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Пантелија Ћургуз, предсједник
Борачке органирације РС

Завршен музички фестивал
,,Зеленковац 2010’’

Дјеца отпутовала у Кумбор
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Билтен општине Мркоњић Град, број 10, јули 2010. године, бесплатан примјерак

АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА
Општина помаже рад
невладиног сектора

Први посао за 19 приправника
У оквиру програма Завода за запошљавање РС ,,Први посао’’ директор Завода за
запошљавање Републике Српске Бошко Томић, начелник општине Мркоњић Град
Зоран Тегелтија, те десет пословних субјеката са подручја општине, потписали су уговор
о запошљавању 19 приправника са високом стручном спремом.
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СПОРТСКО-ТУРИСТИЧКА МЕНИФЕСТАЦИЈА
„ДАНИ КОСИДБЕ БАЛКАНА 2010“

Радош Котлаја из Пљеваља у Црној
Гори делија Балкане

Ласкава
титула
делије
Спортско-т уристичке
манифестације
„Дани
косидбе
Балкана
2010Меморијал „Лазар Лакета“
припала је Радошу Котлаји
из Пљеваља у Црној Гори.
Наиме, он је у кошењу траве
заузео друго мјесто, али је
у косачком вишебоју имао
највише успјеха, што је
пресудило да понесе титулу
„Делија Балкане“.
,,Пресрећан сам што сам
понио титулу делије Балкане,
јер то значи да сам био најбољи
међу свим делијама. Парцелу
од 210 квадрата успио сам да
покосим за 10 минута и 42
секунде, што ми је донијело
друго мјесто у кошењу
траве. У вишебоју сам дао
све од себе, био убједљиво
најбољи и заслужено сам
понио титулу делије Балкане.
Ја се кошењем траве бавим
од када знам за себе и од
прошле године почео сам да
одлазим на такмичења’’, рекао
је педесетогодишњи Радош
Котлаја и најавио да ће већ
идућег викенда учестовати
на манифестацији „Прва коса

Црне Горе“ у Пљевљима, а за
петнаест дана на „Данима
косидбе на Рајцу“.
У кошењу траве снагу и
вјештину
одмјерило
је
двадесет најбољих косаца из
Републике Српске, Србије и
Црне Горе. Фијукале су косе,
падали откоси, косцима низ
чело лио зној…, јер, требало
је парцелу од 210 квадрата
покосити у два „маха“, што
прије и траву сјећи што ниже.
Косцима који су били
најспремнији, успјело је
да парцелу покосе за десетак,
дванаест минута.
Прво мјесто припало је
Милораду
СладојевићуЂелију из Шеховаца код
Мркоњић Града, док је
други био Радош Котлаја из
Пљеваља, а трећи Мирко
Кецман из Петровца.
,,Задовољан сам што сам
освојио прво мјесто у кошењу,
јер је конкуренција била
изузетно јака, а ове године
парцеле су биле добре. Трава
је била нешто тврђа, због
учесталих падавина кише.
Није било тешко, јер сам се
добро припремио за косидбу

на Балкани, али и за наступе
на Купресу, Пљевљима,
Рајцу… Радујем се што је
ове године било доста нових
косаца, као што су косци из

Пала, Петровца и Шипова’’,
рекао је побједник у кошењу
Милорад Сладојевић-Ђели.
Његов
комшија
Ненад
Ђурановић, који има 21
годину био је најмлађи
косац на Балкани, али не и
последњи на такмичењу.
,,Ово ми је други пут да
учествујем у косидби на
Балкани. Задовољан сам
парцелом и резултатом који
сам постигао, мада сам могао
и боље. Припремао сам се за
ово такмичење, јер сваки дан
косим траву на ливадама у
Шеховцима. Радујем се што
има све више младих косаца
који долазе на такмичење’’,
рекао је Ђурановић.
У културно - умјетничком
програму наступили су
фолклорни ансамбли из
Мркоњић Града и Крепољина
у Србији, те
ансамбл
„Држава“ из руског града
Вороњежна.
Иначе, организатор манифестације била је мркоњићка
општина уз помоћ Владе РС
и медијско покровитељство
РТРС.
С.Дакић

АТРАКЦИЈА-На „Данима
косидбе Балкана 2010“
посебна
атракција
била је Драгица Јовић
из
Крепољина
која
се
такмичила
ван
конкуренције у кошењу
траве. Иако јој је 56
година успјела је да
покоси парцелу, за шта
је награђена великим
аплаузом
неколико
хиљада
посјетилаца
манифестације
на
Балкани.

ПОТПИСАНИ УГОВОРИ О ЗАПОШЉАВАЊУ

ПРВИ ПОСАО ЗА
19 ПРИПРАВНИКА

Потписивање уговора

У оквиру програма Завода
за
запошљавање
РС
,,Први посао’’ директор
Завода за запошљавање
Републике Српске Бошко
Томић, начелник општине
Мркоњић
Град
Зоран
Тегелтија, те десет пословних
субјеката
са
подручја
општине, потписали су
уговор о запошљавању 19
приправника са високом
стручном спремом.
Томић је овом прилоком
рекао да се број незапослених
у Републици Српској са око
150.000, колико се налазило
на евиденцији Завода на
почетку године, опао на око
143.000, од чега је око 2.700
лица са високом стручном
спремом
без
радног
искуства.
,,Овим пројектом и запошљавањем 1.500 младих
високо-образованих
кадрова, тај број ће се и
више него преполовити.
Људи који прођу кроз овај
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пројекат добиће шансу да
стекну искуство, али и да
остану да раде уколико,
наравно, то буде могуће”,
рекао је Томић. Истичући
да Завод инсистира на
запошљавању приправника
у неразвијеним општинама,
што се из претходна два
пројекта овог типа показало
као добра пракса.
Начелник општине Зоран
Тегелтија је истакао
да
општина Мркоњић Град
има и свој Програм за
запошљавање.
,,Осим са Заводом, покушаћемо и да са послодавцима
са
подручја
општине финансирамо запошљавање једног броја
приправника, и на тај начин
запослимо што већи број
младих образованих људи”,
рекао је Тегелтија.
Вриједност
Владиног
програма „Први посао“ је
15 милиона марака, од чега
је Влада РС обезбиједила

девет,
а
предузетници
шeст милиона. По једном
приправнику одобрена су
средства у бруто износу
од 826,34 КМ што је 70%
просјечне
нето
плате
која је остварена у РС
у 2009. години. Од овог
износа, 495,80 КМ или 60%
мјесечно испаћиваће Завод
за запошљавање РС док
остатак од 330,54 КМ или
40% сноси послодавац. На
нивоу РС, овим пројектом,
планирано је запошаљавање
1.500 високо-образованих
младих људи.
С.Ћусо
Нове
приправнике
запослиће општина Мркоњић
Град,
Мркоњић
путеви,
,,ХЕ на Врбасу”, Агенција за
привредни развој, Дјечији
вртић ,,Миља Ђукановић”,
Центар за социјални рад, ОШ
,,Бранко Ћопић”, Дом здравља
,,Др Јован Рашковић”, ,,Пољо
Подрашница”, и ШГ ,,Лисина”.

ОПШТИНА МРКОЊИЋ ГРАД ПОМАЖЕ РАД НЕВЛАДИНОГ СЕКТОРА

За пројекте 25.850 КМ

Начелник општине Мркоњић Град Зоран Тегелтија потписао је уговор са
представницима 12 невладиних организација са подручја општине o финансирању
13 пројеката невладиног сектора. У ове пројекте уложиће се 25.850 марака.
,,Невладине организације су кандидовале 23 пројекта за додјелу средстава.
Комисија је изабрала 13 пројеката који су били корисни за нашу средину.
Опредјељење комисије је да се не могу финансирати пројекти који служе само
сврси и раду невладине организације, односно да користе само за њих’’, рекла
је предсједница Комисије за одабир пројеката Дивна Аничић. Додајући да је
максималан износ који невладине организације могу да добију за пројекте од
општине пет хиљада марака
,,Ово није једини новац који је намијењен за невладин сектор. Ми смо заједно
са хидроелектраном Бочац за ову годину обезбиједили око 300 хиљада марака за
невладин сектор, културне и спортске институције кроз разне видове помоћи’’,
рекао је начелник општине Зоран Тегелтија и најавио набавку мамографа - апарата
за рано откривање рака дојке до краја ове године.
Највећи износ, од 3.000 марака добио је Еколошки покрет Зеленковац за пројекат
Музички фестивал „Зеленковац 2010“. Удружење Грађана „Ауро Ауто“ добило је
2.750 марака за пројекат „Љетња школа картинга“.
Износ од по 2.500 марака одобрен је за пројекат „Распјеване пахуљице“ Удружења
„Мали принц“ и пројекат „Упознавање и оживљавање традиције и културе
Мркоњић Града – село Густовара“, а које је предложило Удружење грађана „Исток“.
Одобреним износом од 2.000 марака задовољни су и представници Омладинске
организације Црвеног крста за пројекат „Опремање просторија младих Црвеног крста“, Међуопштинског савеза слијепих и слабовидих Мркоњић Град
за пројекат „Гледајмо у будућност“ и Хуманитарног удружења жена Мркоњић Град за пројекат „Акција превенције болести дијабетеса и мјерење крвног
притисака у општини Мркоњић Град“. По 1.900 марака добили су Удружење жена „Наша жена“ Подрашница за пројекат „Чување традиције и промоција
туристичке понуде општине Мркоњић Град“, а пројекат ће се реализовати кроз израду сувенира и народних рукотворина, као и Клуб умјетничких душа за
III Ликовну колонију „Ум“.
За реализацију прoјекта „Тајне пчеларства“ Удружењу пчелара „Матичњак“ одобрен је износ од 1.800 марака, док је Удружењу породица са четворо и више
дјеце „Радост МГ“ одобрено 500 КМ за пројекат „Подизање друштвене свијести о проблемима породица са четворо и више дјеце у општини Мркоњић Град“.
Омладинској организацији „Центар“ одобрена су средства за реализацију два пројекта. Један је „Локални волонтерски сервис“, за који је одбрен износ од 2.000
марака и други „Интернет за све“ за који је одобрено 1.000 марака.
Удружење ,,Мали принц’’ кандидовало је пројекат ,,Распјеване пахуљице’’. ,,Пројекат је намијењен искључиво дјеци пјевачима и пројектом је предвиђено
такмичење малих хорова узраста од пет до 13 година на нивоу Републике Српске, БиХ и шире. Такмичрског је карактера и пружа велике могућности за
напредовање у стварању квалитетне дјечије музике, забаве, креативности као и повезаност са сличним манифестацијама’’, рекла је предсједница Удружења
Милијана Малић. Додајући да је планирано да се пројекат реализује у другој половини мјесеца октобра.
Предсједница Хуманитарног удружења жена Мркоњић Град Марта Чулић је рекла да је Удружење први пут конкурисало за додјелу ових средстава и да су
прошли.
,,Први пут смо конкурисали и добили средства како бисмо могли да организујемо акцију мјерење нивоа шећера у крви и крвног притисака на подручју
општине Мркоњић Град. Реализација је планирана у току сљедећих неколико мјесеци, односно за август, септембар и октобар, истакла је Чулићева. Додајући
да су овом акцијом планирани и обиласци села у околини Мркоњић Града.
С.Ћусо
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Фабрика вијака изашла из стечаја

Нови асфалт у улици Бораца српских
Становници Мркоњић Града добили су на употребу
модернизовану саобраћајницу, улицу Бораца српских
која центар града повезује са транзитним путем
према Бањалуци, Јајцу и Кључу. Уз нову асфалтну
подлогу, урађени су тротоари и потребна саобраћајна
сигнализација.
Шеф у „Мркоњић путевима“ Раде Крунић каже да је
улица Бораца српских сада модерна саобраћајница са
ширином коловоза од 6,70 до осам метара, са хабајућим
слојем асфалтне подлоге дебљине пет центиметара.
,,Коловозна подлога је нивелисана према саобраћајним
стандардима и ријешено је питање одвода површинских
вода за вријеме кишног времена. Наиме, извршена је
нивелација попречних падова у односу на ранија

Улица Бораца српских

рјешења, која су била доста лоше урађена и стварала
велике проблеме возачима и пјешацима. Урађена је и
пјешачка стаза до аутобуске станице, што јер од великог
значаја за пјешаке’’, рекао је Крунић.
,,Модернизацијом 350 метара улице Бораца српских
задовољни су и возачи, али и сви грађани, јер је ова
главна саобраћајница у Мркоњић Граду која центар
града повезује са транзитним путем и једна је од
најфреквентнијих градских улица.
,,Коловозна подлога у овој улици била је дотрајала,
са много оштећења и ударних рупа што је утицало на
безбједност саобраћаја. Ја ову улицу често користим
када долазиим у центар града и срећан сам што је њена
реконструкција успјешно завршена’’, рекао је Владо
Копуз.
Слично прича и Дане Марчета, који каже да је у овој улици
велики проблем представљало што није било ријешено
питање одвођења оборинских вода са асфалтне подлоге.
,,Пјешаци су били у великим невољама да се крећу овом
улицом, јер нису били израђени тротоари и ријешено
питање одвођења оборинских вода. Када је падала
киша на коловозу су била мала језера, а возила која су
пролазила по правили су „купала“ пјешаке. Сада је тај
С. Дакић
проблем ријешен’’, рекао је Марчета.

КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ Иначе, реконструкција градских саобраћајница у Мркоњић
Граду реализује се у оквиру програма капиталних улагања у
инфраструктуру у градском насељу, а средства је обезбједила
општина из програма капиталних инвестиција.

Фабрика вијака из Мркоњић Града изашла је из трогодишњег стечаја током којег је
успјешно реорганизована. Скупштина повјерилаца Фабрике вијака усвојила је Одлуку
о окончању стечајног поступка, а у предузећу очекују скоро именовање Управе и нове
пословне активности. Занимљиво је да је Фабрика вијака током стечаја све вријеме радила
и запошљавала двадесетак радника. Алекса Њежић, стечајни управник у овом предузећу,
истакао је да је очувана комплетна стечајна имовина, те да је Фабрика вијака успјела
опстати захваљујући томе што је и за вријеме стечаја производила вијке за “Жељезнице
РС”, “Електропренос БиХ”... и Рафинерију уља Модрича. У склопу реорганизације предузећа
његова потраживања према Фонду ПИО, Фонду здравственог осигурања и Пореској управи
РС, односно општини Мркоњић Град, конвертована су у акције, тако да је Фабрика вијака
сада у већинском државном власништву чији је удио 57 одсто. “Опстанак Фабрике вијака
условљен је проналаском новог стратешког партнера”, истакао је Њежић. Фабрика вијака
прије рата је запошљавала 600 радника и била позната по производњи висококвалитетне
вијчане робе.
Л.Н.

РЕПУБЛИЧКА АГЕНЦИЈА ЗА МСП

Обука за самозапошљавање
Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа у оквиру програма Панорама
организоваће едукацију за самозапошљавање младих незапослених људи, који имају
пословну идеју, али немају довољно предузетничког знања и вјештина да је успјешно
реализују у пракси.
Договорено је то након састанка начелника општине Зорана Тегелтије и директора
локалне Аагенције за привредни развој Томислава Тодоровића са Слободаном
Марковићем, директором
Републичке агенције за
мала и средња предузећа.
,,Кандидатима
који
успјешно прођу обуку и
чији пословни планови
буду оцијењени као реално
исплативи,
пружићемо
конкретну помоћ у изради
бизнис плана и апликације
за средства Инвестиционоразвојне банке Републике
Српске,
а
они
који
добију средства и оснују
фирму, могу рачунати на
консултантску помоћ
у
првој години пословања која
се сматра најкритичнијом
за опстанак бизниса”, рекао
је Марковић.
Додајући да до краја године
треба да профункционише
Гарантни фонд Републике
Српске у пуном капацитету,
а чији је основни задатак и
Директор РАРС -а на конференцији за штампу
смисао да олакша приступ
финансијама, односно кредитним средствима и смањи ризик од пропадања .
Директор Агенције за привредни развој општине Томислав Тодоровић рекао је да на
подручју општине има људи са занимљивим пословним идејама, те да ће ова врста
едукације бити веома корисна за оне који размишљају о покретању властитог посла.
,,Ово је прилика свима који имају идеју коју желе да реализују, а недостаје им знања,
средстава и подршке’’, рекао је Тодоровић. Истичући да ће им Агенција пружати
подршку у једном дужем временском периоду, док год не ојачају и буду способни да
сами послују и функионишу.
Наредних дана на четири локације у граду ( испред Општине, Општинске агенције
за привредни развој, Дома културе и Завода за запошљавање) биће постављен
промотивни пано који је израдила Републичка агенција за развој МСП, са пријавама
за едукацију. Сви заинтересовни грађани треба да попуне пријаву и предају у Агенцију
за привредни развој и чим се пријави довољан број кандидата (најмање 20 кандидата)
биће организована обука. Едукација је бесплатна за све полазнике и трајаће 12 дана, у
оквиру које кандидати стичу практична знања о изради бизнис плана, аплицирању за
кредитна средства, промоцији и слично.
Прошле године Агенција је организовала 14 едукација широм Републике Српске које је
прошло 330 полазника. Добијено је 55 реално остваривих пословних планова који ће,
уколико буду реализовани, обезбиједити посао за око 40 особа. Неки од њих већ су у
фази реализације.
С.Ћусо
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Проширење дјечијег вртића „Миља Ђукановић“

У ВРТИЋУ МЈЕСТА ЗА ЈОШ ПЕДЕСТОРО ДЈЕЦЕ
Запослени у Јавној установи Дјечији вртић „Миља
Ђукановић“ у Мркоњић Граду до краја љета добиће на
употребу око 350 квадратних метара нове корисне површине
у вртићу. Наиме, прије два мјесеца почели су радови на
проширењу, уз постојећи објекат вртића.
Радове чија је вриједност 340 хиљада марака изводи
предузеће „Комотин“ из Јајца. За доградњу вртића 120 хиљада
марака обезбједио је ГАП-Пројекат управне одговорности, а
мркоњићка општина још 200 хиљада марака.
Радови на доградњи нове ламеле уз постојећи објекат вртића
су у малом закашњењу, због лоших временских прилика у
мају и јуну. Међутим, одговорни у „Комотину“ очекују да
ће све радове на вртићу завршити у предвиђеном року, до
краја љета.
Оптимиста је и директорица Дјерчијег вртића „Миља
Ђукановић“ Данијела Протић, која наглашава да је доградња
и проширење вртића за 350 квадрата од великог значаја за
ову предшколску установу.
,,Када се заврше радови на доградњи у вртићу добићемо
на употребу корисни простор од 350 квадрата за боравак
и рад са дјецом. Као што је познато вртић сада нема
довољно простора да се приме сва дјеца чији су родитељи
заинтересовани за боравак дјеца у вртићу. По нашим
процјенама у вртићу ће бити мјеста за боравак још
педесеторо нове дјеце. Осим тога, садашње васпитне групе
ће се растеретити, јер су прекобројне што васпитачицама
отежава рад с дјецом’’, рекла је директорица вртића Данијела
Протић и додала да ће се у овој предшколској установи
у наредном периоду васпитно-образовни рад одвијати
квалитетније.
Директорица Протић наглашава да је пројекат проширења
вртића од великог значаја не само за Мркоњић Град, него и
за Републику Српску, јер је ова установа једна од највећих у
Српској.
,,Дјеца су наше највеће богаство и због тога у дјецу треба
улагати. Радујемо се дану када ће радови на проширењу
вртића бити завршени, јер ћемо тада имати оптималне
услове за рад’’, рекла је Протићева.
С. Дакић
ДЈЕЦА-У Дјечијем вртићу „Миља Ђукановић“ тренутно
борави око 150-торо дјеце у матичној установи у Мркоњић
Граду и подручном одјељену у Подрашници. С њима ради
едукован и школован кадар.
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Камп Црвеног крста ‘’Балкана 2010’’

У Туристичком центру Балкана 2. јула отворен је 13. омладински камп ‘’Балкана 2010’’,
који ће трајати од 20. до 29. јула. Камп заједнички организују Црвени крст Републике
Српске и Општинска организација Црвеног крста Мркоњић Град.
Први камп је организован прије 13 година и од тада се традиционално организује боравак
младих црвенокрсташа на овом мјесту.
У кампу, који ће трајати девет дана, борави 100 чланова омладине Црвеног крста
Републике Српске из осам региона ове организације. Ту су и млади из Црвеног крста
Србије и Црне Горе.
Камп је отворио генерални секретар Црвеног крста РС Сванимир Ђокић, а свечаности
су присуствовали генерални секретар Омладинског савјета РС Бојан Гребенар, директор
Фонда дјечије заштите РС Момир Топић, представник Републичке дирекције робних
резерви Милорад Трнинић, предсједница Скупштине општине Мркоњић Град Дивна
Аничић, представници Министарства за породицу, омладину и спорт РС, те представници
Црвеног крста Шпаније.
,,Задовољни смо условима које имамо на Балкани, јер је овај камп један од најбољих
на нашим просторима. Полазници кампа су показали велико интересовање за курсеве
гдје могу да науче доста тога новог и корисног’’, рекао је генерални секретар Црвеног
крста Републике Српске Сванимир Ђокић. Додајући да ће полазници кампа обрадити
шест курсних цјелина. Ријеч је о првој помоћи, реалистичком приказу стања повреда
и обољења, спашавања на води, анимацији, руковођењу и дисеминацији, екологији и
репродуктивном здрављу.
Осим у курсевима, млади на Балкани имаће и садржајан спортски и културно-забавни
живот.
Пројекат су подржали Министарство породице, омладине и спорта РС и општина
Мркоњић Град.
С.Ћусо

ПОКАЗНА ВЈЕЖБА ЦРВЕНОГ КРСТА НА БАЛКАНИ

Млади научили како да помогну повријеђенима
Показаном вјежбом пружања прве помоћи повријеђеним у логору, у наводном бомбардовању 29.јула завршен
је Омладински камп Црвеног крста „Балкана 2010“. Наиме, у кампу је девет дана боравило 106 чланова
подмлатка и омладине Црвеног крста из Српске, Србије и Црне Горе.
Републички координатор Црвеног крста за пружање прве помоћи Саша Мараковић, каже да су полазници
кампа извели показну вјежбу пружања прве помоћи повријеђеним у наводном бомбардовању логора од
стране ратног ваздухопловства.
,,Извођењем ове вјежбе жељели смо да покажемо колико су полазници кампа оспособљени за пружање прве
помоћи у једној несрећи. Вјежба је на најбољи начин показала да се све екипе прве помоћи, које су обучаване
у кампу, добро обучене и синхронизоване у збрињавању повријеђених’’, рекао је Мараковић.
На вјежби је Радомир Јеркић „глумио“ генерала војне јединице, чији су логор грешком бомбардовали авиони
ратног ваздухопловства.
,,На вјежби је све је добро функционисало, јер смо ову показну вјежбу добро припремили. У први мах
посјетиоци који нису знали шта се тачно дешава имали су дојам да је логор стварно бомбардован’’, истакао је
Јеркић и додао да је одржавање кампа од великог значаја за едукацију младих у Црвеном крсту.
Јелена Гуја из Пала и Маријана Добрилац из Сокоца у кампу су похађале курс реалистичког приказа повреда
и обољења и кажу да су много тога новог научиле.
,,То што смо научиле у кампу из курса ‘’Реалистички приказ повреда и оболења’’ много ће нам користити у
животу. Научиле смо да препознајемо о којој се повреди ради и како се та повреда може санирати. То смо
демонстрирале и на показној вјежби, која је, кажу, била једна од најбољих од када постоји камп’’, рекле су
Јелена и Маријана.
Иначе, организатор 13-ог по реду Омладинског кампа на Балкани био је Црвени крст Републике Српске, уз
финасијску помоћ Министарства за породицу, омладину и спорт РС.
С.Дакић
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ПАНТЕЛИЈА ЋУРГУЗ, ПРЕДСЈЕДНИК БОРАЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РС

Злоупотребом до инвалиднина

УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНЕРА

Пензионере чека вруће изборно љето
На Скупштини Удружења пензионера Мркоњић Град коју
чине 53 делегата два пензионерска удружења, која су се
удружила прије девет мјесеци, потврђене су све одлуке
о уједињењу два удружења у јединствено пензионерско
удружење. На истом састанку уз доста „ватре“ постигнут
је договор да се у року од 60 дана проведу избори у свим
мјесним и општинском удружењу.
То је епилог трочасовне сједнице Скупштине Удружења
пензионера Мркоњић Град, на којој су поново на површину
испливале подјеле, неспоразуми, али и тешке оптужбе да
је удружење приватизовано, криминализовано и да није
у функцији бриге о пензионерима. Наиме, прије девет
мјесеци Управни одбор Удружења пензионера Мркоњић

Раде Ракуљ

Град и Удружења пензионера „Петар Мркоњић“ донијели
су одлуку о спајању у једно пензионерско удружење.
То удружење правно-формално и званично постоји од
1.јануара ове године и чланарина се прикупља на жирорачун удружења. Међутим, тако је само на папиру, што
је показала сједница Скупштине удружења, на којој се
делегати из два удружења нису могли договорити ни око
дневног реда, начина рада Скупштине и ко је имао право да
закаже скупштинску сједницу. Била је то мучна ситуација
у сали Скупштине општине, са много ружних ријечи и
увреда без много аргумената и чињеница усмјерених на
неке појединце из руководства удружења.
Ситуацију је покушао смирити предсједник Републичког
удружења пензионера Раде Ракуљ, који је указао на пропуст
да је скупштину заказао предсједник Удружења пензионера
Војо Ђаковић, умјесто предсједника Скупштине Жарка
Субашића.
,,Ми смо из Републичког удружења пензионера писмено
упозорили руководство мркоњићког Удружења пензионера
да се мора поштовати споразум о спајању удружења,
који су потписали представници два удружења и да су се
требали провести избори. То није урађено у предвиђеном
року, а нису испоштоване и остале одредбе из споразума.
Уколико се споразум не испоштује Републичко удружење
пензионера обуставиће враћање чланарине удружењу у
Мркоњић Граду’’, рекао је Ракуљ.
Одборник Скупштине Мирко Милић замјерио је
руководству да је приватизовало удружење и да се само
бори за своје функције које су добро плаћене. Наиме, од
2.670 марака, колико се мјесечно прикупи од чланарине,
800 марака се издваја за плаћање „функционера“ удружења:
предсједника, подпредсједника и два секретара. С.Дакић
ДУГОВАЊА-Начелник општине Зоран Тегелтија
упознао је делегате да су општина и Влада РС морале
да издвоје око 100 хиљада марака да се покрију дуговања
Удружења пензионера, које је начинило претходно
руководство. Само на име камате за дуг плаћено је 12
хиљада марака.

У Републици Српској има
око 17 хиљада ратних
војних инвалида који су то
право остварили по основу
обољења и повређивања у
рату. У тој групацији много
је оних који су злоупотребом
дошли до статуса инвалида.
То је потврдио у разговору
за
„Локалне
новости“
предсједник
БОРС-а
Пантелија Ћургуз и додао
да је Борачка организација у
сарадњи са Министасртвом
рада и борачко-инвалидске
заштите
покренула
активности
на
ревизији
првенствено у циљу да
се ревизијом обухвате те
категорије инвалида.
,,На почетку ревизије ревизоне
комисије су изузеле на обраду
један број тих предмета,
на које су указале борачке
организације. Међутим, након
тога десило се да се на ревизију
Пантелија Ћургуз
позивају истински инвалиди,
они који су рањени у борбама под слоганом: “стоп лажним“ инвалидима. На то су прво
реаговали ампутирци, јер су комисије почеле на ревизију да позивају и њих иако им је
претходна комисија утврдила трајну ивалидност’’, рекао је Ћургуз и додао да је то рађено
смишљено с циљем да се ревизијом истинских инвалида заштите „лажни инвалиди“.
По његовом мишљењу тај „модел“ ревизије примјењиван је како би се заштитили
појединци у неким органима државне управе, који су омогућили „лажним“ инвалидима
да остваре право на инвалиднину на незаконит начин.
,,Када се дошло до података која су то лица и да против њих поднесемо кривичне пријаве
и тражимо одговорност, неко се досјетио да уводи принцип управног надзора и да
ревизијом „обрађује“ „праве“ инвалиде. То је било смишљено како би се изазвала реакција
и бунт инвалида с циљем да се заустави ревизија. Захваљујући разумијевању ресоорног
министра Раде Ристовића ревизија није заустављена и БОРС ће инсистирати на њеној
проведби’’, рекао је Ћургуз и додао да ресорно министарство по служебеној дужности
може да врши ревизију инвалиднина.
Наиме, Ћургуз тврди да су првостепени органи били дужни да у одређеном броју предмета
проведу „превођење“ у одговарајућу категорију. Међутим, они то нису чинили већ су све
то „спојили“ у једну активност у ревизију.
,,Због тога смо добили овако лошу концепцију, која је произвела много проблема. Тај
проблем је посебно изражен у Херцеговини, јер комисије позивају инвалиде који имају
висок степен инвалидности по основу рањавања у борби, док они инвалиди на које смо
ми указали још користе права и нису у процесу ревизије, што је невјероватна ствар. За
њихове инвалиднине издвајају се значајна средства, која би се могла усмјерити за потребе
истинских инвалида’’, истиче Ћургуз и наглашава да се руководство БОРС-а залаже за
поштену и транспарентну ревизију којом ће бити обухваћени сви они који су до статуса
инвалида дошли на сумњив и незаконит начин.
С.Дакић
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УСПИЈЕХ БРАНКИЦЕ АНЂЕЛИЋ

Прва на новосадском Факултету за физику
Бранкица Анђелић дојучерашња гимназијалка из Мркоњић Града одлучила се да студира
физику у Новом Саду, одсјек Истраживачки модул. Бранкица је без проблема савладала
пријемни испит и предводи листу од 49 студената чије студирање иде на терет буџета Србије.
Када је одрадила тест и са осталим студентима чекала резултате, Бранкица Анђелић није ни
слутила да ће њен рад бити оцијењен највишом оцјеном. На прелиминарној листи њених
будућих колега, Бранкица Анђелић своје име пронашла је на првом мјесту. Како се одлучила
да оде далеко од куће на студије, младој Мркоњићанки је овај резултат улио додатно
поуздање пред почетак напорног школовања. „Освојила сам максималан број бодова - 100,
40 на основу успјеха у средњој школи те 60 на пријемном испиту. Нисам се надала да ћу бити
прва на листи тако да још не могу да вјерујем да ми је то пошло за руком“, каже Бранкица
Анђелић, која је проглашена за ученика генерације у мркоњићкој Гимназији.
Добре резултате на пријемним испитима имало је још неколико студената из Мркоњић
Града што је Бранкицу одушевило. Иако није сумњала у знање својих школских другова,
прелистава са њима утиске са пријемних испита. „Срећна сам колико нас је направило добре
резултате. Разлог је велики труд који смо уложили не само током школовања већ и када смо
се припремали за пријемне испите, које смо схватили јако озбиљно. Неки од нас су избили у
врх листе, у групи од по неколико стотина студената“, додаје млада Мркоњићанка.
Бранкица и њене колеге не крију допринос професора из мркоњићке Гимназије. Кажу да
су просвјетари имали доста стрпљења за њих током четворогодишњег школовања и да је
мркоњићка Гимназија једна од бољих у РС. „Ми смо прави представници наше Гимназије.
Људи из малих средина често су у сјенци својих колега који стижу из већих градова, гдје је
сваки успјех пропраћен и публикован. Ми немамо такву промоцију, иако се често ученици
из малих градова истичу и постижу добре резултате. Ја сам на неким такмичењима била
боља од гимназијалаца из Бања Луке, Приједора и још неких градова и поносна сам што сам
на најбољи начин представила своју школу и град“, додаје будућа физичарка.
Осим Бранкице Анђелић, треба подсјетити и на прва места још неколико младих Мркоњићана
на факултетима у Бањалуци: Гордана Јаковљевић (Архитектонско-грађевински факултет,
одсјек Геодезија), Стефан Гламочак (Електротехнички факултет, одсјек Информатика и
рачунарство), Мирјана Еремија (Природно-математички факултет, одсјек Биологија) и
Мирјана Давичевић (Технолошки факултет). Добрих резултата будући студенти из Мркоњић
Града домогли су се и на факултетима за студирање математике, медицине, фармације,
математике, грађевине, екологије, права и журналистике.
С. Милетић

Млади БХ едукатори на Свјетској конференцији

Његош Томић учествовао на
конференцији о AIDS-u у Бечу

ОПШТИНСКИ ОДБОР СУБНОР-а

Посјета спомен-подручју Козара
У организацији Општинског одбора СУБНОР-а Мркоњић Град педесетак учесника
Другог свјетског и Отаџбинско-одбрамбеног рата, као и њихове породице посјетили су
Спомен- подручје Козара на Мраковици. Ова посјета организована је у недјељу 4.јула, а у
поводу обиљежавања Дана борца и 66-годишњице побједе над фашизмом.
,,Ову посјету организовали смо у циљу да и наш Општински одбор СУБНОР-а и
учесници НОР-а дају свој допринос обиљежавању ових великих јубилеја, значајних
за народноосободилачку борбу. Осим тога, на Козари су са подручја наше општине
погинула четири борца: Милан Павловић из Густоваре, Екрем Херић из Мркоњић
Града, Лазо Иличић из Сурјана и Лазо Батиница из Шеховаца. Њихова имена налазе се
на спомен-плочи костурице на Мраковици’’, рекао је предсједник Општинског одбора
СУБНОР-а Мркоњић Град Симо Попадић.
Делегација СУБНОР-а из Мркоњић Града: Симо Попадић, Ђуро Кудра, учесник Другог
свјетског рата и Миле Пераћ, учесник Отаџбинско-одбрамбеног рата положили су
цвијеће на спомен-обиљежје на Мраковици.
Иначе, одлазак на Мраковицу помогла је општина Мркоњић Град, а за многе борце и
младе то је била прва посјета овом легендардом спомен-комплексу.
С.Дакић
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Његош Томић

Представници Босне и
Херцеговине учествовали
су
на
Међународној
конференцији о AIDS-u,
која је ове године одржана у
Бечу од 18. до 23. јула. У бх
делегацији била су и четири
омладинца из Мркоњић
Града, Милића и Сарајева.
Његош Томић, секретар
Омладинске организације
‘’Центар’’ из Мркоњић Града
каже да је презадовољан
што му је пружена прилика
да учествује у раду ове
конференције. Овај младић,
који је недавно постао
пунољетан, оспособљен је

за посао вршњачког
едукатора за сексуално
и
репродуктивно
здравље. Осим Његоша,
у Бечу су боравили
и Ранка Казимовић
из Милића те Кенад
Османовић и Енеса
Фериз из Сарајева.
„На пут смо отишли
под покровитељством
њемачког друштва за
техничку сарадњу GTZa, чији су представници
одржали презентацију о
свом дјеловању у БиХ. Ми
смо били једини вршњачки
едукатори који су добили
прилику да кажу нешто о
томе какво је стање у нашој
земљи“, рекао је Његош
Томић по повратку из Беча.
Сваки
од
четири
представника из Босне и
Херцеговине, имао је задатак
да изложи детаље о стању у
својој регији. Његош Томић
представио је бањалучку
регију. „Говорио сам о
ризику преношења заразних
болести у овој регији. Драго

ми је што сам имао прилику
да пред тако важним
скупом добијем прилику
да изложим податке које
смо прикупили на терену“,
наставља Томић и додаје да
ће му ово искуство добро
доћи.
Босна
и
Херцеговина
је
сврстана
међу
најнеразвијеније земље по
питању сузбијања сполнопреносивих болести. Није
се много напредовало у
тој области па су овакве
конференције прилика да се
младима скрене пажња на
главне проблеме. „Још много
се мора радити на тренирању
и учењу, али надам се да ће
и сама држава много више
улагати у рјешавање овог
проблема. Нема потребе да
нас о сполно-преносивим
болестима
непрестано
обучавају странци, кад већ
имамо домаће снаге за тај
посао“, закључује Његош
Томић.
С. Милетић

Бранкица Анђелић

Пројекат ‘’Социјализација дјеце’’

Дјеца отпутовала за Кумбор
У склопу пројекта Социјализација деце, који реализује
Републички фонд дјечије заштите, 22 ученика отпутовало
је из Мркоњић Града на десетодневно љетовање у Кумбор.
Ријеч је о петој смјени у кампу за дјецу, у којој ће бити
и дјеца из Приједора, Бања Луке, Зворника и Источног
Сарајева. Из Мркоњић Града је ове године на љетовање
отпутовало 9 ученика. За њих ће током боравка на
црногорском приморју бити организоване стручне
активности а дјецу ће пратити особље у чијем су саставу
љекари, психолози, аниматори и васпитачи. Дјеца из
Мркоњић Града већ 8 година учествују у овом пројекту.

„Јако се радујем што идемо на море и ова акција је баш
интересантна. Надам се да ћемо се добро провестим, а
како баш нисам добар пливач, очекујем да ћу коначно
научити да пливам“, рекао нам је Ђорђе Новаковић,
13-годишњак из Мркоњић Града. За џепарац малих
путника у износу од 50 КМ побринуо се Центар за
социјални рад из Мркоњић Града док је Општина деци
припремила пригодне поклоне за пут.
С.Милетић
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ЗАВРШЕН МУЗИЧКИ ФЕСТИВАЛ ,,ЗЕЛЕНКОВАЦ 2010”

Уживање у природи уз добар звук
,,Зеленковац је мјесто за људе који су везани за природу, за музику и уживање. Долазе људи са различитих континената и,
што је најбитније, увијек влада позитивна енергија”,
На излетишту Зеленковац, одржан је
надалеко чувени музички фестивал
“Зеленковац 2010” , који је љубитељима
природе и музике пружио три дана
незаборавног уживања. Уз добре звуке,
хладно пиво и прелијеп природни
амбијент посјетиоци су заборавили
на кишу која је упорно падала.
Упркос невремену за три дана је кроз
излетиште прошло преко 1500 људи.
Фестивал је почео 29.јула и требао је да
траје до 1. августа, али је Тамбурашки
оркестар отказао наступ.
„Музички фестивал је и поред
лоших временских прилика добро
протекао. Окупио је приличан број
заинтересованих људи, сама природа
профилише наше госте. Концерти су
били добри, озвучење квалитетно.
Мада, да је било боље вријеме
сигурно би била још већа посјећеност.
Зеленковац је необичан амбијент
и зато је фестивал изазован, овамо
долазе људи који воле природу и
долазе људи са различитих поднебља.
Овдје људе спаја љубав према природи,
стваралачки рад и опуштеност.
Ово мјесто је пуно љубави, музике,
умјетности и љепоте“, рекао је Борислав
Јанковић, предсједник Еколошког
покрета „Зеленковац“.
Треба истаћи да ове године није одржан
џез фестивал, него музички фестивал,
на којем је било музике за све укусе

,,Irina”

,,Neuro”

Прве вечери, 29.јула, наступили су бендови “Trauma Box” из Јајца, “Урнебес” из Бихаћа, “Деде Путра” из Цазина и “Неуро” из Бањалуке. Дан касније
наступили су “Wanted” из Мркоњић Града, “Red Dust” из Бањалуке и Гале(“Кербер”) и Најда (Смак). Треће вече фестивала су пјевали“Сириус” из Санског
Моста, “Треф, пик и разбојник” из Козарске Дубице, те Ирина и Storm. Посљедње вече фестивала “Зеленковац 2010” је било резервисано за тамбураше,
али су отказали наступ.
Организатори су за посјетиоце обезбиједили и камп са свом неопходном инфраструктуром. Треба нагласити да је улаз за све три вечери био бесплатан,
а цијене пића су биле приступачне. Посјетиоци из удаљених мјеста могли су преноћити у бунгаловима, у којима има тридесет лежајева.
Посјетиоца је и ове године било из разних крајева и имају само ријечи хвале за све што им је било понуђено.
,,Ово је феноменално, драго ми је што постоји нешто попут овог фестивала. Невријеме није зауставило уживање, насупрот , сви су били вани, купали су
се у киши и пјевали“, рекла је Кључанка Мајда Шехић.
Ту је био и Горан Којић из Темерина који је овај фестивал упоредио са EXIT фестивалом.
„Дошао сам из Темерина на фестивал и нисам се покајао“, рекао је Којић.
Висока црногорична шума кроз коју протиче планински поток правећи слапове, те острвца, необична умјетничка галерија и објекти који су урађени у
складу с природом, само су дјелић онога што можете видјети ако посјетите Зеленковац.
Излетиште је смјештено на обалама истоименог потока који извире на западним обронцима планине Лисине и тече кроз борову шуму. На потоку је
прије неколико вијекова изграђено петнаестак воденица, а једну од њих је 1985. године проширио и преуредио у свој атеље ликовни умјетник Борислав
Јанковић, предсједник Еколошког покрета “Зеленковац”. У априлу 2002. године ово мјесто је добило статус еколошке зоне.
У преуређеној воденици, поред атељеа, Јанковић је отворио умјетничку галерију под називом: „Зашто није отишао Боро!?“. У галерији се налази богата
колекција умјетничких дијела, етнографских и других културних садржаја.
,,Зеленковац је мјесто за људе који су везани за природу, за музику и уживање. Долазе људи са различитих континената и, што је најбитније, увијек влада
позитивна енергија”, каже Јанковић.
Д.Лекић
,,EXIT у малом“
Први фестивал на излетишту Зеленковац, под називом “Jazz фестивал”, одржан је 1999.године. Одзив публике готово сваке године одржавања манифестације
био је одличан. До сада су на њему наступила бројна позната имена из свијета музике.
,,Циљ нам је да од ове манифестације, за пар година, створимо EXIT у малом”, рекли су у Еколошком покрету ,,Зеленковац”.

,,Wanted”
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У
оквиру
Спортскотуристичке манифестације
„Дани косидбе на Балкани“
2.јула увече одржана је
„Косачка смотра фолклора“,
на којој су настпили КУД
„Младост“ из Крепољина
у Србији и ,,Петар Први
Карађорђевић
Мркоњић
„из Мркоњић Града, те
Фолклорна секција Дома
културе „Никола Кокошар“
из
Шипова.
Они
су
мркоњићким љубитељима
фолклора
дочарали
сву
љепоту
изворног
стваралаштва
српског
народа који живи у Србији и
Српској.
Директор Културног центра
„Петар Кочић“ Слободан
Ћоћкало, каже да је циљ
ове смотре да се окупи
сва
културно-умјетничка
друштва
са
српских
простора која његују обичаје
везане за кошење траве.
Смотром
фолклора
и
наступом у Мркоњић Граду
били су одушевљени и

чланови КУД-а „Младост“
из Крепољина“ Кристина
Миленковић
и
Ненад
Николчић.
,,Ово је мени трећи пут
да наступам на ‘’Косачкој
смотри
фолклора’’
у
Мркоњић Граду и могу да
кажем да је ово једна од
најљепших
фолклорних
смотри у Републици Српској
и Србији.
Ми смо се се представили
играма из источне Србије
и бугарским играма из
Благограда, које су веома
темпераментне игре и од
нас фолклориста траже
савршен корак и добру
припремљеност’’, рекла је
чланица КУД „Младост“
Кристина Миленковић.
Иначе, организатор смотре
били су Културни
центар
„Петар
Кочић“
и КУД „Петар Први
Карађорђевић Мркоњић“,
уз покровитељство мркоњићке општине и Владе РС.
С. Дакић

ОДРЖАНА „КОСАЧКА СМОТРА ФОЛКЛОРА“

Фоклористи дочарали сву љепоту
изворног стваралаштва
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Тајна традиције
мркоњићких косаца
Коса варцарка је била
најпознатија
коса
на
простору бивше Југославије,
али и много даље. Име
јој потиче од Варцар
Вакуфа, како се некада звао
Мркоњић Град, у којем су
ковачи стварали ову бритку
и неломљиву косу. Некада
је у њему било 36 ковачких
радњи.
Тајна ковања и обликовања
метала у сјечиво спада у
врхунско знање које се
преноси са оца на сина, јер
од квалитета направљене
косе зависиће и трајање
ковачке традиције оног ко
косу израђује, а самим тим
и косца. Каљење косе спада
у сам врх тајновитости
ковача јер се, како кажу,
коса кали “на ведром дану”
уз претходно загријавање
на “боровом” ћумуру са
урањањем у “медвјеђе сало”
да би коса била “љућа”.
У Мркоњић Граду, чувеном
по
ковачком
занату,
тренутно раде само тројица
ковача.
Ковач
Ахмо
Зонић(65)
потиче из угледне ковачке
породице, која се овим
занатом бави још од
1569. године. Од њега смо
сазнали многе тајне. Занат
се преносио с
кољена на кољено,
Ахмо је научио
од свог оца, а он
је подучио своја
два сина. Каже
да се нигдје коса
не може ковати
као у Мркоњићу,
има
изузетне
климатске услове,
који су и те
како
значајни.
Нешто се ради и
на
савременим
стројевима, али
је ту најбитнија
ручна обрада на наковњу.
Неки облици обраде се
не мијењају вијековима.
Тако је за каљење косе
за
најпрецизнију
фазу
потребан кал, који садржи,
уз восак и уље, сало медвједа
и јазавца, као и неке састојке
који су тајна мајстора.
“Коса се прави у току зиме,
а кали се у априлу и мају,
тако је најбоље. Све зависи

од каљења, ту је
тајна и суштина,
а клима највише
утиче на каљење. То
се зна, не може нико
направити косу као
мркоњићки ковач.
Искрено, мислим
да и нисам вјешт
колико је мој отац
био”, прича Зонић
и каже да има
доста
оних који
праве фалсификате.
Међутим, то се лако
открије. Каже, коса
се заврти, куцне
ноктом у одређеном
тренутку
у
најоштрији
дио
и све буде јасно,
тајна је у том звуку.
Прича
да,
кад
направи косу, зна
за које је подручје
набоља за кошење.
Објашњава да су за
Пале и Романију потребне
посебне, дуже и тање косе.
Косе варцарке се, како
каже Ахмо, најбоље оштре
брусевима из италијанског
града Бергама. Десет сати му
је потребно да искује косу,
а годишње их направи 100150 комада.
“Жао ми је што више нису

да дође и лично види гдје је
искована ”, прича нам овај
мркоњићки занатлија, видно
расположен и раздраган
због наше посјете.
Навратили смо и до
професора – ковача, Ђуре
Милановића, и он нам је
испричао неке “цаке” и
занимљивости. Каже да
су за добру косу
битни
одабир
материјала
и
умијеће откивања.
“Умијеће откивања
косе има више
о п е р а ц и ј а :
потезање, ножење
косе,
прављење
пете,
разбијање
тј. тарабљење, рубљење,
пеглање,
чишћење, дизање
пете-запећивање,
каљење,
отпуштање и клепање
Косац и ковач Сладојевић косе.
Наравно,
тражене као некад. Машине тајна је у каљењу. Како народ
су све преузеле, а и све рјеђе каже, ако хоћете да баците
се коси трава. Моје косе су клетву на ковача, реците
свагдје доспјеле- и бивши му: “Дабогда просуо кал”.
амерички
предсједник Уколико се то и дешавало,
Роналд Реган има моју онда би сви ковачи притекли
косу. Долазио је недавно и и донијели “шаку” кала да
амерички амбасадор у БиХ помогну колеги”, објашњава
Даглас Меклхејни у моју Милановић кроз шалу и
радњу. Стицајем околности додаје да Мркоњићани
је видио моју косу како једноставно имају културу
сијече траву и имао је жељу “оштрог алата”.

Каже
да
коса
није
адекватна
у колико
нема на њој
име ковача,
г о д и н а
и
мјесто
настанка.
Истиче да му
ријетко
ко
врати косу.
,,Уколико се
деси да се
оштети, то је усљед незнања
клепања косе. Први пут
кад се клепће потребна су
најмање два сата. Иначе,
мојих коса има свугдјеу Аустралији, Канади и
Словенији”, поносан је овај
мајстор.
И трећи мркоњићки ковач
Милорад Сладојевић Ђели
је уједно и један од најбољих
косаца. Много је диплома,
пехара и награда дошло
у Ђелијеве руке од 1991.
године, када је Сладојевић са
чувеном варцарком почиње
да осваја медаље. Био је 20
пута побједник косачких
манифестација широм РС,
Србије и Црне Горе. И ове
године је био најбољи на
Балкани, захваљујући лично
скованој коси. Истиче да
није нимало лако бити
добар ковач, јер то изискује

пуно времена и
упорног рада.
,,Сасвим
случајно сам постао
ковач, послије
рата сам их
почео ковати.
Најбоље
сам
могу оцијенити
шта је добро за
кошење, а шта
не. Прије ми је
теже ишло, нико
Зонић Ахмо ми није показао
пут до ове вјештине, тајне
доброг заната се највише
чувају”, прича нам мајстор
косачког заната, који у шали
каже да му је косачки посао
занат, а кошење хоби.
Зими кује, а љети коси
и продаје. Успије их све
продати јер људи, како
каже, данас купују косе за
сувенире. Ко хоће да купи
једну овакву косу, треба
издвојити 100КМ. Сазнали
смо да је ранијих година
вриједност косе била једнака
вриједности једне добре овце.
Да не заборавимо напоменути,
недавно је у Мркоњићу
гостовао пјесник Добрица
Ерић, коме су на поклон дали
ову косу. Писац се истински,
као дијете, обрадовао што
је на поклон добио нешто
тако
традиционално
и
“тајанствено”.
Д.Лекић
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ДРЖАВНА ИЗЛОЖБА ПАСА

Најљепши ротвајлер
Пруе из Бијељине
Државна изложба паса свих раса CAC БиХ одржана
је у суботу 4. јула на Балкани код Мркоњић Града. За
најљепшег пса изложбе проглашен је ротвајлер Пруе
Хаус оф Лазиц, власник Бранко Лазић из Бијељине.
На изложби, коју је организовао Кинолошки
савез Републике Српске, могло се видјети око 40
међународно признатих раса.
Након четири године, поново су се на Балкани
окупили узгајивачи паса из цијеле БиХ. На изложбу
је пристигло око 150 паса, међу којима и неколико
лијепих примјерака из Хрватске. «С обзиром да је
Босна и Херцеговина у специфичном тренутку што
се тиче кинологије, међу изложеним псима може се
примјетити сасвим задовољавајући квалитет. Драго
нам је што се изложби прикључио и један број излагача
из Хрватске тако да, по квалитету паса, имамо неколико
врхунских примјерака», рекао нам је Миодраг Бошњак
директор изложбе.
На Изложби су проглашени побједници по разредима
и класама. Међу најљепшим псима је и пас Сури
(немачки краткодлаки птичар) чији је власник Елвир
Велић из Сарајева. Лоцкер, расе коврџави бишон,
власника Радомира Јечменице из Бања Луке освојио
је треће мјесто. Једна од побједница по разредима је и
Wiva Gala, млада женка, расе њемачки овчар. «До сада
смо изашли на осам изложби. Били смо на смотрама
и у Србији гдје смо такође побрали неке од награда.
Побиједили смо данас иако је ово наш први излазак
на изложбу у Босни и Херцеговини», прича задовољна
власница Драгана Ерцег из Бања Луке и поручује
да власници треба доста љубави и пажње поклаањ
својим мезимцима.
Награде су додијељене и у категоријама: најљепше
штене и ветеран, те дијете и пас. Након дружења на
Балкани слиједе изложбе у Добоју и Градишци.
С. Милетић

ТУРИСТИЧКИ ЦЕНТАР „БАЛКАНА“

Студенти увјежбавају
спортске вјештине

Туристички центар „Балкана“ десет дана била је домаћин студентима Факултета физичке
културе „Апеирон“ из Бањалуке. Наиме, на Балкани се налази 50 студената који реализују
програм наставних активности у
природи.
Професор на Факултету физичке
културе Велимир Вукајловић, каже
да је ово пета година како на Балкани
суденти овога факултета изводе
наставне активности у природи.
,,За вријеме боравка на Балкани
студенти ће увјежбавати спортске
вјештине које уче кроз теоретски
дио настaвe на факултету. То су
активности на води, као што је
пливање, роњење, спасавање на
води, вожња кајаком… За студенте
ће бити реализована обука из алпинизма, сналажења у природи, оријентационог марша
и све остало што захтјева настава и боравак у природи’’, рекао је професор Вукајловић.
Студенти који су на обуци кажу да су одушевљени љепотом Балкане и условима које
пружа Велико и Мало језеро за извођење наставних активности у природи.
,,Први пут сам на Балкани и први пут у животу роним са опремом. Осјећај је фантастичан,
јер када сам први пут заронила имала сам под водом осјећај беспомоћности. Овакав
вид обуке је од велике користи за студенте’’, рекла је студенткиња прве године Мирјана
Минић.
Сличног мишљења је студенткиња треће године Снежана Максимовић која каже да је
ронилачка опрема, коју је добила од чланова Ронилачког клуба „Бук“, тешка око двадесет
килограма.
,,Ронилачка опрема у води није уопште тешка. Међутим, роњење није лак спорт, јер треба
знати правилно у опреми дисати под водом. Одушевљена сам боравком на Балкани и
наставним активностима, које су доста динамичне и тешке’’, истакла је Максимовићева.
За студенте на Балкани посебно је занимљива обука вожње кајаком. Предњачио је
„експерт“, члан Кану клуба „Врбас“ из Бањалуке Милан Пузигаћа, студент друге године
Факултета физичке културе.
,,Обука вожње кајаком је доста специфична, али је присутна жеља свих студената да
обуку што боље сваладају, јер ће сутра бити спортски педагози и радиће са младима.
Балкана је изузетно погодна за обуку у кајаку, јер је вода језера мирна’’, рекао је Пузигаћа.
С. Дакић
ЈАХАЊЕ - Посебна атракција за студенте биће обука у јахању на коњима која ће се
реализовати на теренима Балкане.

Локалне новости, јули 2010. године

ГОСТОВАЊЕ РУСКИХ УМЈЕТНИКА

Чланови ансамбла „Држава“ одушевљени Балканом

13

Култура, образовање,
здравство

Чланови
државног
ансамбла
„Држава“
из Ворожња у Русији
гостовали су у Мркоњић Граду. Њихово гостовање и наступ у оквиру свечаности
посвећених одржавању Туристичко-спортске манифестације „Дани косидбе
Балкана 2010“ у Туристичком центру „Балкана“ привукли су велику пажњу јавности
и љубитеља руске умјетности.
Шеф ансамбла, хармоникаш Алексанадар Панарин каже да су чланови ансамбла
одушевљени Републиком Српском и гостопримством њених становника.
,,Први пут смо у Републици Српској и одушевљени смо предивном природом.
Посебно нам се допала Балкана са два прекрасна језера, али и манифестација „Дани
косидбе“. Код нас у Русији у Ворожњежу нема овакивих манифестација и то је за нас
посебна атракција. Ови ваши косци су праве делије и велики мајстори у кошењу
траве. Међутим, нама су се посебно свидјели наступи и кореографије културноумјетничких друштава из Србије и Републике Српске. Ваша игре су са пуно темпа,
као и игре и плесови Козака које изводи наш ансамбл’’, рекао је шеф руског ансамбла
„Држава“ Александар Панарин.
Чланице руског ансамбла Јулија Павлајева, Људа Зхивоторева, Ања Потапкина, Сергеј
Золатарјев и Игор Орлов представили су се мркоњићкој публици традиционалним
плесовима и играма Козака и Руса.
,,Наша ансамбл „Држава“ сачињавају професионални чланови и наше наступе финасира држава. Имали смо наступе у многим свјетским метрополама у
оквиру културне сарадње Русије са тим државама и градовима. На простору предратне Југославије једино смо наступали у Загребу. У Републици Српској
наступили смо у Мркоњић Граду и Приједору на Козари у оквиру свечаности посвећених обиљежавању 65-годишњице побједе над фашизмом’’, рекла је
чланица „Државе“ Јулија Павлајева и додала је гостовање руских умјетника организовано у оквиру сарадње Министарства културе Русије и Републике
Српске и да су у плану наредне године нова гостовања у још неколико градова Српске.
С. Дакић

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ,,ПЕТАР КОЧИЋ’’

Промовисана трилогија Митра Бороје
У Културном центру „Петар Кочић“ 12. јула промовисана је трилогија - Еп о Тесли,
Еп о Миланковићу и Еп о Пупину, аутора магистра Митра Бороје. О дјелима су поред
аутора говорили и предсједник Скупштине иноватора РС Војислав Ђудуровић, као
и директор Културног центра Слободан Ћоћкало.
„Књиге подразумијевају тројство српских научника свјетског гласа. Трудио сам се да
градиво буде хронолошки и приступачно. Николу Теслу сам покушао описати кроз
епски десетерац. Еп о Тесли садржи 3333 стиха у десетерцу. Тесла је волио број три и
оно што је дјељиво са три, а имао је и гусле и често уз њих пјевао. Овај пут сам писао
и о Пупину и Миланковићу, али о Тесли се бавим годинама. Написао сам преко 60
књига о њему јер је био испред времена “, рекао је магистар електротехничких наука
Бороја.
Ђудуровић, члан Удружења иноватора РС, каже да ова трилогија треба бити
подстрек младим кадровима.
„Младима то може помоћи у бављењу иноваторством и на основу тих књига могу,
прије свега, упознати Теслу као једног великана читавог свијета“, рекао је Ђудуровић.
Д.Лекић

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ,,ПЕТАР КОЧИЋ’’

Промоција књиге Свете Кежића
У организацији Културног центра „Петар Кочић“ је уприличена промоција књиге
„Мирис трагова“. Аутор књиге је Свето Кежић, просвјетни радник и директор
Основне школе „Вук Караџић“ из Подрашнице, који се литерарним стваралаштвом
бави тридесетак година.
,,Рукопис Свете Кежића у књизи „Мирис трагова“ је веома драгоцјеног садржаја,
поготово у времену чији смо сљедбеници и слуге, гдје влада наметнути престиж,
одсуство Господњег благослова, људских гријехова и модерно снихођење. У
својим причама и комадима за глуму Кежић умјешно дочарава срећна времена
наших предака, испуњено хришћанском врлином, обзиром достојним стидом,
марљивошћу, самопрегором. Књига је подијељена у три цјелине: шаљиве теме,
слободна размишљања и поетски кутак’’, рекла је пјесникиња из Новог Сада и
рецезент књиге Ранка Срдић Милић.
О Кежићевој књизи говорио је и мркоњићки књижевник Радмило В. Радовановић,
а позоришне комаде из књиге изводили су чланови Драмске секције ОШ „Вук
Караџић“ из Подрашнице.
Аутор књиге Свето Кежић, каже да је ово његова прва, али и не последња књига која
је у континуитету настајала двадесетак година.
С.Дакић
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ЈУ“Народна библиотека“ Мркоњић Град

Водич
кроз град

овог мјесеца вам препоручује да прочитате:

ЗАТО ШТО ТЕ ВОЛИМ
Аутор: Гијом Мусо
Категорија: трилер

РОЂЕНИ У ЈУЛУ 2010.ГОДИНЕ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ЂОЂКАЛО ДУШАН, син Зорана и Недељке
ЈАРИЋ МАРИЈА, кћи Веселка и Недељке
МАРИЋ АНАСТАСИЈА, кћи Петра и Дарије
МАРКОВИЋ НАТАЛИЈА, кћи Давора и Зоре
МИЛИЋ МАРИЈА, кћи Дејана и Биљане
ОРОЗ ПАВЛЕ, син Здравка и Сњежане

ВЈЕНЧАНИ У ЈУЛУ 2010.ГОДИНЕ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ЈОВАНДИЋ ЖЕЛИМИР и ТОДОРОВИЋ ЈЕЛЕНА
ЋУЋУЗ СИНИША и ВЕРИЋ САЊА
ТЕШАНОВИЋ ДРАГОМИР и ГРБАВАЦ СЛАВИЦА
КОСТИЋ ГОРАН и ПЕТКОВИЋ ЛАЗАРЕЛА
МИЛЕТИЋ ГОРАН и КОВАЧЕВИЋ ДИЈАНА
МИТРИЋ СТАНИСЛАВ и ГАЛИЋ ДАНКА
ТОМИЋ ЖЕЛИМИР и УЧУР ВЛАДИМИРКА
ЂУЗЕЛОВИЋ ХАЛИД и ХЕРЕЛИЋ АДИСА
ХАЏИЋ КРИСТИЈАН и АЛИХАЏИЋ САНЕЛА
МИКУЛИЋ ПЕРО и СОЛАРЕВИЋ ЖЕЉАНА
ИЛИЋ ПРЕДРАГ и ЦРНЧЕВИЋ БИЉАНА
КИЋАНОВИЋ СТЕВО и БИЛИЋ ДЕАГАНА
ЛУКИЋ МИЛАН и КОЊЕВИЋ МИЛЕНА
БОЈАНИЋ ДРАГАН и ЦВИЈИЋ СЛАВИЦА

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’’
централа 280-010
редовно одржавање 280-072
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

Петогодишња Лајла нестала је у једном тржном
центру у Лос Анђелесу. Дубоко потресени овом
трагедијом, њени родитељи на крају се разилазе.
Пет година касније, Лајла се појављује на истом
оном мјесту на којем јој се изгубио сваки траг.
Жива је, али из неког непознатог разлога, не
проговара. Сви су срећни због њеног повратка,
али јављају се и неизбјежна питања. Где је Лајла
провела све ово вријеме? Са ким? Али прије свега,
зашто се вратила? Ова дирљива, људска драма
заправо је чаробна љубавна прича која вас увлачи
у мистерију и држи вас у неизвјесности, прича
чији завршетак нећете тако лако заборавити.

Локалне новости, јули 2010. године

Мркоњићка Слобода
прославила шампионску титулу
ФК ‘’Слобода’’ и ‘’Рудар’’ из Приједора одиграли су неријешено 1:1 у пријатељској утакмици
уприличеној 4.јула у Мркоњић Граду поводом прославе уласка мркоњићког клуба у Прву
лигу РС. Гол за госте постигао је Кантар већ у трећем минуту игре, а за домаћине је изједначио
Чавар у 65-ом минуту. Поред уживања у атрактивној утакмици, навијачи Слободе на
препуним трибинама стадиона Луке частили су се пивом и месом печеног вола, а славље је
до касно у ноћ настављено у једном од мркоњићких ресторана, гдје је управа клуба дочекала
госте из других градова и додијелила захвалнице спонзорима и пријатељима Слободе.
“Наша је обавеза и задовољство да озваничимо титулу шампиона II лиге РС у групи запад
и историјски улазак клуба у Прву лигу РС. Имали смо административних проблема које
смо на сву срећу ријешили у нашу корист и ово је прилика да то и прославимо. Позвали
смо све наше навијаче, љубитеље фудбала и представнике клубова са којима смо играли у
II лиги, представнике ФСРС, нашег подручног Савеза Бањалука и администрације ФСРС.
Са нама су пријатељи из фудбалских клубова Приједора, Бањалуке, Петрова, Омарске и
други”, рекао је Боро Рудић, предсједник Слободе. Међу званицама су били и представници
бањалучког ФК ‘’Крајина’’ који су дошли да честитају домаћинима на успјеху. “У Прву лигу
ушла је екипа којој је тамо и мјесто. Слобода је организован клуб, са вриједним људума и
сјајним условима за такмичење у вишем рангу које с правом заслужује”, рекао је Божидар
Петровић, тренер Крајине. Из управе мркоњићког клуба поручују да нема техничких
препрека за одигравање прволигашких такмичења на стадиону Слободе.
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Детаљ са славља

ФУДБАЛСКИ КЛУБ ,,СЛОБОДА’’

Радоја ново појачање
ДАНАС 13 СУТРА 30 		
Аутор: Криста Робертс
Категорија: тинејџерски роман
Можда сте гледали специјалне емисије на
телевизији или су вам родитељи причали о
осамдесетим годинама. То је било вријеме дуге
косе, киселином избледјелих фармерки и првих
музичких видео-спотова на МТV. Тада није било
интернета, ни електронске поште. Ни мобилних
телефона, ни банкомата. Ни DVD-а. Ни спортско
рекреативних возила. Ни бежичних телефона.
Ни риалити шоу-програма. И тада, 1987 - када
је Џена Рик напунила тринаест година - почиње
ова прича.
Али се, додуше, тада не завршава...

Градско позориште Мркоњић Град вас позива на ‘’Дане позоришта’’

Синиша Радоја, везни фудбалер бањалучког БСК-а ново
је име у мркоњићкој Слободи. Наиме, овај одлични везни
фудбалер још једно је појачање у везном реду Слободе, гдје
је најјача конкуренција у прволигашу са „Лука“.
Спортски директор Гојко Ђурић каже да је довођењем
Радоја завршен прелазни рок за Слободу.
,,У наше редове у прелазном року стигли су Смајо Шабић из
Жепча, Слободан Бобар из Гомионице из Бронзаног Мајдана,
Марко Тешић из Црвене земље из Нове Веси и Синиша
Радоја из БСК-а. Важно је да смо успјели да сачувамао
цјелокупан играчки кадар из прошлог шампионата, јер
су отишли само Александар Станивук који се вратио у
матични клуб БСК, као и Асмир Машић који је прешао у
редове федералног прволигаша Крајине из Цазина. За нас
ФК ,,Слобода” и ФК ,,Рудар’’ из Приједора
је велико охрабрење што је са тренинзима и играњем почео
,,Комисија је извршила контролу терена и очекујемо њихов записник према којем ћемо нападач Бојан Ђекановић, који вукао повреду из прошлог
отклонити евентуалне недостатке. Оно што планирамо је да, уз помоћ општине и наших шампионата. Због повреде у прошлом шампионату још
спонзора, извршимо наткривање трибина и ту ријешимо санитарни чвор, те да урадимо са тренинзима није почео центарфор Далибор Видовић’’,
нивелацију самог терена стадиона. Фудбалска сезона почиње 14. августа и немогуће је рекао је Ђурић.
завршити радове за тако кратко вријеме, али вјерујем да ћемо радове окончати до краја прве Фудбалери Слободе наступили су на турниру у Градишци,
полусезоне”, сматра Боро Рудић. Ове седмице у Слободи почињу припреме и разговори о гдје су освојили друго мјесто, а на турниру првака који
играчима и евентуалним појачањима које ће до краја мјесеца имати у својим редовима. организује Крајина из Бањалуке освојили су прво мјесто,
“Много смо труда уложили да дођемо до овог успјеха, иако, на жалост, понекад о побједи пошто су у финалној утакмици савладали на пенале
није одлучивала ни игра, поготово у прољетном дијелу првенства. Али, прешли смо све екипу БСК-а. Утакмица је у регуларном дијелу завршена
препреке и заслужено дошли до тога да себи и нашем граду приуштимо једно овакво резултатом 0:0.
задовољство. Након славља крећемо са припремама на којима морамо ужурбано порадити. ,,У цјелости гледано ми смо у клубу задовољни залагањем и
Десетак година сам радио са клубовима у Првој лиги и свјестан сам квалитета клубова игром фудбалера у Градишци и Бањалуци, мада смо свјесни
којима треба изаћи на мегдан. То су јаке екипе због чега морамо много тога озбиљно да да екипа може и мора играти још боље’’, рекао је Ђурић и
одрадимо и максимално се припремимо како би опстали међу њима и били тамо гдје, истакао да ће фудбалери Слободе до почетка шампионата
по мом мишљењу, Слобода треба и да буде”, рекао је Драган Вукша, тренер који је екипу у Првој лиги 14.августа одиграти још неколико контролних
мечева.
Слободе довео до Прве лиге РС.
С.Дакић
Д. Ивановић

Програм:
06.08. У 20 ЧАСОВА
Градско позориште Мркоњић Град - КАПЕТАН ЏОН ПИПЛФОКС
07.08. У 20 ЧАСОВА
Народно позориште Тузла - ДРЖАВНИ ЛОПОВ
08.08. У 20 ЧАСОВА
,,Даске’’, Лакташи - КАКО НАСТАЈЕ ПОЗОРИШТЕ
09.08. У 20 ЧАСОВА
Театар ‘’Федра’’, Бугојно - ИГРЕ У ПИЈЕСКУ
10.08. У 20 ЧАСОВА
‘’Дис’’, Бања Лука - ПРВО ПА ЖЕНСКО
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ЂУРО КОЏО, ЧЛАН АТЛЕТСКОГ КЛУБА „ПЕТАР МРКОЊИЋ“

Спорт
КОШАРАКАШКИ КЛУБ ,,МЛАДОСТ’’

Горану Сладојевићу тренерска палица
Горан Сладојевић нови је тренер Младости
одлучио је Управни одбор премијерлигаша
из Мркоњић Града. Ријеч је о младом
стручњаку, који је имамо богату играчку
каријеру и био је помоћни тренер у клубу,
а у прошлом шампионату након одласка
тренера Зорана Шпирића једно вријеме
је водио екипу. Њему ће у раду помагати
Миладин Рмуш, тренер који је радио са
млађим категоријама у клубу.
,,Ово је за мене велико признање, али и
Горан Сладојевић
изазов, па ћу учинити све да за наредни
шампионат формирамо што квалитетнију екипу и да се што
боље припремимо за шампионат. Костур екипе имамо од
наших домаћих играча, а екипу ћемо појачати са пет, шест
провјерених кошаркаша’’, рекао је Сладојевић и нагласио да
му је жао што је екипу напустио капитен Срђан Блануша,
који се након вишегодишњег играња у Младости вратио у
матични клуб Борац Нектар. Сладојевић каже да је управа
клуба постигла договор да у наредној сезони за Младост
наступа Ранко Велимировић, перспективни центар Драган
Ђурановић, који није нашао клуб у Аустрији и који у прошлом
шампионату није играо за матични клуб.
,,Уз ову двојицу провјерених кошаркаша ту су Милан
Кежић, Максо Радовановић и Милорад Бајић, који се након
студирања у Новом Саду вратио у матични клуб, као и наши
млади кошаркаши Бранко Пекез, Милош Видовић и Марко
Јаковљевић. У завршној фази је постизање договора око
ангажовања једног квалитетног плејмејкера, центра, бека и
крилног центра. У рад са екипом након једногодишње паузе
укључиће се и наш домаћи кошаракаш Вања Сладојевић.
Уколико све буде како смо планирали у наредном
шампионату имаћемо квалитетан састав, који се неће борити
за опстанак у лиги већ за пласман у горњи дио табеле’’, рекао
је Сладојевић и најавио да ће прво окупљање кошаракаша
бити 15.августа, када ће бити упознати са планом припрема,
које ће се реализовати у Мркоњић Граду.
Иначе, у плану је да се до краја мјесеца одржи годишња
Скупштина клуба, на којој ће се анализирати резултати у
прошлој и планови за наредну такмичарску сезону. С. Дакић
МЛАДИ - У Младости посебну пажњу поклањају раду са
млађим категоријама. Наиме, тако се јуниорски састав
такмичи у Трећој лиги, гдје су забиљежили четири побједе и
три пораза. У екипи је један од најбољих младих кошаркаша
Милош Видовић, који је кадетски репрезентативац БиХ,
док је шеснаестогодишњи Дејан Тодоровић кошаркашко
усавршавање наставио у Школи кошарке у Новом Саду, коју
води познати тренер Јанко Луковски.

Без тренинга тридесет дана
Ђуру Коџу, члана Атлетског клуба „Петар Мркоњић„ и најбољег БХ маратонца снашле
су невоље и повреде. Наиме, он већ мјесец дана не тренира, јер „вуче“ повреду пете на
десној нози и питање је када ће поново почети са тренизима.
,,На једном тренигу осјетио сам бол у пети десне ноге. У први мах мислио сам да није
ништа озбиљније, али сам на наредном тренингу осјетио да ме пета боли и да више не
могу да „повучем“ пуним „гасом“ када трчим. Већ мјесец дана не могу да тренирам да
трчим и да се припремам за предстојеће трке. Био само на специјалистичком прегледу у

Ђуро Коџо

Дому здравља „Др Јован Рашковић“ у Мркоњић Граду и Клиничком центру у Бањалуци,
али на снимку љекари нису могли да утврде да има нека повреда на пети. Препоручили
су ми мировање, али мени није до мировања, јер ме на јесен очекују велики изазови
пошто сам планирао да на неком од маратона испуним олимпијску норму’’, рекао је Коџо
и најавио да ће тражити да љекарски преглед уради у некој од клиника у окружењу,
како би се утврдио узрок повреде ноге.Наиме, по садашњим прогнозама љекара Коџо
би морао мировати до краја септембра, што је неприхватљиво пошто би пропустио
најзначајније трке у овој сезони, као што је ,,Загребачки маратон’’ на којем је планирао да
истрчи олимпијску норму.
,,Уз невољу која ме снашла са повредом имам проблема и са обезбјеђењем средстава за
висинске припреме. Наиме, планиро сам да ове године обавим припреме на Јахорини
у два наврата; међутим, због недостатка средстава, то је сада под упитником. Очекујем
помоћ од општине и Министасртва породице, омладине и спорта’’, рекао је Коџо и истакао
да је захвалан руководству предузећа „Хидроелектране на Врбасу“, гдје је запослен, који
му у континуитету помаже у припремама за велика такмичења.
С.Дакић
НЕРАЗУМИЈЕВАЊЕ - Коџо је прошле године имао норму за Свјетско првенство у Берлину,
јер је претпрошле године постигао најбољи резултат у каријери на ,,Загребачком маратону’’.
,,Требало је да путујем на Свјетско првенство у Берлин, али нико ми није могао помоћи да се
добро припремим за то велико такмичење и да ми обезбиједи средства за одлазак у Берлин.
Обраћао сам се савезима у Бањалуци и Сарајеву, нико ми ништа није понудио, нисам наишао
на разумијевање. Тражио сам да ми се плати да идем, јер тражио сам своја минимална права
као врхунски спортиста’’, разочарано прича Коџо, напомињући да од 2002. године трчи
искључиво комерцијалне трке, на којима нешто може да заради, па због тога наилази на
велико неразумијевање у Атлетским савезима РС и БиХ.

Милан Барашин: Прва лига Српске мора бити јача
Послије одлуке КС БиХ да се Премијер лига прошири на 14 клубова и неизвјесности која јс трајала више од три мјесеца од завршетка сезоне 2009/10,
стигло је олакшање и задовољство у КК ‘’Младост’’, јер ће се екипа и сљедеће сезоне такмичити у највишем рангу. Ова неизвјесност била је непотребна, јер
је Предсједништво КС БиХ донијело одлуку да се лига прошири са 12 на 14 клубова још у децембру прошле године. Објективно нас је више забрињавала
чињеница да се нису знали клубови који ће из БиХ наступити у НЛБ лиги, јер у први мах није испоштован договор да то буду шампион (Широки ТТ кабел) и
финалиста доигравања Премијер лиге (Игокеа). Ипак, послије свих заврзлама тај проблем је ријешен у интересу бх. кошарке, јер су Александровчани заслужено
обезбиједили такмичење у регионалној лиги. Одржали смо састанак Управног и Надзорног одбора, а у припреми је и Скупштина клуба, која треба да буде
одржана до краја јула. Очекујем да ће на Скупштини бити донесене смјернице и закључци за убрзавање активности у клубу, првенствено мислим на склапање
финансијске конструкције за сљедећу сезону, избор стручног штаба и формирање играчког кадра. Очекујем да ћемо све активности са успјехом провести и
спремно дочекати старт првенства. Моје је мишљење да је велики број клубова из РС у Премијер лиги БиХ, те да јс због тога нешто слабији квалитет кошарке
у Првој лиги Српске. Због те чињенице у посљедње вријеме у клубовима у Српској почело се размишљати о реорганизацији такмичења на нивоу БиХ и да сви
клубови из РС играју Прву лигу и да се по завршетку такмичења на ентитетском нивоу игра завршница са по два или три првопласирана клуба из ентитетских
лига за првака БиХ. На овај начин више би се допринијело афирмацији кошарке у Републици Српској, раду с млађим категоријама и стварању домаћих играча
у свим екипама. Потребно је и лимитирати број “странаца” који се доводе, јер без стварања сопствене играчке базе тешко је очекивати напредак кошарке.
С.Дакић

