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Обиљежена годишњица окупације
13 западнокрајишких општина

Скупштинска
хроника

Република Српска неће одустати
док се не казне злочинци

Ријеч уредника
Припремајући се за рад на овом билтену, заједно
са члановима Редакције, завирила сам у архиву
библиотеке и тамо пронашла новине из различитих
временских периода. Давних седамдесетих оне су
носиле назив МРКОЊИЋКЕ НОВИНЕ, деведесетих
су имале животописан назив ЖИВОТОК. Све у свему,
физиономија се мијењала, али сврха постојања није.
И ове ЛОКАЛНЕ НОВОСТИ имају намјеру
информисања становника о разним догађајима и
актуелностима. Жеља нам је да се билтен, сваког
мјесеца, нађе у домаћинствима широм општине, од
Млиништа до Сурјана и од Мајдана до Ораховљана.
У овом броју, између осталог, прочитаћете
извјештај са десете сједнице Скупштине општине.
Неколико значајних инфраструктурних пројеката
је завршено у појединим подручјима општине, о
чему Вас детаљно информишемо, а сликом и рјечју
забиљежили смо и обиљежавање Дана пада Мркоњић
Града, Недјељу дјетета, као и неке друге догађаје.
Наћићете и рубрику „Водич кроз град „ која би у
наредном периоду требала да пружи више сервисних
информација и најаву догађања у граду. Покушали
смо да забиљежимо културна и спортска дешавања у
октобру мјесецу.Увешћемо и рубрику посвећену вама,
драги читаоци.
Свјесни смо да ћемо бити изложени разним
критикама, од похвала ( можда) до оспоравања
(вјероватно), али има она народна пословица „Не
гријеши, само онај ко не ради“ и наша жеља да
информишемо грађане је већа од наше бојазни на који
начин ће новине бити прихваћене.
Са сигурношћу могу тврдити да је менталитет
нас Мркоњићана такав да када нешто хвалимо то
радимо „у себи“ , а када нешто кудимо то радимо на
глас, обично у кафани или на улици. Молила бих све
вас који припадате другој групи да своје коментаре
( а било би добро да уз њих „иду“ и сугестије) на први
број, а и на све следеће ( јер ријеч уредника нећете
наћи у наредним бројевима) пошаљете на адресу
редакције коју се налази на претпоследњој страни.
Нисам сигурна да ћу успјети „скупити“ сва Ваша
мишљења са мјеста која сам поменула, а вољела бих
да заједно побољшамо наше ЛОКАЛНЕ НОВОСТИ.
Дивна Аничић

СА 10.СЈЕДНИЦЕ

ОПШТИНСКИ ПАРЛАМЕНТ
УСВОЈИО СТРАТЕГИЈУ ЗА МЛАДЕ
Одборници
Скупштине
општине једногласно су
усвојили Стратегију за младе општине Мркоњић Град
са акционим планом 20092012. година. Циљ стратешког
документа јесте да се плански
рјешавају проблеми и задовољавају потребе младих.
Истакнуто је да је Стратегија
за младе веома важан сегмент
бриге о младима која на
основу анализе постојећег
стања даје приједлоге за координисано рјешавање проблема који су идентификовани за одређени период
времена.
Ослањајући се на резултате Истраживања о потребама и проблемима младих дефинисано је шест
различитих области дјеловања: Запошљавање и предузетништво младих, култура
и слободно вријеме, информисање и мобилност младих, здравље младих и рекреативни живот младих,
учешће младих у друштву,
омладински и волонтерски
рад и образовање.
Прихваћена је и Одлука о
такси превозу на подручју
општине Мркоњић Град којом
се регулише организација
такси превоза на подручју
општине, број и размјештај
такси стајалишта, начин
коришћења и управљања

такси стајалиштима, број
такси мјеста на стајалиштима,
начин уређивања и наплате
цијене превоза у превозу више
лица у једном возилу, број
регистрованих такси возила у
односу на расположиви број
такси мјеста на стајалиштима
као и остала права и обавезе
такси превозника.
Усвајајући Одлуку о покретању припремних радњи
за успостављање пословних
зона на подручју општине
кренуло се са извршење м
једног од стратешких циљева
Стратегије развоја, а тиче
се релизације значајних
привредних инвестиције са
квалитетним запошљавањем.
Успостављање пословних зона је прије свега инфраструктурни пројекат, али је
свакако и развојни пројекат
општине. Одређивање простора за изградњу пословних
зона важан је предуслов
за привлачење директних
страних и домаћих инвестија,
као и успостављање модела
управљања тим простором.
Прихваћене су
и разне
информације као сто су
Информација о обављању
комуналних дјелатности и
стању комуналних објеката
на
подручју
општине
Мркоњић Град, Информација
о снабдјевености електричном енергијом и стању

електро - енергетских објеката, Информација о експлоатацији природних ресурса на подручју општине
Мркоњић Град.
Скупштина је упутила закључак и предузећима која
се баве откупом млијека и
надлежним
институцијама
да
приступе
рјешавању
проблема који се јављају при
откупу млијека.

Остварен
суфицит У
првих шест
мјесеци

Оружане снаге државе
Хрватске
потпомогнуте
ХВО и Армијом БиХ, у
јесен 1995. године у 13
западнокрајишких општина
починиле су стравичне
ратне злочине, геноцид и
урбицид и са вјековних
огњишта протјерале више
од 120.000 Срба. Ово је
констатовано на округлом
столу на тему ‘’Поводи,
узроци
и
посљедице
агресије оружаних снага
Хрватске и напада Армије
БиХ на општине западне
Крајине’’, који је одржан у
Мркоњић Граду у оквиру
обиљежавања годишњице
окупације 13 западнокрајишких општина.
‘’Трагично је да већ 14
година ниједна институција
БиХ не предузима никакве
активности да процесуира
злочине који су почињени у
западнокрајишким општинама. Дошло је вријеме да

Начелник
општине,
Зоран Тегелтија, рекао
је да је са 30. јуном 2009.
год.општина
извршила
све своје обавезе према
буџетским корисницима
и да су исплаћене све
стипендије што Мркоњић
Град сврстава у мали број
општина које успјешно
извршавају своје обавезе.

Најава наредне сједнице Скупштине општине Одборници би на новембарској сједници требало да разматрају нацрт Одлуке о усвајању буџета општине
за 2010. годину, нацрт Програма рада Скупштине општине за 2010.год. као и Информацију о предсшколском образовању и васпитању, Инфорамцију о
раду основних и средњих школа у школској 2008/2009. години и др. Оно што ће привући велику пажњу јавности јесте Одлука о стипендирању студената
у школској 2008/2009. години након чијег усвајања ће бити расписан конкурс за стипедирање студената који они са нестрпљењем очекују.

Он је поручио да нико
и никада у Српској неће
одустати од тражења правде, док кривци не буду
одговарали пред судом и
праведно осуђени за злочине. Вршилац дужности директора Центра за истраживање ратних злочина
РС Јанко Велимировић
рекао је да је узрок за сва
ова дешавања Сплитска
деклерација, коју су 22. јуна
1995. године потписали
тадашњи хрватски предсје-

Истина у корицама публикације

У Мркоњић Граду је представљена
публикација
‘’Агресија Хрватске војске
на
Републику
Српску
–
Окупација
општине
Мркоњић Град – септембар
1995. – фебруар 1996’’.

Догађаји

правда буде задовољена када
су српске жртве у питању.
Вјерујем да ће међународна
јавност схватити да и Срби
имају право на правду’’
рекао је министар рада и борачко-инвалидске заштите
РС Раде Ристовић и подсјетио да су припадници
Хрватске и Армије БиХ
‘’окрвавили руке усмртивши
на кућном прагу више од 180
српских цивила’’.

Публикација о окупацији Мркоњић Града

Шестомјесечни Извјештај
о приходима и расходима
општинског буџета је прихваћен уз констатацију
да је упркос лошијем
извршењу прихода за
текући период оставрен
суфицит.
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Ријеч је о
грађи у којој
су
обрађене
посљедице окупације хрватске војске у
јесен 1995. године, која је
настала
као
резултат рада
истраживавачког
тима
Репу бличког
центра
за
истраживањератних
злочина, тимова
МУП-а РС и
о р г а н а
оп ш т и н е
Мркоњић Град.
Иако је одмах
након повратка
Мркоњић Града у састав
РС (фебруар 1996. године)
отк-ривена
масовна
гробница у граду, за тај
почињени
злочин
још
нико није процесуиран. У
публикацији и прилозима

дник Фрањо Туђман, Харис
Силајџић и Крешимир
Зубак. Предсједник Савеза
логораша РС Бранислав
Дукић констатовао је да се
злочинци још нису нашли

пред лицем правде. ‘’То
показује да Међународни
суд у Хагу и Суд БиХ још
увијек раде под притиском
међународних представника
који настоје да сав карактер

рата на простору бивше
Југославије подведу под једно
– Срби су агресори, а
сви други народи жртве’’
нагласио је Дукић.
С.Д.

детаљно су наведени сви
почињени злочини на простору општине Мркоњић
Град. ‘’Ово је друга књига из
едиције ‘’Агресија Републике
Хрватске на Републику
Српску’’. Осим основне
књиге, ту је и 5.280 страница
прилога у пет књига, односно
дванаест дијелова, који
детаљно обрађују судбину
свих људских губитака
мркоњићке општине и двије
општине Бања Лука (Бочац
и дио Мањаче). Такође, ту
су и детаљи о материјалној
штети гдје је нагласак
стављен на онај дио штете
који је напревљен након
потписивања
Дејтонског
мировног споразума’’, рекао
је
Јанко
Велимировић,
главни и одговорни уредник
овог издања.

Град. Књига ће послужити и
општини Мркоњић Град за
најављено подизање тужбе
против Хрватске за људске
губитке
и
материјалну
штету.

нема никаквих разговора.
Нећемо одустати јер су у
рату страдали и Срби, а не
само Бошњаци и Хрвати’’,
категоричан је Бранислав
Дукић, предсједник Савеза
логораша РС.

Ова књига биће предата
Тужилаштву БиХ и другим
правосудним органима а
како би биле подигнуте
оптужнице против оних
који су извршили звјерска
убиства и уништавање
материјалних добара на
подручју општине Мркоњић

‘’Материјална
штета
је процијењена на 670
милиона КМ. Ми нећемо
одустати од захтјеве да
се сазна ко је то учинио.
Није битно вријеме када ће
тужба бити подигнута, нити
период кад ће ово питање
бити ријешено. Важно је
да то завршимо и да то
добије било која генерација
Мркоњићана’’, рекао је
Зоран Тегелтија, начелник
Општине.
Савез логораша РС 2003.
године је податке о масовној
гробници са 181 тијелом у
Мркоњић Граду, предао тада
главној тужитељици у Хагу
Карли дел Понте. Касније је
потврђено да је овај предмет
враћен Тужилаштву БиХ.
‘’Четрнаест
година
је
прошло од ових злочина.
Доста смо чекали и више

У злочиначком нападу
хрватске војске и Армије
БиХ
у
јесен
‘’1995.’’,
године уништена су и
запаљена
многа
села,
општине и градови. Према
подацима
Секретаријата
за истраживање ратних
злочина, у Мркоњић Граду
је убијено око 364 српских
цивила и војника. У масовној
гробници у Мркоњић Граду
пронађено је 181 тијело.
Опљачкана су сва предузећа,
порушено је и уништено 80
одсто стамбеног и сточног
фонда.
Издавачи Публикације су
Републички центар за истраживање ратних злочина и
општина Мркоњић Град.
С.Ћ.
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Стимулисање запошљавања у малим и средњим предузећима

Административна
служба
Недјеља дјетета у Мркоњић Граду

Малишани код начелника

Поводом Недјеље дјетета,
Зоран Тегелтија начелник
општине Мркоњић Град,
примио је делегацију
Дјечијег вртића „Миља
Ђукановић“.
Дјечијем
пријему
у
канцеларији начелника
осим малишана и њихових васпитачица, присуствовао је и
директор вртића Тоде Милекић. „ Задовољан сам подршком
коју општина пружа вртићу и на разумјевању за наше
проблеме,“ рекао је том приликом Милекић. Након пријема
у општини, клинци и клинцезе на свој начин су обиљежили
своју недјељу. На Тргу Краља Петра I Карађорђевића,
малишани су извели представу „Имам право на“ и уз игру,
рецитацију и пјесму уприличили продајну изложбу својих
радова. Сва прикупљена средстава биће донирана дјеци из
социјално угрожених породица.
С.Ћ.

Потписан Меморандум о разумијевању са UNDP

За пројекте НВО 140 хиљада марака
Начелник општине Зоран Тегелтија потписао је у Сарајеву у
име општине Мркоњић Град, Меморандум о разумијевању са
UNDP (Развојним програмом Уједињених нација), а у оквиру
имплементације пројекта LOD (Јачање локалне демократије).
Церемонији потписивања овог документа, осим представника
UNDP-a у БиХ, Кристин Мекнеб, присуствовали су и помоћник
министра правде БиХ, Срђан Арнаут, те представник делегације
Европске комисије у БиХ, Борис Јароћевич. Меморандум о
разумијевању, поред општине Мркоњић Град, потписали су и
представници 13 општина у БиХ, које учествују у поменутом
пројекту.
Пројекат је подржала Европска комисија, имплементира
га UNDP и његов циљ је промовисање сарадње локалних
власти и организација цивилног друштва, а у сврху пружања
квалитетнијих услуга. Одобрени износ за општину Мркоњић
Град је 140 хиљада марака, од тога 10 процената обезбијеђено је
из буџета Општине. Општина Мркоњић Град ће имплементирати
овај пројекат у партнерству са UNDP, у оквиру којег ће бити
расписан Јавни позив за пројекте удружења грађана / невладиних
организација.
Т.Р.Д.

Сарадња општине и GTZ

Млади мислите на вријеме
Начелник општине Зоран
Тегелтија и предсједник
Омладинске
организације
‘’Центар’’
Бобан
Ђурић
потписали су са
представницом
њемачког
друштва за техничку сарадњу
GTZ Рубином Есмаил-Арндт
споразум о партнерству
на реализацији пројекта
‘’Подршка сексуалном и
репродуктивном
здрављу
и превенцији ХИВ-а код
младих’’.
‘’Генерални циљ пројекта
јесте да се ради на превенцији
сексуалног и репродуктивног
здравља
младих
људи,

као и било којих других
понашања, која доводе до
трагичних посљедица по
здравље младих људи. GTZ
ради са општинама које имају
успостављену стратегију за
младе, које имају развијену
здравствену компоненту у
оквиру стратегије младих.
То је нама један гарант и
доказ да општина брине о
младим људима и да на тај
начин стратешки прилази
проблемима младих’’ , рекао
је представник GTZ-а
и
координатор
пројекта
Илија Трнинић, додајући
да ће пројекат реализовати

ИЗДВОЈЕНО 209 ХИЉАДА МАРАКА
ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 72 РАДНИКА
Општина је у другом „кругу“ одобрила средства за запошљавање у још седам
предузећа у износу од 64 хиљаде марака за запошљавање 32 радника.
Општина је у буџету за ову
годину обезбиједила 355
хиљада марака за програм
подстицаја развоја малих
и средњих предузећа и
предузетништва. До сада је
за подршку запошљавању
незапослених
лица
у
привредном сектору одобрено 209 хиљада марака.
Наиме, предузећу за производњу намјештаја „Јаспот“
одобрено је 66 хиљада
марака бесповратних средстава за запошљавање 33
радника, “Зов продукту“
8,5 хиљада за запошљавање
четири радника и „Зид
арту“ 6,5 хиљада за запошљававање три радника.
Општина је у другом
„кругу“ одобрила средства
за запошљавање у још
седам предузећа у износу
од 64 хиљаде марака за
запошљавање 32 радника.
Уговор са корисницима
средстава потписали су
начелник општине Зоран
Тегелтија и директор Агенције за привредни развој
Томислав Тодоровић.
’’Ми смо програмом за
подстицај развоја малих
и средњих предузећа и
предузетништва
предвидјели да послодавац за
сваког новог запосленог
радника добије 2.000 марака.
Услов да би послодавац
могао
да
конкурише
за додјелу средстава је

да у последњих годину
дана није смањивао број
запослених као и да запосли
најмање три нова радника.
Оно што нас охрабрује
је чињеница да је доста
предузећа која су користила
подстицајна средства из

Директор
Агенције
за
привредни развој Томислав
Тодоровић напомиње да су
нови уговори потписани са
седам послодаваца.
’’Дионичарском
друштву
„Милић-пек“ одобрено је
8.000 марака за запошљавање

године у годину појављује
са новим захтјевима за
запошљавање,што говори
да та предузећа солидно
раде и привређују’’, рекао је
Тегелтија.
Он је подсјетио да је реализацијом програма за
подстицај равоја малих
и средњих предузећа и
предузетништва до сада
„повучено“ 209 хиљада
марака и да су запослење
добила 72 нова радника.
Привредницима
је
на
располагању остало још л46
хиљада марака,чиме би се
обезбједило запошљавање
још око 50 радника.

четири радника,“Задружној
трговини“ 12.000 за запошљавање шест радника.
Пољопривредној
задрузи
„Пољо-Подрашница“
6.000 за запошљавање три,
Пекари „Аничић“ 12.000
за запошљавање шест и
Дионичарском
друштву
„МГ Мики“ 6.000 марака за
запошљавање три радника.
Дионичарско друштво „Милић комерц“ добило је 8.000
марака за запошљавање
четири,а „Акорд“ 14.000
за запошљавање седам
радника’’,
рекао
је
Тодоровић.

Омладинска
организација
‘’Центар’’ у сарадњи са Домом
здравља ‘’Др Јован Рашковић’’
у Мркоњић Граду.
Омладинска
организација
ће
успоставити
инфо
тачку, гдје ће се млади моћи информисати о овој
проблематици, а биће организована и предавања, не
само за младе већ и за остале
заинтересоване, а све у циљу
превенције.
‘’Омладинска
организација ‘’Центар’’ већ
ради сличан пројекат, у
сарадњи са Асоцијацијом XY
и уз подршку УНДП-а. Ово је
један од значајнијих пројеката
‘’Центра’’. Није ријеч само
о АИДС-у, као једној од
вирусних инфекција, ту су и

хепатитис Б и Ц. Ако узмемо
у обзир и неке друге полно
преносиве инфекције, значај
превенције је и те како битан’’,
рекао је Борислав Ђурић,
предсједник
Омладинске
организације ‘’Центар’’.
Циљ Омладинског здравственог пројекта је подизање

свијести о здравим стиловима
живота и сузбијање ризичног
понашања
младих
кроз
информативне, едукативне и
партиципативне методе. Током
реализације пројекта у периоду
2009-2011. године укључиће се
20 општина у БиХ.
С.Ћ.

Насеље Збориште

Уређење корита рјечице Црљенице и Брешиног потока

Нови асфалт
у улици
Милоша
Обилића

Регулација водотока рјечице Црљенице и Брешиног потока,
за коју су Влада РС и општина обезбиједили око 1.000.000
марака, требалa би да буде завршена до краја године.

Око 400 домаћинстава у
улици Милоша Обилића у
насељу Збориште добило је
нову канализациону мрежу.
У њену изградњу уложено
је 450.000 КМ, а средства су
обезбиједили Влада РС и
грађани.
Приликом извођења радова
на канализационој мрежи
дошло је до знатног оштећења
поменуте улице, па је иста
реконструисана у дужини од
560 метара, просјечне ширине

са потписивања уговора

С.Д.

др Радивој Ерак, Рубина Есмаил-Арндт, Бобан Ђурић и Зоран Тегелтија

Милион марака за регулацију корита
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Догађаји
Завршена обнова моста на Црној ријеци

ОЛАКШАЊЕ ЗА ВОЗАЧЕ

‘’Уређење око хиљаду метара корита Брешиног потока и
Црљенице за нашу општину је веома значајно. Ова два
потока протичу кроз веома насељено подручје града, а ту су
и објекти: Средњошколског центра, Основне школе ‘’Патар
Кочић’’ и спортске дворане. Потоци се при обилинијим
падавинама претварају у бујичне воде, плаве и стварају
велике штете на стамбеним објектима и инфраструктури,
рекао је начелник одјељења за изградњу града и управљање
имовином Жељко Стипановић, додајући да ће регулацијом
водотока тај проблем бити ријешен.
Он је подсјетио да су у корито Црљенице и Брешиног
потока несавјесни појединци бацали смеће, а од смећа
и канализационих вода из потока се ширио непријатан
мирис.
‘’Уређењем корита потока смањиће се и потенцијална
могућност избијања заразе, јер се на бетонском кориту
неће задржавати отпад и смеће. Наравно, биће појачана и
контрола комуналне полиције’’, рекао је Стипановић.
С.Д.

Обновљен мост на Црној ријеци, на улазу у Мркоњић Град из
правца Бања Луке, пуштен је у саобраћај. Тиме је и званично
нормализован саобраћај транзитним путем од Бања Луке
према Јајцу и Кључу. Реконструкција моста трајала је пуних
5 мјесеци.
Пуштањем у функцију реконструисаног моста на Црној
ријеци, одзвонило је саобраћајним гужвама у Мркоњић
Граду. Наиме, због радова на мосту, теретна возила, током
5 мјесеци, користила су заобилазнице од Мркоњић Града
преко Чађавице па до Бања Луке, односно Мркоњић
Град - Јајце - Бања Лука. Обустављање и преусмјеравање
саобраћаја донијело је много невоља возачима, а било је и
оних који се нису придржавали забране проласка теретних
возила кроз град, па је посла имала и саобраћајна полиција.
“Морао сам да се вратим кроз град. Нисам видио путоказе
који упућују на радове,” рекао је један од возача доставног
возила. Током 5 мјесеци проблема је било и за путничка

У Новом насељу уређено корито потока

Поплаве постале прошлост

4.5 метара. Средства за њену
реконструкцију у износу од
100.000 КМ обезбиједила је
општина Мркоњић Град.
Такође су реконстрисане
и двије
припадајуће раскрснице, те је извршено
каналисање
оборинских
вода и њихово свођење
и канализациону мрежу.
У оквиру ових радова на
дијелу улице изведена је и
реконструкција ивичњака у
дужини од 85 метара.
Извођач
радова
на
изградњи
канализационе
мреже било је предузеће
‘’ЗИДАРТ’’ , Мркоњић Град,
док су ‘’Мркоњићпутеви’’
били извођачи радова на
реконструкцији улице.
С.Ћ.

У Новом насељу регулисано је и уређено корито потока
Вилењак, а изграђена је и нова канализација, тако да се у
корито потока више не улијевају канализационе воде.
У реализацију овог пројекта уложено је 798.000 марака, а
средства су обезбиједили Министарство пољопривреде,
шумарстава и водопривреде РС и мркоњићка општина.
Регулација и уређење корита од великог су значаја за
око 200 домаћинстава у Новом насељу поред чијих кућа
протиче поток. Коначно је дошао крај њиховим невољама
јер се Вилењак при обилнијој киши или приликом топљења
снијега излијевао из корита и плавио стамбене и помоћне
објекте.
Много невоља због Вилењака имали су мјештани Мирко
Тица и Мирко Гачић.
‘’Годинама смо имали проблеме због Вилењака, који се
излијевао из корита и плавио наше куће. Прије неколико
година Вилењак је направио пустош, чак је носио и
аутомобиле’’ прича Тица.
Он напомиње да је изузетно важно што је уз регулацију
корита Вилењака, које је продубљено и бетонирано,
изграђена је и канализациона мрежа.
‘’Из неколико стотина кућа канализација је била сведена
у поток, одакле се ширио непријатан мирис. Сада је у
кориту потока чиста вода’’, рекао је Тица.
С.Д.

возила и аутобусе који су саобраћали центром Мркоњић
Града. Највећи проблем су стрме и уске улице у граду.
“Тешко је возити аутобус улицама Мркоњић Града. Љетос,
у сезони годишњих одмора, било је великих гужви. Можда
је овај посао могао бити и прије завршен, али ево добро је,
само да је мост отворен прије зиме,” рекао је један од возача
аутобуса, који је први пут послије 5 мјесеци путнике довезао
на станицу у Мркоњић Град преко транзита.
Иако је било најављено да ће радови трајати 120 радних
дана, ипак се свима овај посао мало одужио. Након 5
мјесеци, помињу се проблеми око пројекта те нешто
више кишних дана, који су сметали извођачима радова.
“Извршена је комплетна санација распонске конструкције
моста. Санирали смо стубове моста. Коловозна плоча на
мосту је нова, а урађена је и хидроизолација, дилатација.
Пјешачке стазе су проширене са обе стране а на мосту је
постављена и нова заштитна ограда,” каже Драган Станић,
инжењер архитектуре и руководилац радова предузећа
‘’Мркоњић путеви’’.
Предузеће ‘’Планинг’’ из Прњавора 23. октобра извршило је
пробно тестирање моста.
Мост Р412 на улазу у Мркоњић Град, саграђен је прије 30так година. Реконструкцију у вриједности од 528.000 КМ
финансирали су Путеви РС. На обнови је, осим предузећа
“Мркоњић путеви”, било ангажовано и предузеће “Комотин”
из Јајца.
С. П.
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Вијести у слици

МЗ Бјелајце - асфалтом до Реказа и Пекеза

ХЕ на Врбасу даровале играчке малишанима

Покров Пресвете Богородице Слава Црквене општине Подрашница
Меморијални кошаркашки турнир

Чираковац - бундева двоструко тежа од дјечака

Поклон за најстаријег пензионера Перу Копуза

Први фестивал дјечијег драмског стваралаштва РС
Министар Драгосављевић уручио лопте школама

Основна школа у Побрду

Света Петка - Слава Црквене општине Побрдо

Први фестивал дјечијег драмског стваралаштва РС

,,Главни кривци“ за штампу Локалних новости
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Мјесне заједнице
Удружење жена ‘’Наша жена’’Подрашница

Ове зиме топлије

Поводом међународног ’’Дана жена на селу’’ предсједница
Скупштине општине Мркоњић Град Дивна Аничић
посјетила је Удружење жена ‘’Наша жена’’, које дјелује и
ради у селу Подрашница. У име општине предсједница је
Удружењу жена уручила вриједан поклон, шпорет на дрва,
алфа 90.
‘’Велика је ствар што постоји Удружење жена. И за општину,
а и за вас. Знамо да вам многе ствари недостају па смо данас
и спремили један мали поклон. Надам се да ће вас гријати
у зимским данима док будете ткале и плеле своје ручне
радове’’, рекла је предсједница Аничић.
Борјана Јанковић, предсједница Удружења жена ‘’Наша
жена’’ изјавила је да нема ријечи да искаже захвалност
општини јер их се увијек сјете и мисле на њих, а овај поклон
ће им бити од велике користи.
Удружење жена у Подрашници има своје просторије, које су
уједно и мали етно-музеј. У њему жене ткају, плету, праве
стара српска јела и пјевају. На тај начин чувају од заборава
српске обичаје.
С.Ћ.

Чланице Удружења

Пољопривредник
Јово Лакић из Мајдана
У мркоњићкој општини све је
већи број пољопривредника
који се баве воћарством.
Преовладавају
засади
шљиве, али све је више
ратара који саде јабуку.
Један од њих је Јово Лакић
из села Мајдан који је 1.100
стабала ове воћке засадио
на земљишту које је некада
било бара.
‘’Воћњак на пола хектара
засадио сам прије двије
године, а сада имам први
род. Интересантно је да је
воћњак засађен на земљишту
гдје се некада налазила бара
и које је било запуштено.
Десет година у ту парцелу
нико није крочио, па ми је
требало мјесец дана да је
очистим и припремим за
засад јабука. Олакшавајућа
околност је била што је
те године општина Језеро
продубила корито ријеке
Јошавке, па се земљиште
исушило’’, прича Лакић.
Он тврди да је земљиште
гдје је сад воћњак изузетно
повољно за засад јабуке.
‘’Терен је идеалан, јер се
ради о трусном подручју,
наносу и наплаву поред
ријеке Јошавке.
То је
подлога која је бујна и
омогућава добар принос
јабуке. Стручњаци тврде да
воћњак добрим одржавањем
може давати око 130 година.
Воћњак је засађен по свим
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Бару претворио у воћњак
агротехничким стандардима ‘’,
рекао је Лакић.
Засадио је 850 стабала
ајдереда, 150 грени смита и
100 стабала делишеса.
‘’Све услове у воћњаку,
осим резидбе, радим сам.
За резидбу сам ангажовао
стручњаке из Бања Луке.
У
подизање
воћњака
уложио сам око 10.000
марака. Од Владе РС добио
сам 450 марака које сам
искористио
да
воћњак
оградим плетеном жицом.
Проблем представља то што
нема довољно едукације за
пољопривреднике’’,
додао
је Лакић. Очекује да ће ове
године имати род од око пет
тона, а већ наредне године

очекује се род од 25 до 30
тона.
‘’Од тих прихода може се
обезбиједити егзистенција
једној породици. У овом
дијелу мркоњићке и сусједне
општине Језеро хиљаде
су хектара напуштеног
земљишта. Све те површине
могу се претворити у засаде
јабука, али и осталог воћа’’,
тврди Лакић.
Пласман - Лакић тврди да
нема проблема са засадом
јабуке. – За сада имам
мали засад, али планирам
да
проширим
воћњак.
Добра јабука се увијек
може продати, а могуће
је обезбиједити и извоз у
Русију – рекао је Лакић. С.Д.

Обнова основних школа

Бољи услови и љепши изглед
У обнову школа на подручју
мркоњићке општине издвојено је 550 хиљада марака.
Министарство просвјете и
културе РС обезбиједилo је
500, а општина Мркоњић
Град још 50 хиљада марака
за
израду
пројектне
документације. Обновљене су:
Основна школа ‘’Петар Кочић’’
и ‘’Иван Горан Ковачић’’ у
Мркоњић Граду, те ‘’Бранко
Ћопић’’ у Бјелајцу и ‘’Вук
Караџић’’ у Бараћима заједно
са подручним школама.
Око 150.000 марака утрошено је на санацију објеката у
Основној школи ‘’Иван Горан
Ковачић’’. Замијењен је кров
на објекту ‘’мале’’ школе, као

и дијелом на ‘’централној’’
школској згради. У обје зграде
у овој школи замијењена је
столарија и санирани су мокри
чворови и неке помоћне
просторије.
У Основној школи ‘’Петар
Кочић’’ замијењена је столарија и санирани су мокри
чворови.
На згради Основне школе
‘’Бранко Ћопић’’ у Бјелајцу
извршена је реконструкција
крова. Такође на овом објекту санирани су мокри
чворови и замијењена је
столарија. У Основној школи
‘’Вук Караџић’’ у Бараћима
осим центарлне школе обновљене су и подручне школе

Центар за социјални рад

НАМИРНИЦЕ И ХИГИЈЕНСКИ ПАКЕТИ ЗА
40 СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИХ ПОРОДИЦА

Јово Лакић

СТАМБЕНО ЗБРИЊАВАЊЕ СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИХ, ВИШЕЧЛАНИХ ПОРОДИЦА

ВУЧЕНОВИЋИ УСЕЉАВАЈУ У КУЋУ ДО НОВЕ ГОДИНЕ
Кућа шесточлане породице Вученовић, чију изградњу у селу Доњи Шеховци финансирају
Центар за социјални рад и општина Мркоњић Град, у четвртак, 14. октобра, напуњена је
намјештајем и бијелом техником у вриједности око 3000 КМ. Вриједне поклоне донирали
су два мркоњићка предузећа и Удружење Мркоњићана из Бањалуке, које је у Доње Шеховце
допремило електрични шпорет, фрижидер, кухињске елементе и два лежаја.
«Удружење је на последњој вечери Мркоњићана у Бањалуци организовало томболу са које
су сва прикупљена средства намијењена у хуманитарне сврхе. Част ми је да данас можемо
помоћи овој породици, јер сви ми вучемо коријене са села и прошли смо тешке животне
путеве и знамо шта значи да се помогне овој дјеци. Акцију настављамо 6. новембра када
организујемо ново дружење у Бањалуци, на којем ћемо, надам се, скупити средства којима
ћемо обрадовати још једну породицу догодине», рекао је Бранко Бјелајац из Удружења
Мркоњићана у Бањалуци. Салон намјештаја «Пирамида» уручио је Вученовићима ормар, а
предузеће за израду намјештаја «Јаспот» тапацирану угаону гарнитуру.
Породица Вученовић
«Ово предузеће увијек ће бити дио оваквих хуманитарних акција, зато што припадамо овој
заједници», једноставно је појаснио Жељко Убипарип, власник «Јаспота». Милодраг (40) и Смиља (39) Вученовић, са кћерком Јеленом (17) и синовима
Љубомиром (11), Илијом (12) и Данијелом (20), живе у неусловном двособном стамбеном објекту у Доњим Шеховцима. Једини приходи су им 145
КМ дјечијег доплатка и оно што Милодраг заради радећи за људе у селу. Због тешких материјалних услова Јелена не похађа средњу школу. Општина
Мркоњић Град и Центру за социјални рад су кроз заједнички пројекат обезбиједили око 30 000 КМ за изградњу једноспратнице у коју би Вученовићи
требали да уселе до Нове године. «Надам се да ћемо имати солидне услове за живот. Захваљујем Општини и свим људима који су помогли и
придонијели и најмању трунку наше среће», рекла је Смиљка Вученовић. Поред изградње куће у Доњим Шеховцима, заједнички пројекат мркоњићког
Центра за социјални рад и општине предвиђа изградњу још једне куће у Грацима и неколико санација постојећих објеката, доградње, поправке
крова и сл. «Морамо реализовати ове пројекте кроз Центар за социјални рад и помоћи породицама које могу да одржавају своја домаћинства, али
нису у стању да ријеше своје стамбене проблеме. У већини случајева нису у питању велике инвестиције, али су неоствариве поготово за вишечлане
породице које су социјално угрожене», истакао је Зоран Тегелтија, начелник Општине.
Д.И.
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Четрдесет мркоњићких продица из категорије социјално
угрожених добило је на поклон пакете са животним намирницама
и хигијенским средствима. Пакете је обезбједио Центар за
социјални рад, који је за ту немјену издвојио шесет хиљада марака.
Пакет са намирницама и хигијенским средствима добила је и
десеточлана породица Зорана и Мериме Бабић из мркоњићког
насеља Ријека.
’’Овај пакет са намирницама добро нам је дошао пред зиму, јер
је велики проблем обезбиједити храну за дјецу. Посебно сам се
обрадовали брашну, јер смо добили 100 килограма брашна и моћи
ће нам бити до краја године. Наша породица углавном живи од
социјалне и помоћи људи добре воље, јер нико није заспослен, а
муж је тешки инвалид. Два сина су нам на факултету у Бањалуци,
троје дјеце иду у средњу, а троје у основну школу. Дјевојчица
Нина још није пошла у школу. Најстарији син Данијел отишао је
на рад у Русију, али је и он остао без посла, јер има проблема са
продужењем визе’’, прича Мерима.
Да би прехранила породицу и обезбједила средства дјеци за
школовање Мерима са дјецом ради најтеже послове.
’’Десетак дана са дјецом прикупљам смрекову бобу у шумама
око града. Прикупили смо доста бобе, коју ћемо продати и мало
се помоћи. Велики проблем нам представља набавка огрјевног
дрвета. Успјели смо да прикупимо одређену количину огрјева у
оближњој шуми,али нам то није довољно за зиму’’, каже Мерима.
Она напомиње да за ову породицу највећи проблем представља
неријешено стамбено питање, јер годинама станују у туђој кући,
без основних услова за живот.
’’Ми смо почели градњу куће
прије шест година на локацији
коју нам је обезбједила општина.
Озидали смо, уз помоћ људи
добре воље и општине, два
спрата куће и стигли до крова.Ту
смо стали,јер за даљњу градњу
немамо средстава. Обраћали смо
се за помоћ на све стране да нам
породица Бабић
се помогне да кућу покријемо. Добили смо обећење од министра
за породицу,омладину и спорт Проке Драгосављевића да ће ово
министарство уврстити у своје пројекте и завршетак градње
наше куће.Прошло је доста времена од тога обећања,али ми још
немамо одговора да ли ће нам се кућа покрити.Уколико се то не
догоди до почетка наредне зиме плашим се да ће се зидови почети
рушити, јер тако стоје веће неколико година’’,забринуто прича
Мерима.
Она напомиње да за покривање куће и израду просторија за
становање на једном спрату треба око 30 хиљада марака. С. Д.

у Подрашници, Подбрду и
Горњим Грацима.
На школској згради и фискултурној сали централне
школе у Бараћима замијењен је кров, столарија и
електроинсталације, санирани су мокри чворови, а у плану
је постављаљње нове фасаде.
У подручној школи у
Подбрду замијењена је столарија и урађена је фасада,
док је у подручној школи
у Подрашници замијењен
кров и постављена је нова
фасада. У подручној школи у
Горњим Грацима извршена је
реконструкција фасаде. С.Ћ.

Општинске теме

ОШ ,,Иван Горан Ковачић’’

ДОМ ЗДРАВЉА „ДР ЈОВАН РАШКОВИЋ“

ДВАНАЕСТ ТИМОВА ПОРОДИЧНЕ МЕДИЦИНЕ

У Дому здраваља „Др Јован Рашковић“ у Мркоњић Граду са радом су почели тимови породичне
медицине. Након првих потешкоћа и лутања пацијенти су задовољни радом тимова породичне
медицине.
Наиме, у Дому здравља „Др Јован Рашковић“ ради дванаест тимова породичне медицине.Седам
у Дому здравља, четири у сеоским мјесним заједницама,у Подрашници, Бараћима, Бјелајцу
и Грацима, и један у општини
Језеро.За рад тимова медицинско
особље је едукавано,а амбуланте
породичне медицине опремљене
медицинском
опремом
и
намјештајем. ’’Ми смо нешто
каснили са имплементацијом
пројекта породичног љекара,
јер смо чекали да се инсталира
компујтерска мреже. То је сада
учињено. Међутим, недостају нам
амбуланта породичне медицине у Подрушници
програми за рад на компјутерима
па испада да са тим за сада ништа нисмо ни добили. Када се обезбиједе програми ми ћемо
заокружити комплетан процес примјене пројекта „породичног љекара“. Међутим, ми смо и
поред тог проблема 1.октобра званично стартовали са радом тимова породичне медицине и у
цјелини можемо бити задовољни како се одвија процес рада тимова породичне медицине. Гужве
су смањене у Дому здравља,а љекари свакодневно раде у теренским амбулантама. Ускоро ћемо
у Дом здравља увести рад од два, до три тима породичне медицине, у другој смјени. То ће
смањити гужве, чекање пацијената за услуге. У другој смјени ће радити лабораторија.рендген и
ултразвучни кабинет’’,рекао је директор Дома здравља „Др Јован Рашковић“ др Радивоје Ерак.
Он напомиње да проблем представља то што апотеке не могу да прате рад тимова породичне
медицине па пацијенти морају да лутају са рецептима од апотеке до апотеке. Један од проблема
је и мањак два љекара за тимове породичне медицине,због одласка љекара на специјализацију
и боловање.
’’Ми у нашој здравственој установи чинимо све да што боље и ближе приближимо љекарску
заштиту пацијентима. Ми са тимовима породичне медицине улазимо у сваку кућу и сваку
породицу, што и јесте сврха рада тимова породичне медицине’’, рекао је др Ерак.
Иначе, након почетних гужви и несналажења пацијенти су сада углавном задовољни радом
тимова породичне медицине. ’’Ја сам први пут дошла код љекара,од када је са радом почела
породична медицина. Нема гужве и нисам дуго чекала,а ја сам одбрала љекара код којег сам
се и раније лијечила. Мислим да ће породична медицина добро функционисати’’, рекла је Зора
Дакић.
Услугом тимова породичне медицине задовољна је и пацијенткиња Стана Пролић, која вјерује
да ће тако остати и у наредном периоду.
С. Д.

УСКОРО ЦЕНТАР ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ

ПРЕВЕНТИВНО И ТЕРАПИЈСКО ЛИЈЕЧЕЊЕ

У просторијама Дома здравља „Др Јован Рашковић“ у
Мркоњић Граду обављен је технички пријем просторија
Центра за ментално здравље. Пријему су присуствовали
представници Италијанске невладине организације
CESVI која је за реконструкцију просто рија, које ће од сада
користити Центар, издвојила 42.000 КМ.
„Министарство здравља и социјалне заштите задужено је за едукацију кадра који ће радити
у Центру те за опремање просторија,“ рекао је Милан Латиновић, помоћник министра
здравља и социјалне заштите. Планирано је да у РС буде распоређено 22 центра. Од тога,
у фунцији је њих 17 док се у 5 градова посао приводи крају. Центар за ментално здравље у
Мркоњић Граду могао би да почне са радом за 3-4 мјесеца.
С.П.
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Култура,
образовање
Октобарски кљижевни сусрет

Слобода матерњег језика
Октобарски књижевни одјеци ‘’ОКО’’ одржани су почетком
октобра у организацији Клуба умјетничких душа и
Културног центра ‘’Петар Кочић’’ у Мркоњић Граду. На
овом традиционалном књижевном сусрету учествовало
је 20 пјесника из Републике
Српске и Србије.
Књижевник
из
Новог
Сада Ненад Грујичић био
је одушевљен пјесничким
дружењем у Мркоњић Граду.
‘’Како је поезија слобода
матерњег језика, односно
највиши облик књижевне
писмености, она омогућава
да се на најљепши начин
односимо
према
нашој
баштини
и
коријенима.
Ови
пјесникиња Јованка Николић
крајеви су изузетно лијепи, а мене увијек чуди тај распон
лијепог и трагичног, односно која ли то сила доводи у ове
крајеве такве облике несреће и која ли то друга сила из ових
крајева води народ у неке друге крајеве’’, истакао је Грујичић.
Млади пјесник из Бања Луке Радомир Д. Митрић каже да је
срећан што је по други пут учествовао на овој манифестацији.
С. Д.

ФЕСТИВАЛ
ОМЛАДИНСКИХ
ПОЗОРИШТА РС

Коса Николић као Цветанка

Коса Николић, чланица
Градског
позоришта
Мркоњић Град похваљена
је на 9-том Фестивалу
омладинских
позоришта
Републике Српске. Добила
је награду за улогу
Цветанке
у
представи
Француска снаја. Представа
‘’Полицајци’’ у извођењу
Драмског студија ‘’Даске’’
из Лакташа проглашена је
за најбољу представу, док
је публика највише гласова
дала Зворничком драмском
позоришту, за представу
‘’Заједнички сан’’.
На Фестивалу који је одржан
од 6. до 10. октобра у Дому
културе у Српцу наступило
је 8 позоришта: из Приједора
Српца, Дервенте, Мркоњић
Града, Теслића, Лакташа,
Зворника и Козарске Дубице.
С.П.

Народна библиотека
Мркоњић Град

У ОКТОБРУ УПИСАНО
330 НОВИХ ЧИТАЛАЦА
ЈУ“Народна библиотека“је
у
октобру
обиљежила
„Недјељу
дјетета
2009“.
Ученици основних школа
са подручја Мркоњић Града
организовано су посјетили
библиотеку, упознали се са
књижним фондом библиотеке, услугама које она
пружа и бесплатно постали
чланови ове установе. За
дјецу узраста од 7 до 9 година
приказан је филм „Јежева
кућица“ Бранка Ћопића.
Дјеца су на овај начин стекла
утисак да библиотека није
само магацин са ускладиштеним књигама него
да пружа и многобројне
друге садржаје као што су
интернет читаоница, On-line
библиотека и слично.
Иначе, у току октобра
мјесеца уписано је 330 нових
читалаца.

Стипендирање
студената у БиХ

Трећи у БиХ
Општина Мркоњић Град
се према истраживањима
Центра цивилних иницијатива, а за потребе студије
‘’Политике
стипендирања
у БиХ’’, под називом ‘’Брже,
боље, више стипендије!’’ у
конкуренцију 122 општине,
налази на трећем мјесту са
345 бодова. Прва је општина
Велика Кладуша са 356
бодова, а други Добој са 354
бода.
Листа је креирана на основу
три критеријума: укупног
броја стипендиста, укупних
издвајања за стипендије и

процентуалних
издвајања
за стипендије у односу на
укупни буџет општине.
Општина Мркоњић Град је
за стипендирање у школској
2008./2009. години за 252
стипендиста
издвојила
307.020 КМ, са процентом
издвајања од 3% у односу на
буџет у 2009.години.
Према подацима Центара цивилних иницијатива, укупна

издвајања за стипендирање
ученика и студената у 2009.
години у БиХ, порасла су за
116% у односу на школску
2007.годину, односно 59%,
у односу на 2008.годину
(подаци обухватају Републику Српску и Федерацију
БиХ, док подаци за Брчко
Дистрикт за 2007. и 2008.
годину
нису
доступни)
С.Ћ.

ПРОМОВИСАН РОМАН „МРЕЖЕ“

РОМАН АУТОБИОГРАФСКЕ ИСПОВЈЕДНЕ ПРОЗЕ

„Мреже“, назив је романа мркоњићке књижевнице Марије Рожић, чија је промоција
уприличена у Дому културе. О првом роману Рожићеве говоирио је предсједник Клуба
умјетничких душа Слободан Ћоћкало, а рецензију су потписали бањалучки књижевници
Миленко Стојичић и Боро Капетановић. Роман „Мреже“ Марије Рожић је типична књига
исповједне прозе. На моменте
потресна, сликовита, али, прије
свега искрена. Његова главна
личност је сама ауторка, која
без увијања и замагљивања,
прецизно описује „све што
сања и што јој се догађа“, при
томе не штедећи себе, ни друге.
’Рожићева је пишући у првом
лицу једнине проговорила о
свему ономе што је тишти у
души. Хтјела је да кроз овај
роман направи резиме тог свог
животног искуства. Доживјела
је много неугодних ситуација,
са промоције романа
од путешествија по Европи
до повратка у свој спаљени родни град’’, рекао је предсједник Клуба умјетничких душа
Слободан Ћоћкало. Сама уторка романа тврди да је то аутобиографски роман,који прати
збивања у простору и времену од њеног рођења.
’’Ми се налазимо на вјетрометини, на простору Балкана, између Европе и Азије и свуда око
нас су невидљиве мреже судбине.Као што су паукове мреже, разгранате муње… и стално
нас неки моћници уплећу у неке мреже, тако да ми сами не можемо да градимо нашу
судбину’’, рекла је Рожићева.
Иначе, роман „Мреже“је девета књига Марије Рожић. Она је до сада објавила шест књига
поезије и двије збирке афоризама и епиграма. Рожићева се бави и фотографијом, а
приредила је десет самосталних и више заједничких изложби фотографија.
С.Д.

ЈУ Културни центар ‘’Петар Кочић’’
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ВАЖНИЈИ БРОЈЕВИ ТЕЛЕФОНА:
МРКОЊИЋ ГРАД /050/
Општина: центарала
220-920, факс 220-954
Општина Инфо ДЕСК 			
220-950
Kомунална полиција				
220-940
Аутобуска станица				
211-093
Дом здравља ‘’Др Јован Рашковић		
211-319
Хитна помоћ					
211-030
Комунално предузеће ‘’Парк’’		
211-506
Ватрогасно друштво				
211-482
Станица јавне безбједности (централа)
211-042
‘’Мркоњић путеви’’ – путна служба централа 280-010
редовно одржавање 280-072
280-001
Електродистрибуција 			
211-249
Културни центар				
221-170
Народна библиотека				
220-271
Транзитни телеком				
211-011
Радио Шик					
220-140
Дописништво РТРС и ‘’Гласа српске’’
214-403

МАТИЧНИ УРЕД:
ОКТОБАР 2009 ГОДИНЕ

РОЂЕНИ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

РАДМИЛО НЕМАЊА, син Николе и Мире
ПЕЈИЋ СНЕЖАНА, кћи Небојше и Радмиле
СТАКИЋ ДУШАН, син Драгана и Недељке
КАУРИН ВАЛЕНТИНА, кћи Мирослава и Дражене
ЖДРЊА МАРКО, син Недељка и Јадранке
КОМЛЕНИЋ СРЂАН, син Младена и Данијеле
БАБИЋ ФИЛИП, син Мирослава и Зорице
ПЕЈИЋ МИЛОШ син Раденка и Мирјане
ЂУЗА СЕРГЕЈ, син Миланка и Дијане
ТИЦА НИКОЛА син Синише и Сање
ЈОКИЋ МИЛАН син Милована и Борке

ВЈЕНЧАНИ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

НОВАКОВИЋ МИЛИВОЈ и КУДРА БОЈАНА
ЈОВНАДИЋ БРАНИМИР и ЛАКЕТИЋ СВЕТЛАНА
РАДИЋ ДУШКО и ТИШЛА ГОРДАНА
КАУРИН СЛАВКО и ЈАКОВЉЕВИЋ АЛЕКСАНДРА
МАКСИМОВИЋ ЖЕЉКЈО и МАРКОВИЋ ЈОВАНА
СТУПАР ЖИВКО и СТУПАР БРАНИСЛАВКА
ВОЂЕВИЋ ДРАГАН и ЛЕКИЋ ДИЈАНА

Фестивал анимираног филма
У холу Културног центра, од 22. до 27.октобра 2009.године одржана је пројекција
анимираних филмова са II Међународног фестивала анимираног филма ‘’Бањалука 2009’’
(АНИМА 2009).
Културни центар је захваљујући сарадњи са Fenix art из Бања Луке мркоњићкој публици у
шест фестивалских вечери омогућио приказивање најбољих остварења на овом фестивалу.
Анимирани филмови су приказивани у вечерњим терминима. Највеће интересовање
показали су су ученици ОШ ‘’Петар Кочић’’ и наставник Жељко Вученовић, који је
ученицима објашњаво значај и технику стварања анимираних филмова. Прве фестивалске
вечери приказани су награђени филмови са I фестивала ‘’ANIMA 2008’’. На осталим
фестивалским вечерима приказани су филмови из такмичарског дијела са ‘’ANIMA 2009’’.
На крају фестивала приказан је избор из француске и руске продукције анимираних
филмова. Највећу пажњу привукли су филмови Пошта, Тијело, Освајачи, Азурна душа,
Ископчани син. Највише смијеха код ученика изазвали су филмови Рођена да живи, Псећи
дани и Толеранција (аниматора Ивана Радмана). С.Ћ.

Вакцинација
против грипа
Хигијенско-епидемиолошка
служба Дома здравља “Др
Јован Рашковић” почела је
са вакцинисањем пацијената
против сезонске грипе. За
потребе
пацијената
набављено је 800 доза вакцина, од којих ће 200 бити
бесплатне за ризичне групе.
Вакцинисање се обавља
радним даном од 7.30 часова
до 14 часова, а цијена вакцине
је 20 КМ.
Већ годинама пред сезону
грипе врши се вакцинисање
пацијената. У Дому здравља
“Др Јован Рашковић” у
Мркоњић Граду направљени
су
спискови
корисника
вакцина, који су изразили
жељу да буду вакцинисани и
ове године. Међу онима који
су на списку Хигијенскоепидемиолошке службе, су
и пацијенти који ће вакцину
примити без новчане накнаде.
“Око 200 доза вакцина
донирао нам је Фонд за здравствену заштиту те ћемо
ове вакцине подијелити
бесплатно; прије свега за
особе које иду на дијализу,
обољеле од дијабетеса који
примају инсулин, затим
пацијенте који су имали хируршку интервенцију на
срцу, обољеле од мултиплекс
склерозе те дјецу са урођеним
манама,” каже Дубравка
Анђелић, специјалиста епи-
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Водич
кроз град

др Дубравка Анђелић

демиолог. Према њеним ријечима, током досадашњег
искуства није било контраиндикација
изазваних
вакцинисањем. Вакцина не гарантује пацијентима да неће
обољети од сезонске грипе,
али, уколико се пацијенти
заразе овим вирусом, клиничка слика болести је, у
том случају, доста блажа.
“Током протеклих година
нисмо имали компликација
код пацијената који су
примили вакцину. Ову вакцину углавном примају
исти пацијенти, који су већ
навикли да нам се јаве, како
бисмо их ставили на списак за

за вакцинисање,” додаје
Анђелићка и подсјећа да сви
који се заразе грипом треба
одмах да се јаве свом љекару.
Прошле године у Мркоњић
Граду није пријављена епидемија сезонске грипе, а међу
вакцинисаним нико није
био заражен вирусом грипе.
Ове године свега се 10-так
нових пацијената јавило за
вакцинисање.
У Дому здравља “Др Јован
Рашковић” надају се да ће
набављена доза вакцине
против грипе бити довољна
за ову сезону.
С.П.

Библиотека вам препоручује………….
Прочитајте…..
Жена једног Борџије
Аутор: Џин Калогридис
Књига представља живот једне дјевојке из краљевске куће Арагона која се удаје за члана
озлоглашене династије Борџија. Завјера, оданост и животна трагедија карактеришу
садржај овог романа. Ово је фикција живописно проткана историјским детаљима.
Гусари
Аутор:Вил Озборн
Дјечија пустоловина у коју се упуштају Џек и Ени.
Придружите им се у истраживању свијета
Гусара и откријте чињенице које стоје иза маште.
ИЗДАВАЧ:
Општина Мркоњић Град, Административна служба
ЗА ИЗДАВАЧА:
Зоран Тегелтија, Начелник општине
ПРИПРЕМА И УРЕЂУЈЕ:
Редакција билтена „Локалне новости“
ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК:
Дивна Аничић

Билтен општине Мркоњић Град, број 1, бесплатан примјерак

РЕДАКЦИЈА БИЛТЕНА „ЛОКАЛНЕ НОВОСТИ“: Славојка Зељковић, Тијана Рађевић, Дрљача, Сњежана Ћусо, Милена Обрадовић, Слободан Дакић,
Биљана Ћелић и Синиша Вученовић
САРАДНИЦИ НА ОВОМ БРОЈУ: Славица Пијетловић и Драгана Ивановић; ЛЕКТОР: Синиша Вученовић; ТЕХНИЧКА ПРИПРЕМА: Ненад Савковић
ШТАМПА: „Глас Српске“а.д.; ТИРАЖ: 1000 примјерака
Лист излази мјесечно
Адреса Редакције билтена „Локалне новости“: Општина Мркоњић Град, Трг Краља Петра I Карађорђевића 1, e-mail: javnost@mrkonjic-grad.rs.ba
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КОШАРАКАШКА ПРЕМИЈЕР ЛИГА БИХ

Спорт
ДРУГА ФУДБАЛСКА ЛИГА/ГРУПА ЗАПАД

„СЛОБОДА“ НА КОРАК ДО ЈЕСЕЊЕ ТИТУЛЕ
СЛОБОДА(МГ) – ПЕЛАГИЋЕВО 6:1(4:0)
Стријелци: 1:0 Машић 24, 2:0 Кулаш 30, 3:0 Видовић 34, 4:0
Кецман 45, 5:0 Машић 52, 6:0 Машић 54, 6:1 Дукић у 90.
минуту.
Стадион: “Луке“. Гледалаца: 300.
Судија: Зоран Струнић(Градишка) 7.
Жути картони: Ђурановић(Слобода) и Гајић(Пелагићево).
ИГРАЧ УТАКМИЦЕ: Асмер Машић(Слобода) 8,5.
СЛОБОДА: Жилић 7,5, Милетић 7,5, Лазендић 8, Кулаш 8,(од
74. минута Видић 7), Вујичић 7,5, Бучински 7,5, Кецаман
8(од 62. минута Стјепановић 7), Инђић 8, Машић 8,5 (од 69.
минута Каурин 7), Ђурановић 8, Видовић 8. (Тренер: Драган
Вукша).
ПЕЛАГИЋЕВО: Моранкић 7,5, Дујаковић 7, Максимовић
6, Шарић 6, Гатаревић 5,5 (од 42 минутаСмиљић 6,5),
Јусуфовић 6, Бајрактаровић 7, Дукић 7,5, Боројевић 6,5,
Илић 6, Гајић 6,5. (Тренер: Стево Благојевић).
МРКОЊИЋ ГРАД - Побједом у дербију кола над екипом
“ Пелагићева“ резултатом 6:1 фудбалери мркоњићке
„Слободе“ корак су од освајања јесење титуле у Другој лигигрупа запад.
Око 300 гледалаца видјело је голеаду, одличну утакмицу и
бриљантну игру домаћих фудбалера. Наиме, да су фудбалери
Драгана Вукше били још мало прецизнији, јер су три пута
погодили оквир гола, гости би доживјели прави бродолом.
Мора се признати да су и гости имали неколико изгледних
прилика, а Боројевић је погодио и пречку.
„Слободу“ је у вођство довео Машић у 24. минуту. На 2:0
повисио је Кулаш из гужве пред голом гостију. Четири
минута касније на пас Машића у листу стријелаца уписује
се Видовић, а у 45. минуту лијепим голом Кецман повисује
на 4:0.
У другом полувремену незадрживи Машић у 52. и 54.
минуту постиже два прекрасна гола за „Слободу“. Убједљив
пораз гостију, у судијској надокнади, ублажио је капитен
Дукић.
Иначе, фудбалери „Слободе“ лидер у Другој лиги-група
запад у 14 кола досадашњег дијела шампионата освојили
су 39 бодова, три више од другопласиране екипе „Црвене
земље“ из Нове Веси код Српца. Забиљежили су 13 побједа и
доживјели само један пораз и то у 13 колу од екипе „Слоге“ из
Српца резултатом 2:1. Постигли су 39 погодака, а примили
само девет. Одбрана „Слободе“ је примила најмање голова
у досадашњем дијелу шампионата, чак седам мање од
другопласиране екипе „Црвене земље“.
С. Д.

’’МЛАДОСТ’’ БОЉА ОД ’’ЗРИЊСКОГ ХТМ’’
МЛАДОСТ-ЗРИЊСКИ ХТ МОСТАР 62:52
(14:20, 13:9, 22:13, 13:10)
Дворана: “Арена Комерцијалне банке“ . Гледалаца: 7оо.
Судије: Милан Адамовић(Бањалука), Медин Душкај(Сарајево),Мате Крижанац( Томиславград).
МЛАДОСТ: Стојаковић 2, Пекез, Милиновић, Ђурановић 9, Цигале 5, Радановић, Блануша
5, Кежић 4, Палалић 7, Велимировић 22, Аничић, Вуковић 8. (Тренер: Зоран Шпирић).
ЗРИЊСКИ ХТ МОСТАР: Кларица, Томовић 6, Томић, М.Глигора 12, Л.Глигора 4, Ороз 1,
Машић, Шакота, Римац 4, Врсаљко 10, Рамљак 9, Петрић 6. (Тренер: Иван Вујичић).
МРКОЊИЋ ГРАД- Кошаракаши мркоњићке Младости заслужено су побједили у одгођеној
утакмици 4.кола Првенства БиХ у кошарци екипу Зрињског из Мостара резултатом 62:52.
Била је то неизвјесна,борбена и динамична утакмица у којој је домаћи састав дао све од себе да
стигне до побједе. Питање побједника рјешено је у трећој четвртини, коју су кошаркаши Зорана
Шпирића добили резултатом 22:13. У последњих десет минута меча нису дозволили гостима да
им угрозе побједу.
Иначе, по неком неписаном правилу, кошаракаши Младости лоше су отворили меч па су првих
десет минута утакмице гости ријешили у своју корист. У другој четвртини знатно боља игра
кошаркаша Младости, али су гости на одмор отишли са два поена предности, резултат 27:29.
У наставку меча, у трећој четвртини, одлична игра кошаркаша Младости нарочито под кошем
што је било кључно да тај период игре ријеше у своју корист. У том периоду шут је добро служио
Велимировића, Ђурановића и Палалића. У последњих десет минута меча гости су покушали
да преокрену резултат и у 33. минуту су смањили разлику на два поена, 52:50. Међутим,
испоставило се да је то било све што су могли да ураде у овом мечу.
У домаћем табору били су задовољни побједом и освајањем важних бодова пред гостовање у
Грудама.
’’Заслужено смо побиједили одличну екипу
Зрињског,једног од фаворита шампионата.
Играли смо борбено, форсирали чврсту
одбрану што нам је донијело добар резултат.
Наглашавам да је утакмица била неизвјесна
до последњег минута,али је превагнула наша
жеља за побједом’’, рекао је тренер Младости
Зоран Шпирић.
Тренер гостију Иван Вујичић наглашава да је
Младост заслужено побиједила и да његова
екипа у овом тренутку није могла да парира
домаћем сатаву.
’’Ми смо у овом мечу дали свој максимум,али
нисмо могли више, јер смо протеклих дана имали доста болесних играча због грипа. Тиме не
желим да умањим заслужену побједу Младости. Утакмица је била одлична и мислим да су
гледаоци уживали у доброј кошарци’’, рекао је Вујичић.
Иначе, након четири одиграна кола кошаракаши „Младости“ забиљежили су двије побједе,
против „Леотара“ и „Зрињског ХТМ“ у „Арени Комерцијалне банке“, изгубили у Зеници од
„Челика“ и у Бањалуци од „Борац Нектара“. Екипа „Младости“ тренутно се налази на петом
мјесту са шест бодова и кош-разликом 270 : 261.
С.Д.

Успјеси маратонца
Ђуре Коџе

ПРВИ У
ПУЛИ,ТРЕЋИ НА
ЗАГРЕБАЧКОМ
МАРАТОНУ
Ђуро Коџо, најбољи маратонац Републике Српске
и БиХ, члан Атлетског
клуба „Петар Мркоњић“ из
Мркоњић Града ове јесени
остварио је изванредне
резултате у маратону и
полумаратону. Наиме, он је
након побједе на „Госпојинској уличној трци’’ у
Мркоњић Граду, трчао на
атлетским митинзима у
Сарајеву и у Пули, а на „Вечерњаковом
загребачком
маратону“ освојио је треће
мјесто.
’’Маратон у Загребу је био
изузетно тешка трка, јер је
на њој учестовало око 500
такмичара и конукуренција
је била изузетно јака.
Ја сам добро трчао, мада
сам негдје на тридесетом

киломатру
имао
малу
кризу, коју сам успјешно
пребродио. Задовољан сам
трећим мјестом, мада сам
могао и више. Проблем
је била адаптација пошто
сам на маратон у Зегреб
стигао директрно са двадесетодневних припрема на
Јахорини’’, рекао је Коџо.
Након седам дана Коџо
је трчао у Сарајеву на
Међународом
атлетском
митингу стазу дугу осам
киломатара и 400 матара
и освојио прво мјесто.
Следећег викенда наступио
је у Пули на трци „Дани
Уљаника“ и убједљиво освојио прво мјесто.
Потом је дошао наступ на
Подгоричком маратону,који
ће Коџи остати у лошем
сјећању. Наиме, на овом
такмичењу, које се уједно
вредновало и за Првенство
Балкана Коџо трку није завршио.
’’У Подгорици сам трчао маратон и одустао сам на 34
километру, јер сам осјетио
јаке болове у стомаку. Жао
ми је што ми се то догодило,

Ђуро Коџо

јер сам до одустајања добро
трчао и био у групи са
водећим маратонцима. Да
сам стигао у циљ сигурно бих
био пласиран међу прва три
такмичара’’, тврди Коџо.
Иначе, пред наступ у Подгорици Коџо је био у дилеми
да ли да трчи полумаратон
или маратон, јер је прије
двадесетак дана имао тешку
трку на „Вечерњаковом
загребачком
маратону“.
Одлучио је да трчи маратон
и показало се да је изабрао
лоше рјешење.
С.Д

