетић,
главни одговорни уредник Књижевних новина из Београда. У
препуној сали Радовановић је
своје представљање започео пјесмом "Писма Афродити", а онда
су се пјесме из овог посљедњег
циклуса низале једна за другом:
Задње писмо, Тиха јави се, Не
пиши ми, Потражи ме, Цвијет

сломљени, Твоје име, Поздрав...
Радовановићевој промоцији
присуствовали су познати књижевници: Милан Комненић, Вук
Крњевић, Душко М. Петровић,
Радослав Братић, Недељко
Бабић, Добрица Ерић и други.
Рецезент др Јасмина Хањалић написала је да је ова збирка
"на крилима божанске љубави
уздиже до небеских висина античке митологије оне које искрено
воле маниром уредно вођеног
дневника интиме".
Књигу је издало Удружење
књижевника Српске, подружница Бања Лука у библиотеци
Савремена књижевност. Рецезенти збирке су др Јасмина
Хањалић и Миња Голубовић.

Живко Ђуза опет награђен
Општински одбор Српског просвјетног и културног друштва
"Просвјета" из Градишке организовао је традиционални конкурс у прози и стиху на тему "Истина о
Србима". Конкурс је обухватао радове са тематиком из историје, традиције, вјеровања и фолклора, тј. укупног живота на овим просторима.
Радови послати под шифром, награђени су са
три награде за прозу и поезију. Живко Ђуза је
за причу "Протино писмо" освојио другу награду на овом значајном конкурсу. Промоција и додјела признања уручена је
нашем суграђанину 22. децембра на књижевној вечери одржаној у Културном центру Градишка.
С. ЋОЋКАЛО

ПРОМОЦИЈА ЗБИРКЕ ПРИЧА ПУБЛИЦИСТЕ СЛАВИШЕ САБЉИЋА

Бисерница мркоњићког краја

си из уста других јер
не жели рећи да је
он то измислио и
нешто додао.
Напротив, његово причање је јасно,
кратко, сажето, али
ипак толико богато
да из сваке приче
може настати једна
нова. То и јесте драж
читања
његових
прича које никога не
замарају већ напро-

тив одишу лакоћом и
једноставношћу.
У Бисерницу је
унио 235 прича које
је писао не по неком
реду настанка већ по
мјесту посјете. Сваку
своју причу сакупио је
на терену, упознао се
са њеним актерима,
прошао
њиховим
простором. Овакав
начин писања у контакту са свједоцима

уродио је плодом.
Подручје општине Мркоњић
Град остало је забиљежено кроз
23 приче Бисернице, да свједоче о
њеним људима и догађајима, постајући наш суграђанин и хроничар.
Споменимо оне приче које говоре о овом простору: Шкаљкови
опанци, Уморена фабрика, Коњ
паметнији од инжењера, Турбе епског јунака (везано за село Герзово),
Туристички одбор, Титов воз, Перица нишанио Тита (за насеље
Млиништа), Аеромитинг у Бјелајцу,

Хуманисти у ''Биједи'', Мркоњић
Град, Четрдесет пута слобода,
Симела, Урош и Горан, Бранчило и
вране за Мркоњић Град, Петра из
Медне, Робинзони (за село Медну),
Луда времена, Пецка, Аџија (за
Доњу Пецку), Рудићи утроје (за
насеље Кула), Спаситељка мајка
Божија, Код Влајка (за село Подрашницу), Ђуро Стипановић (за
село Подбрдо).
Колико је остало неиспричаних
прича остаје нама који овдје живимо да их забиљежимо. С. ЋОЋКАЛО
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Свим становницима Мркоњић Града
желимо безбједне и пријатне
предстојеће празнике
Срећна Нова 2015. година!
Христос се роди!
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САША СИМОНОВИЋ:
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"Епитимија"

Симоновић у свом дјелу прича о једној жени, љекарки
из Београда. Ово је прича и о једном човјеку, чудном
човјеку из херцеговачке забити. Радили су само оно што
су им други наметали, без могућности да бирају, без
права да преокрену своје судбине. Њихови путеви ће се у
једном тренутку укрстити на
једини могући начин! Љубав,
ратне трауме, страст, болна
сјећања...
Може ли се чињењем зла
призвати добро? Олга се читавог живота држала људских и
моралних принципа, чинила
добро надајући се да ће се то
добрим вратити. Онда се освјестила: схватила да има живот који нукуда не води, супруга који је никада није искрено волио, сина који је одлучио
да заврши живот прије него га је и започео. Имала је све,
а заправо није имала ништа. Једна љетна ноћ донијела је
познанство и сазнања која ће промјенити све.
Прича која се не заборавља!

Најчитанија књига за дјецу у
новембру у Народној библиотеци
ЗОРИЦА КУБУРОВИЋ:

"Чаробно огледало"

Закорачите поново у вилински свијет. Уживајте у
најљепшим бајкама. Откријте тајну чаробног огледала.
Јесте ли већ упознали наше мале виле Ведрић и Светлић?
Е па ако нисте, само да знате да су оне двије храбре и
добре вилинске дјевојчице, да је њихова бака Краљица
Магичних Ствари, а мама Краљица вила у Вилинском царству и да дјевојчице живе међу нама и имају много другара.
Једног дана, када се њихов мали брат разболио, док
га је мама вила његовала, зачула је тихе уздахе и јецаје. И
гле чуда, ти звуци су је одвели
до велике болничке собе у којој
су склупчана испод својих покривача дрхтала нека уплашена дјеца.
И тако је почела ова бајка у
којој ће Краљица вила, Ведрић, Светлић и бројна необична бића (добра и зла, звана и
непозвана) упознати нашу
уплашену дјецу. Они ће заједно научити шта је то страх и
како се могу борити против
њега. Чуће и најљепше и најомиљеније приче: Сњежану и седам патуљака,Пепељугу,
Црвенкапу, Љепотицу и звјер и Ивицу и Марицу, али не
онако како мислите да их ви знате, већ онако како их
прича сама Краљица вила.
Ово је књига за сву дјецу која уживају у маштању. Зачас ћете и сами постати виле и вилењаци дружећи се са
вилинским бићима.
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ЧЕСТИТКЕ

Текстилно предузеће

Мак-Младост ДОО
Мркоњић Град

MРKOЊИЋ ГРАД НОВЕМБАР/ДЕЦЕМБАР 2014.

Свим корисницима социјалне и дјечије заштите,
сарадницима и грађанима Мркоњић Града
упућујемо срдачне честитке поводом
новогодишњих и божићних празника.
Колектив Јавне установе
Центар за социјални рад Мркоњић Град

Својим радницима,
пословним партнерима,
суграђанима
честита новогодишње и
божићне празнике.

Република Српска
Јавна установа Центар за социјални рад Мркоњић Град

_________________________________________________________________

Želimo vam
srećnu i uspješnu
novu godinu!

MРKOЊИЋ ГРАД НОВЕМБАР/ДЕЦЕМБАР 2014.

СПОРТ

СЛОБОДА ЗАВРШИЛА ЈЕСЕЊИ ДИО НА 11. МЈЕСТУ

Намјесто Ђорђа Инђића
долази Вуле Тривуновић

Ј

есењи дио првенства фудбалери мркоњићке Слободе су
завршили на 11. мјесту, иако су на
почетку првенства најављивали
борбу за сам врх табеле. Након доброг старта и добрих игара, дошло је
до умора и опуштања најбољих играча, тако да је услиједила казна и
серија лоших резултата. Низ пораза
на домаћем терену је забринуло
домаћу публику, јер стадион Луке у
Мркоњић Граду већ годинама важи
за неосвојиву тврђаву.
У 12. колу екипа Подриња је као
гост утишала домаће навијаче Слободе и однијела сва три бода у Јању.
Тренутак одлуке десио се у 21. минуту
када је Мичић изненадио голмана
домаћих Грковића, а капитен домаћина Драженко Милетић је зарадио црвени картон.

У 13. колу Слобода је гостовала у
Вишеграду и изгубила минималним
резултатом од Дрине ХЕ. Тако се
неславно завршио јесењи дио првенства, па пред руководством Сло-

боде стоје бројни проблеми који се
морају ријешити, јер без великих
промјена на клупи неће бити ни
бољих игара и резултата.
А након што је досадашњи тре-
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нер Ђорђе Инђић поднио оставку,
управа клуба је експресно реаговала
и највјероватније ће нови шеф
стручног штаба фудбалера Слободе
бити млади стручњак Вуле Тривуновић, некадашњи фудбалер
Борца и у јесењем дијелу шампионата тренер бањалучког БСК-а, с
којим је постигнут прелиминаран
договор.
Спортски директор Гојко Ђурић истиче да је са Тривуновићем у
начелу договорена сарадња.
- Наше и амбиције Тривуновића су се поклопиле. Он је млад и амбициозан стручњак који ће имати
прилику за доказивање у нашој
средини. Преостале су још неке
формалности да прецизирамо и
да Тривуновић буде и званично
промовисан у шефа стручног шта-
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ба. Управа клуба створиће оптималне услове за рад екипи и вјерујем да успјех неће изостати рекао је Ђурић.
Најавио је да ће у играчком кадру
доћи до великих промјена, јер је циљ
стварање новог и квалитетног тима.
- Оно што је извјесно јесте да
ће доћи до значајније реконструкције тима који је у јесењем дијелу
шампионата освојио 16 бодова. О
томе смо већ разговарали са Тривуновићем и он ће имати одрјешене руке у стварању екипе.У разговорима смо са неколико квалитетних фудбалера и надамо се договору - истиче Ђурић.
Управа клуба испунила је све
обавезе према играчком и тренерском кадру и клуб нема дуговања
М. М. и С. Д.
према добављачима.

ДРУГА ЛИГА БИХ У СТОНОМ ТЕНИСУ

СТК Мимоза на трећем мјесту
Стонотениски клуб Мимоза из Мркоњић Града био је домаћин турнира трећег кола Друге стонотениске лиге БиХ у мушкој сениорској
конкуренцији. На такмичењу је учествовало осам екипа, а првенство се
игра по турнирском принципу у циљу смањења трошкова такмичења. У
Мркоњић Граду највише успјеха имала је екипа стонотениског клуба
Хасапин из Јабланице, те Мимоза и Жељезничар из Сарајева. Ове
екипе се и у генералном пласману налазе на прва три мјеста у шампионату.
- Добро смо организовали турнир, а и задовољни смо нашим играма на турниру и тренутним пласманом. Први дио шампионата завршили смо на трећем мјесту и са реалним шансама за пласман у Премијер
С. Д.
лигу - рекао је тренер Мимозе Живко Девић.

ЦРНО-БИЈЕЛЕ СТАЗЕ - ИЗ MРКOЊИЋКE ШAХOВСКE ПРOШЛOСTИ (10)

ПИШЕ: Живко Ђуза

Какво питање такав одговор

У послијератном периоду екипа ШК
“Мркоњић Град“ највише се такмичила у
Другој лиги Републике Српске. По правилу локални шахисти пошто су били свјесни
да се у том тренутку не могу домоћи прволигишке конкуренције, односно нису имали
искључиво побједничке амбиције играли су
бар фер и поштено, пружајући достојан
отпор фаворитима.
Добро је познато да се по правилу у
финишу таквих такмичења температура
знатно подигне и достигне готово тачку
кључања, па се разумљиво дешавају разне
згоде и незгоде. Представници екипа, кандидата за највиши ранг често не бирају средства и не либе се да ривалима понуде мито
како би осигурали несметан пролаз даље.
Такве понуде су неријетко стизале и на адресу мркоњичких шахиста, али су све од реда
енергично одбијане. Наиме, шахисти ШК
“Мркоњић Град“ ни у једном случају нису пристајали на лажирање и намјештање разулатата, већ су се крајње поштено, до посљедњег атома снаге борили за сваки поен не улазећи ни у какву нечасну комбинаторику. Без
обзира на то разна сумњичења било је тешко

избјећи. Тако је у посљедњем колу првенства
Друге шаховске лиге Републике Српске у
Бањи Кулаши прије више година ШК
“Мркоњић Град“ играо против лидера такмичења и без обзира на њихове побједничке

амбиције и очиту разлику у квалитету екипа,
план наших шахиста је био „откинути“ што
више поена против најбољих. Бањалучки
Фиде мајстор Никола Лакић, дугогодишњи
секретар и стручни сарадник у ШС РС, међу-

Из шаховских догађаја су проистекле бројне занимљиве
анегдоте, детаљ са једне локалне шаховске приредбе

народни шаховски судија тада је наступао
као играч у једном од претендената за улазак
у Прву лигу РС. По природи врло коректни
Лакић је неуобичајено брзо и лако добио партију, донио поен својој екипи и „преселио“ се
до стола гдје су играли мркоњички шахисти
пажљиво пратећи развој догађаја. Њему и
његовој екипи било је у интересу да ШК
“Мркоњић Град“ загорча живот директном
им конкуренту. Међутим, ствари су бар на
почетку кренуле наопако по њих. До тада
најуспјешнији појединац у нашој екипи Боро
Павловић није овај пут издржао психолошки
притисак што га је коштало брзог пораза
након грубе грешке. Како је изгубио у минијатури, љут на самог себе Павловић изађе пред салу за игру и припали цигарету.
Тог тренутка наиђе Лакић па ће, мада му
то није било својствено, цинично пецнути
Павловића:
“А, како ти Боро тако брзо изгуби?“
По природи сталожени Павловић додатно погођен беспотребним сумњичењем
прасну:
“А, како ти Лакићу онако брзо побиједи?!“
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КОШАРКА ПОДМЛАЂЕНА МЛАДОСТ У ДОЊЕМ ДИЈЕЛУ ТАБЕЛЕ

Спасојевић: Не одустајемо
од трке за шест најбољих
Кошаркаши Младости су након низа проблема са повредама
играча успјели да заузму осмо мјесто
на крају јесењег дијела Првенства
Босне и Херцеговине - Лига 12.
Након стартног тријумфа над тузланском Слободом, кошаркаши Младости уписали су пет пораза у низу,
од тога два пораза на домаћем терену. Након тога шеф стручног штаба
Горан Сладојевић је појачао рад на
тренинзима, увјерен да се само квалитетним радом на тренинзима може
достићи форма за боље резултате.

- Неопходна нам је била ова
побједа, а мали број поена на обе
стране говори да су оба тима играла веома јако у одбрани. Гости су
водили већи дио меча, док смо ми
поенима Војина Свилара и Драгана Ђурановића успјели да направимо преокрет и стигнемо до важног тријумфа - рекао је тренер Сладојевић.

Освета Спарса

Прекинут низ пораза
Побједом над Челиком у 7. колу
прекинут је низ пораза. Мркоњићани
су славили на свом паркету убједљивом разликом од 43 поена. Тренер
Зеничана је након утакмице поднио
оставку, а тренер домаћина је био
задовољан побједом иако су га сустигле нове невоље јер су се повриједили
Ђорђе
Алексић
и
Александар Калањ.
Домаћи
кошаркаши предвођени новајлијом

Немањом Марићем су добро функционисли током цијеле утакмице, па
побједа ниједног тренутка није долазила у питање. У идућем колу мркоњићки кошаркаши нису успјели да
изненаде екипу Грађанског у
Бијељини, па им је једина нада да

Марић замијенио Ризнића

Редове мркоњићког клуба појачао је бек Немања Марић, који је дуго
година наступао у Србији и Румунији. Он је појачао конкуренцију на спољним позицијама гдје је екипа Младости имала проблема од самог старта
такмичења. У међувремену је раскинута сарадња са Богданом Ризнићем.

избјегну дно табеле била побједа у
идућем колу над Широким.

Побједа над Широким
Иако десетковани неиграњем
великог броја повријеђених играча,
Мркоњићани су успјели да стигну до
велике побједе над Широким, којом
су кренули ка средини табеле. У овом
сусрету на терен нису излазили повријеђени домаћи играчи Алексић,
Трипковић и Калањ, док је Немања
Кнежевић играо недовољно опорављен.

Неиграње неколико повријеђених играча поново је био један од узрока дебакла Младости у Сарајеву,
гдје су Спарси славили са 75:42. Од
пет досадашњих дуела ово је била
прва њихова побједа над екипом
Младости, чиме су уписали једанаесту побједу заредом и тако остали
једина непоражена екипа ове сезоне.
Иако је утакмица носила епитет дербија, од тога није било ништа, јер Мркоњићани нису успјели да пруже јачи
отпор, па су уписали седми пораз у
сезони, уз четири побједе.

Очекиване осцилације
- Нећемо да тражимо оправдање за лоше резултате иако имамо
пуно разлога за то. Наставићемо
да радимо и да се боримо, вјерујем
да ћемо у наставку сезоне доћи до
жељене форме. Постоје објектив-

Свилар први
стрелац
У првом делу дрес Младости
носили су: Алексић (41 кош), Јотић, Ризнић (20), Стојичић, Милошевић (51), Трипковић (59),
Калањ (48), Кљајић, Милић,
Свилар (146), Томић (48), Ђурановић (42), Радмиловић (37),
Кнежевић (44), Ђурица (33) и
Марић (27).
ни разлози за лоше резултате, а
ријеч је о повредама кључних
играча. Наш највећи хендикеп је
био неиграње Драгана Ђурановића, који тек сада долази у форму, а
повријеђени су и Александар Калањ, Милош Трипковић и Немања
Кнежевић. Забрињава и повреда
Ђорђа Алексића чиме долазимо у
проблем са бројем игача који имају
заштићено годиште. Ако се уз то
узме у обзир и да је наша екипа
драстично подмлађена у односу
на прошлу годину долазимо до
закључка да су осцилације у игри
и очекиване. Међутим, сви ови
проблеми нису промијенили наше
амбиције, и даље нам је циљ пласман у Лигу 6 за првака БиХ - закључује на крају првог дијела првенства
тренер Мркоњићана Горан Сладојевић.
М. МИЛЕКИЋ

