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ПОСЛОВНЕ ЗОНЕ  ПОДБРДО И КУЛА-РУДИЋИ

На подручју мркоњићке општине у првој фази биће успостављене двије пословне зоне, Подбрдо и Кула-Рудићи. У Подбрду пословна зона биће 
успостављена на површини од 18,5 хектара, а Кула-Рудићи на два хектара. У другој фази предвиђено је успостављење послове зоне Подови на површини 
од 15 хектара.
Начелник општине Зоран Тегелтија каже да је веома битно што је Скупштина општине донијела одлуку о успостављању пословних зона и приступању 
израде регулационог плана за израду пословних зона Подбрдо и Кула-Рудићи.
,,Прединвестициона студија ја показала оправданост успостављања пословних зона на подручју наше општине, а интерес су исказали и привреднци. 
Пословна зона Подбрдо и Кула-Рудићи налазе се на веома важним путним комуникацијама према Кључу, Бихаћу, Гламочу и Јадранском мору и ми 
очекујемо интерес домаћих и иностраних привредника за отварање пословних објеката у пословним зонама. Реализација пројекта успостављања 
пословних зона предвиђена је у периоду 2011-2015.година’’, рекао је Тегелтија.
Инвестициони пројектант за успостављење пословних зона Инвестиционо савјетодавног центра из Вараждина Јосипа Петровић Зозоли казала је да 
успостављење пословних зона има пуну економску и развојну оправданост.
,,Успостављање пословних зона дугорочно је сигурно исплатив пројекат, чијом би се реализацијом требало обезбиједити око 700 нових радних 
мјеста, што је за мркоњићку општину веома значајно, када се зна да на посао у овој општини тренутно чека око три хиљаде лица. Висина укупних 
улагања за успостављање зона износи око 11 милиона марака, а средства би се обезбиједила на принципу јавног и приватног партнерства. За изградњу 
инфраструктуре и успостављење пословне зоне Подбрдо треба обезбједити 5,753 милиона, Кула-Рудићи око 800 хиљада и Подови 4,571 милиона марака. 
Планирано је да се у пословним зонама отвори, односно региструје дјелатност око 80 привредних субјеката’’, рекла је Јосипа Петровић Зозоли.

С. Дакић
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И З В Ј Е Ш Т А Ј 
са 17. сједнице 

Скупштине општине
У првих шест мјесеци ове 
године евидентирано је 
укупно 79 прекршаја јавног 
реда и мира, што је за 17 
процената више у односу на 
претходну годину. Захтјеви 
за покретање прекршајног 
поступка поднесени су 
против 92 лица међу којима 
је било 22 повратника. 
Када је у питању безбједност 
саобраћаја у првих шест 
мјесеци издато је 3418 
прекршајних налога, а из 
саобраћаја су искључена 
162 возила и 249 возача, од 
чега 224 због управљања под 
дејством алкохола, 24 због 
управљања прије стицања 
права и 6 из осталих разлога. 
Догодило се 65 саобраћајних 
несрећа, што је за 4,41 
проценат мање у односу 
на исти период претходне 
године. 
Од наведених саобраћајних 
несрећа двије су са 
погинулим лицима, 13 са 
настрадалим лицима и 
52 саобраћајне несреће са 
материјалном штетом.
На сједници је усвојена и 
Одлука о продаји путничког 
возила застава ЈУГО КОРАЛ 
у власништву општине као 
и Одлука о губитку статуса 
непокретности у општој 
употреби.
Одборници су једногласно 
усвојили Нацрт Одлуке 
о  сакупљању отпада на 

Одборници Скупштине 
општине једногласно су 
усвојили Информацију 
о стању безбједности на 
подручју општине Мркоњић 
Град у првих шест мјесеци 
2010.године. На подручју 
које покрива станица 
безбједности Мркоњић Град 
евидентирано је 31 кривично 
дјело, што је за 41,51 
процената мање у односу 
на исти период претходне 
године,  од чега је 26 из области 
општег криминалитета, 
пет из области привредног 
криминалитета, а није било 
кривичних дјела из области 
безбједности саобраћаја. 
Надлежном тужилаштву 
поднесен је 31 извјештај 
о почињеном кривичном 
дјелу против 26 лица због 
постојања сумње да су 
починили кривична дјела.
У области општег крими-
налитета евидентирано је 26 
кривичних дјела, што је за 44, 
68 процената мање у односу 
на исти период претходне 
године. Расвијетљено је 
девет кривичних дјела 
општег криминалитета која 
су извршена по непознатом 
починиоцу, од којих из 
текуће године пет и четири 
из претходне и ранијих 
година. Укупно је ријешено 
19 кривичних дјела општег 
криминалитета или 73,08 
одсто.

ванурбаном подручју 
општине Мркоњић Град. 
Према усвојеном нацрту 
одлуке убудуће ће се и у 
селима плаћати мјесечна 
надокнада за услуге 
одвоза комуналног отпада. 
Овом одлуком регулише 
се начин управљања и 
сакупљања комуналног 
отпада од домаћинстава, 
предузетника и правних 
лица на ванурбаном 
подручју општине у насе-
љеним мјестима Бараћи, 
Подрашница, Подбрдо, 
Доњи и Горњи Граци, 
Копљевићи и Бјелајце, 
начин одржавања локација 
за одлагање комуналног 
отпада, транспорт до главне 
депоније, начин плаћања 
услуга одвоза отпада као и 
међусобна права и обавезе 
свих субјеката који обављају 
ове послове. Основни циљ 
доношења ове Одлуке је да 
се сакупљање и транспорт 
комунлног отпада врши 
и на неким ванурбаним 
подручјима и спријечи 
настајање нових дивљих 
депонија, односно бацање 
смећа на недозвољена 
мјеста.
Одборници су усвојили 
и Извјештај о извршењу 
буџета за првих шест 
мјесеци ове године. У 
Извјештају стоји да су 
буџетска средства за првих 
шест мјесеци остварена у 

износу од  3.600.356 КМ 
што је 36 одсто планираног 
буџета, док суфицит текућег 
периода износи  282.339 КМ.
,,Буџет од 10.026.000 КМ за 
првих шест мјесеци извршен 
је са 3.600.356 КМ или 36 
процената, и може  се уочити 
да су то углавном порески и 
непорески приходи односно 
наши изворни приходи и 
њихово остварење је на 
задовољавајућем нивоу. 
Када су у питању капитални 
приливи и грантови можемо 
рећи да нису у првом 
пологодишту извршени у 
планираном износу, док су 
порески приходи извршени 
са 44 одсто планираних 
прихода  за 2010. годину и 
већи су за пет процената 
у односу на исти период 
прошле године’’, рекла је 
начелница Одјељења за 
привреду и финансије 
Жељка Стојичић. 
Усвојен је и Извјештај о раду 
општинских инспекијских 
органа за првих шест 
мјесеци ове године.
У наставку скупштинског 
засиједања одборници су 
усвојили Информације о 
експлоатацији природних 
ресурса, о стању у 
области шумарства 
и примарне прераде 
дрвета, о снабдјевености 
електричном енергијом и 
стању електроенергетских 
објеката, као и Информацију 

о стању развоја ТТ 
саобраћаја на подручју 
општине Мркоњић Град. 
Усвојен је и Приједлог 
Одлуке о утврђивању 
критеријума и расписивању 
конкурса за избор директора 
ЈЗУ Дом здрвља ,,Др Јован 
Рашковић’’ Мркоњић Град, 
као и Приједлог Рјешења 
о измјени Рјешења о 
именовању Комисије за 
одабир корисника програма 
помоћи у обнови стамбених 
јединица у сврху повратка. 
Тако се умјесто Боре Лекић, 
као предсједника Комисије 
именује Чедо Аничић, као 
предсједник.               

С.Ћусо

ОПОЗИЦИЈА- 
На Скупштини је било и 
другачијих мишљења, тако 
да су приликом гласања 
за доношење одлуке о 
успостављању пословних 
зона уздржана била по два 
одборника СДС-а и  ПДП-а. 
Наиме, одборник СДС-а 
Влајко Тодоровић исказао 
је скептичност у успјех 
пројекта успостваљања 
пословних зона, јер је 
мишљења да је требало 
искористити и покренути 
постојеће капаците у 
привреди, а не градити на  
„ледини“ нове пословне 
зоне.

Крсну славу општине  
прославило 

5000 мркоњићана
Представници локалне 
власти, заједно са гостима 
и неколико хиљада 
посјетилаца обиљежили 
су 1. августа општинску  
крсну славу Светог пророка 
Илију и 18.годишњицу 
формирања 11. мркоњићке 
лаке пјешадијске бригаде. 
Централана свечаност 
обиљежавањa је приређена 
на Тргу краља Петра I 

Карађорђевића, уз славски 
обред и забавни програм, 
у којем су наступили 
пјевачка група ‘’Источник’’ 
и  поп пјевач Ацо Пејовић. 
Вјерском обреду славе и 
ломљењу славског колача, 
који су обавили свештеници 
мркоњићке епархије, уз 
представнике општине 
присуствовали су министар 
рада и борачко-инвалидске 
заштите у Влади Републике 
Српске Раде Ристовић, 
министар унутрашњих по-
слова Станислав Чађо и 
Душка Тегелтија, помоћница 
министра за трговину и 
туризам, те представници 
општина Језеро, Шипово и 
Рибник.
Министар борачко-инвали-
дске заштите Раде Ристовић 
поздравио је присутне  и 
захвалио Мркоњићанима на 
гостопримству, напомињући 
да је ово јединствен примјер 
да општина слави своју 
крсну славу са својим 
грађанима. Истакао је да 
Мркоњић Град спада у ред 
средње развијених општина 
која има, а имаће и даље, 
подршку Владе РС.
Честитку поводом славе 
општине и Дана 11. 
мркоњићке лпбр грађанима 
је упутио и предсједник 
општинске Борачке органи-
зације Милан Стеванић, 
напомињући да је 300 
наших суграђана, војника 
11. мркоњићке лпбр 
уградило своје животе у 
темеље Републике Српске, 

а око њих 800 остали 
су инвалиди. ,,Борачка 
организација ће урадити све 
како би починиоци злочина 
одговарали за почињене 
злочине и били приведени 
пред лице правде, јер  то је 
наш минимум испод којег 
не смијемо ићи’’, рекао је 
Стеванић. 
Начелник општине Зоран 
Тегелтија честитао је 

суграђанима крсну славу, 
истичући да на овај 
начин жели да се захвали 
заштитнику Светом пророку 
Илији што нас је штитио и 
одбранио од елементарних 
непогода, ратова и свега 
онога што се дешавало у 
протеклих годину дана у 
свијету, Републици Српској 
и шире, као и  да  му се 
захвали  што нам даје наду 
и шансу да радимо и да се 
развијамо. ‘’Подижем ову 
чашу у име и част свих вас, 
у име среће и просперитета 
вас и ваших породица, за 
просперитет нашег града и 
за развој Републике Српске’’, 
рекао је Тегелтија.
Обиљежавање крсне славе 
започело је служењем 
парастоса за погинуле борце 
Отаџбинско-одбрамбеног 
рата у капели Светог 
апостола Марка, након 
чега су представници лока-
лне власти, општинске 
и републичке борачке 
организације положили 
цвијеће на спомен-обиљежје 
масовне гробнице на 
Градском православном 
гробљу и на Тргу Српске 
војске. Након полагања 
цвијећа, у Културном 
центру ,,Петар Кочић’’ 
одржана је и академија 
у част обиљежавања 
Дана 11. мркоњићке лаке 
пјешадијске бригаде.  По-
водом обиљежавања сла-
ве општине одржана је 
и Илинданска смотра 
фолклора.                     С.Ћусо

Служењем парастоса у 
капели Светог апостола 
Марка на Православном 
гробљу у недјељу 31.јула 
почело је обиљежавање 
18-годишњице форми-
рања 11.мркоњићке 
лаке пјешадијске бри-
гаде и слава општине 
Светог пророка Илије. 
Потом су делегације 
положиле цвијеће 
на спомен-обиљежје 
масовне горбнице у 
Православном гробљу, 
одакле је ексхумирано 
181 тијело убијеног 
српског цивила и 
војника, као и на 
централни споменик 
палим борцима.
Начелник мркоњићке 
општине Зоран 
Тегелтија нагласио је 
да је велики допринос 
бораца  ВРС са по-
дручја мркоњићке 
општине у стварању 
Републике Српске. 
Међутим, становнике ове 
општине боли спознаја 
да за злочине у Мркоњић 
Граду, које су починиле 

оружане снаге Хрватске 
у јесен 1995. и зиму 1996.
године није нико одговарао 
иако је у масовној горбници 
пронађен 181 убијен 
српски цивил и војник, а у 
више мањих гробница још 
око 350 жртава.
,,Прошло је десет година 
како је Тужилаштво 
РС предмет за злочине 
у масовној гробници 
прослиједило Тужилаштву 
БиХ. Већ годинама доби-
јамо одговор да је поступак 

Обиљежена годишњица формирања 11. Мркоњићке бригаде 
ПОРОДИЦЕ ЖРТАВА МАСОВНЕ ГРОБНИЦЕ 
ТРАЖЕ ПРАВДУ ЗА ПОЧИЊЕНЕ ЗЛОЧИНЕ

у току и да је предмет 
активан, а још увијек 
никаквих конкретних 
резултата нема. 
Без обзира на све опстру-

кције ми у Мркоњић Граду 
никада нећемо одустати 
од тражења правде за 
злочине почињене у нашем 
граду. Што се тиче тужбе 

општине против државе 
Хрватске за почињену ратну 
штету тужба је активна 
и у последње вријеме на 
том предмету радимо са 
Адвокатском комором РС. 
Међутим,у овом тренутку 
многе наше активности 
зависе од тога шта ће 
урадити Тужилиаштво БиХ 
везано за ове предмете, јер  
потребно је да Тужилаштво 
процесуира један предмет, 
како би се на основу 
одговорности за ратни 

злочин могла поднијети 
тужба против Хрватске 
за ратну штету’’, рекао је 
Тегелтија.
Предсједник мркоњићке 

Борачке организације 
Милан Стеванић рекао 
је да је око 300 бораца 
11.мркоњићке лаке 
пјешадијске бригаде 

положило животе 
у темеље Републике 
Српске, а да су њих око 
800 остало инвалиди.

,,Наша Борачка 
организација ће 
такође истрајати на 
доказивању злочина 
у нашем граду и да 
они који су начинили 
те злочине морају 
бити приведени лицу 
правде и да одговарју 
за почињена злодјела’’, 
рекао је Ставанић.

С.Дакић

РАЂЕВИЋ-
Старина Момир Рађевић у 
протеклом рату изгубио је 
три сина, Драгана, Николу 
и Раденка. Каже да га боли 
спознаја да за злочине у 
Мркоњић Граду није нико 
одговарао.
,,Жалосно је да за злочине 
нико није одговарао.
Стално нас Србе осуђују 
за нешто, а за стравичне 
злочине у Мркоњићу нико 
није договарао’’, рекао је 
Рађевић.

Руковоство Борачке организације полаже вијенце

Руковоство општине полаже цвијеће
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Запошљавање приправника у мркоњићкој општини

ПРВИ ПОСАО ЗА 19 
ВИСОКООБРАЗОВАНИХ 

МЛАДИХ КАДРОВА
У мркоњићким предузећима и установама 19 високообразованих младих школованих 
кадрова добило је запослење, у оквиру пројекта Владе Републике Српске „Први посао“. 
Ријеч је о приправницима, са којима су послодавци потписали уговор о обављању 
приправничког стажа, 
раду и оспособљавању за 
самостални рад.
Уговор о обављању 
приправничког стажа 
потписало је шест правника, 
четири дипломирана 
економиста, два инжењера 
грађевинарства, по један 
инжењер саобраћаја, 
архитектуре, шумарства 
и пољопривреде, те један 
доктор медицине, један 
професор српског језика и 
предшколског васпитања.
Јована Љубоја, завршила 
је за професора српског 
језика. На евиденцији 
незапослених налази се 
годину дана и обрадовала што ће 1.септембра почети да ради као професор- приправник 
у Основној школи „Бранко Ћопић“ у Бјелајцу.
,,Ово је за мене велики дан, јер коначно сам добила запослење и почећу да радим у 
својој струци, за оно за шта сам се школовала. Надам се да ћу остати на радном мјесту 
када завршим приправнички стаж, а мој је савјет свима онима који заврше студије 
да редовно прате конкурсе и да на исте конкуришу без обзира што ће добити много 
одбијеница, јер, једног дана ће им се осмијехнути срећа и добиће запослење’’, рекла је 
Јована Љубоја.
Слично прича и Драган Ћоћкало, који је правник, а приправнички стаж одрађиваће у 
Административној служби општине.
,,Ја сам на запослење чекао годину и по дана. За мене је веома битно што ћу да одрадим 
приправнички стаж, јер ћу стећи искуство и оспособити се самостално обављање 
послова за које сам се школовао на факултету’’, истиче Ћоћкало.
Начелник општине Зоран Тегелтија пожелио је приправницима да након обављеног 
приправничког стажа добију стално запослење.
,,Сматрам да је пројекат „Први посао“, један од најбољих пројеката Владе РС, јер ће 
он ефекта  дати наредном периоду. Ми кандидата за обављање приправничког стажа 
имамо још и општина је у буџету обезбиједила дио средстава који ће бити пласиран 
кроз пројекат запошљавања приправника. Планирамо да ускоро распишемо конкурс за 
предузећа, која планирају потребу за запошљавањем приправника’’, рекао је Тегелтија.

 ПЛАТА- Плата за приправнике износи нешто више од 570 марака, 60 одсто средстава   
обезбјеђује Фонд за запошљавање РС, а 40 послодавци.

 ОПШТИНА- Расписаће конкурс за додјелу средстава за запошљавање приправника.
                                                                                     С. Дакић

Из Фабрике горњих дијелова обуће ,,Бема” у Мркоњић 
Граду, која послује у оквиру бањалучке ,,Беме” до 
краја године на тржишту ће се наћи комплетне ципеле 
произведене у овој фабрици. Ово је рекао руководилац 
производње у мркоњићкој ,,Беми” Драган Вучић и 
истакао да су за завршну производњу ципела монтирана 
постројења у једној од производних хала у фабрици. 
,,Сада нам преостаје тежи дио посла, а то је пријем и 
обука 20 нових радника за завршно ,,склапање” ципела. 
Очекујемо да се прве ципеле нађу на тржишту Њемачке до 
краја године, с обзиром на то да сарађујемо са њемачком 
фирмом ,,Ритхер” и ,,Рода” рекао је Вучић и додао да све 
производне линије у фабрици имају довољно посла до 
краја године.                                                                    С.Дакић

Фабрика обуће ,,Бема’’
Ципеле ускоро на њемачком тржишту

 БОРАЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА У МРКОЊИЋ ГРАДУ Поднесно 79 захтјева за 
додјелу борачких кредита
Борачкој организацији поднесено је 79 захтјева 
демобилисаних бораца за додјелу борачких кредита 
за рјешавање питања самозапошљавања, потврдио је 
предсједник мркоњићке Борачке организације Милан 
Стеванић и додао да је комисија коју је формирала 
ова организација утврдила да 66 поднесених захтјева 
испуњава критерије за додјелу кредита.
,,Код демобилисаних бораца био је присутан велики 
интерес за додјелу кредита за рјешавање питања  
самозапошљавања. Од 79 поднесених захтјева комисија 

коју смо ми формирали у Борачкој организацији утврдила 
је да 66 подносилаца захтјева испуњава све услове за 
додјелу кредита. Демобилисани борци углавном траже 
кредит за набавку пољопривредне механизације, обнову 
сточног фонда и отварање услужних радњи. Новчани 
захтјеви  се крећу од 3.000 до 20.000 марака, што је по 
мишљену комисије прихватљиво’’, рекао је Стеванић.
Плениминарни спискови, односно ранг листа 
потенцијалних кандидата за додјелу кредита са подручја 
мркоњићке општине, достављени су комисији Борачке 
организације Републике Српске која ће прегледати и 
избодовати сваки појединачни захтјев за додјелу кредита, 
који су њеној надлежности. Оцјену потенцијалним 
корисницима кредита треба да  да и Инвестиционо-
развојна банка, преко које ће ићи реализација кредита.
,,Приоритет при додјели кредита имаће они 
демобилисани борци чији су пројекти најбољи, који су 
самоодрживи и који ће кредитна средства на праведан и 
најбољи начин искористити. Руководство наше Борачке 
организације инсистираће код Инвестиционо- развојне 
банке и надлежних органа да се спријече све аномалије и 
злоупотребе са средствима за борачке кредите. То значи 
да сваки корисник мора средства намјенски искористити 
и на тај начин допринијети рјешавању питања свог 
самозапошљавања и своје породице’’, истакао је Стеванић.
                                                                                           С. Дакић

Мјесна заједница Горња Пецка

ВОДА ИЗ СОКОЧНИЦЕ  ЗА 
СТОТИНУ ДОМАЋИНСТАВА

У Горњој Пецкој до краја августа воду ће добити стотињак 
домаћинстава. Наиме, у завршној фази је градња примарне 
водоводне мреже у дужини од 4,5 километра од Јовичића 
до засеока Бабићи и Којићи. Укупна вриједност пројекта је 
92 хиљаде марака, од чега ће изградња базена капацитета 
педесет кубика коштати 42 хиљаде, а  изградња водоводне 
мреже 50 хиљада марака.
Директор КП „Парк“ Душан Јанковић, предузећа које изводи 
радове каже да ће сви радови на рјешавању водоснабдијевања 
бити завршени до краја августа, када ће воду добити стотињак 
домаћинстава у Горњој Пецкој.
,,Радови на изградњи примарне водоводне мреже су у завршној 
фази, а ових дана почеће градња базена на локалитету 
званом Брежине капацитета 50 кубика воде. Прије двије 
године изграђен је дио примарне водоводне мреже дужине 
2,5 километра,  од Бараћа до Јовичића, који је прикопчан 
на водовод Сокочница-Бараћи и који са садашњом трасом 
водовода од 4,5 километра чини примарну водоводону мрежу 
у Горњој Пецкој у дужини од седам километара. Планирано 
је да се изгради и крак водовода према школи у дужини од 
700 метара, чиме ће бити ријешено питање водоснабдијевања 
свих домаћинстава у Горњој Пецкој’’, рекао је Јанковић и додао 
да је средства за изградњу водовода обезбиједила општина 
кроз програм капиталних инвестиција.
Мјештанин Ђуро Којић каже да су мјештани задовољни што 
ће коначно добити воду за пиће.
,,У нашем селу недостатак воде представља велики проблем, 
јер смо се водом морали снабдијевати из бунара, чатрњи и 
извора који су удаљени пет, шест километара од кућа. Нашим 
невољама сада ће доћи крај, јер ће свако домаћинство добити 
воду. Ја сам у кући већ урадио купатило и за неколико дана ћу 
добити воду’’, рекао је Којић.
Слично прича Војин Бушин, у чијем засоеку Ченићи  ће воду 
добити двадесет домаћинства и око седамдесетак становника.
,,У нашем засеоку Ченићи ни једна кућа није имала „живу“ 
воду што нам је представљало велики проблем. Изградњом 
водовода воду ће добити сва домаћинства, а вода је некима 
већ прикључена. Знате која је то радост када се можете 
окупати у купатилу у својој кући’’, истиче Бушин.      С. Дакић

УБОВИЋА БРДО- Радници „Парка“ завршили су недавно и 
изградњу водовода у Убовића Брду, чија је градња коштала 
65 хиљада марака.

РЈЕШАВАЊЕ ВОДОСНАБДЈЕВАЊА У МРКОЊИЋКОЈ ОПШТИНИ
ВОДА ЗА 250 ДОМАЋИНСТАВА У БЈЕЛАЈЦУ И СТАРОМ СЕЛУ
У Бјелајцу и Старом селу до краја септембра биће ријешено питање водоснабдјевања за око 250 домаћинсатва. 
Наиме, половином јула почели су радови на изградњи примарне водоводне мреже, од Котора до Бјелајца, која 
је повезана на градски водовод, дужине око 10 километара. Вриједност пројекта је милион марака, а средства је 
обезбиједила општина и Влада РС из Развојног програма, а радове изводи предузеће „МГ Минд“ из Мркоњић Града.
Пословођа у предузеће „МГ Минд“ Славко Шпирић каже да радови напредују предвиђеном динамиком и да је до 
сада завршено око 50 одсто радова на ископу канала и полагању цијеви.
,,На изградњи примарног водовода радови добро напредују и ми у овој фази треба да изградимо 6,5 километара 
примарне водоводне мреже. Раније је изграђено око четири километра примарног водовода, тако да укупна дужина 
водовода од Котора до Бјелајца износи 10 километара. У канал полажемо цијеви промјера 150 милиметара, што 
омогућава проток велике количине воде и снабдијевање знатно већег броја од садашњих 250 домаћинстава’’, рекао 
је Шпирић и најавио да се радови на изградњи примарног водовода требају завршити за тридесетак радних дана. 
Изградњи водовода обрадовали су се мјештани Бјелајца, од којих многи имају проблема са уредним снабдијевањем 
водом, нарочито у љетном периоду.
,,Са снабдијевањем водом имамо много проблема, јер нам вода пресуши у љетном периоду. Највећи проблем 
са уредним снабдијевањем водом имају домаћинства у центру села, као и Основна школа „Бранко Ћопић“, те 
новоиграђено избјегличко насеље. Радујемо се градњи водовода и надамо се да ће по завршетку градње главног 
почети градња и водоводне мреже до сваке куће’’, рекла је Милка Којић. Слично прича и њена комшиница Драгица 
Шормаз која љети живи у Бјелајцу, а у зимском периоду борави код дјеце у Београду и чија кућа нема воду.    
,,Мој муж Душан има 75 година и он сваки дан одлази на извор удаљен километар од куће да нам донесе у канти воду   
за пиће. Надам се да ће нашим невољама ускоро доћи крај и да ћемо добити воду.  Срамота је да у 21. вијеку дјеца у 
флашицама носе воду у школу, јер у школи нема довољно воде за пиће’’, рекла је Драгица.                                         С.Дакић

СЕКУНДАРНА МРЕЖА-Уз градњу примарног у Бјелајцу ће бити изграђено и пет кракова секундарне водоводне 
мреже, чиме ће бити омогућно снабдијавње водм свих домаћинстава која би требало да добију воду до краја 
септембра.

Модернизација локалне путне мреже Асфалтни пут за педесетак 
домаћинстава испод Чемернице

У Горњим Баљвинама, 
насељу испод планине 
Чемернице, педесетак до-
маћинства добило је на 
употребу 1,3 километра 
новог асфалтираног пута. 
Ријеч је о домаћинствима 
у засеоку званом Горњани, 
у којем живе породице 
Тешановић, Марјановић, 
Тодоровић, Кнежевић, 
Ороз, Јотић, Антић.
Наиме, у Горњим Бљвинама 
изграђена је и асфалтирана 
дионица пута од центра 
села до цркве Светог 
Пантелејмона, у дужини 
од 1,3 километра. Ширина 
асфалтне подлоге је 2,6 
метара, а уз трасу ће бити 
уређене банкине ширине пола метра.
Вриједност пројекта је 90 хиљада марака, а средства је обезбиједила мркоњићка општина 
из програма капиталних инвестиција, док је радове извело предузеће „Мркоњић путеви“.
Изградња и асфалтирање пута је од великог значаја за све мјештане Горњих Баљвина, 
а нарочито за домаћинства у засеоку званом Горњани који су имали лошу путну 
комуникацију.
,,Досадашњи пут, који је био са макадамском подлогом, био је у очајном стању. Њиме су се 
тешко кретала путничка возила, али и трактори и запрежна кола, што је нама мјештанима 
представљало велики проблем. Управо због те чињенице је асфалтирање пута од великог 
значаја, јер сада имамо добру путну комуникацију  којом смо повезани са центром села 
и даље са општинским средиштем у Мркоњић Граду’’, рекао је мјештанин Слободан 
Марјановић и додао да је још потребно завршити уређење банкина и одводних канала, 
како оборинске воде не би правиле штету на асфалтној подлози.
Иначе, села Горње и Доње Баљвине прије неколико година повезана су асфалтним путем 
са магистралним путем Јајце-Бањалука, односно Црне ријека-Мркоњић Град. У Горњим 
Баљвинама преостало је још да се асфалтира око 2,5 километара локалног пута од школе 
до засеока Лакићи, те неколико краћих кракова до „шорова“ кућа у којима живи по 
неколико породица, чиме би у овом селу било ријешено питање асфалтирања комплетне 
локалне путне мреже.                                                                                                              С. Дакић
-
ЦРКВА-У оквиру пројекта асфалтирање пута у Горњим Баљвинама уређене су и 
асфалтиране стазе у порти цркве Светог Пантелејмона. У порти је почела и градња 
црквене просторије за потребе црквених и свечаности у селу.

Милан Стеванић Послодавци са приправницима
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Жетва зоби и хељде 

У ПОДРАШКОМ ПОЉУ ДОБАР РОД 
У мркоњићкој општини приводи се крају жетва зоби и 
ражи која је засијана на око 800 хектара. Наиме, сунчано и 
повољно вријеме у другој половини августа, ратари у селима 
које гравитирају По-дршаком пољу, гдје је надморска 
висина од 650 до 700 метара, максимално су искористили 
да са поља уберу 
„златно“ жито. 
Илија Аничић 
је засијао у селу 
Ораховљани зоб 
на 70, а хељду на 
15 дунума. Жетву 
зоби и хељде је 
завршио, а приноси 
су били добри, 
изнад очекивања, 
пошто је година 
била неповољна 
са много кишних 
дана.
,,Добар је род зоби 
и хељде, јер се 
принос креће око 
450 килограма по дунуму пожњевеног жита, што је за ово 
подручје изванредан род. Добром роду зоби одговарали су 
надморска висина и киселост земљишта. Ова парцела од 
100 дунума је била напуштена, а ја сам је привео намјени за 
пољопривреду, јер сам уградио дренажу и  око 600 кубика 
шљунка да покупим воду, јер је терен био доста баран. Све 
се то исплатило, јер је ове године први пут ова парцела 
обрађена и засијана житарицама’’, рекао је Аничић и 
напоменуо да је обезбиједио продају свих количина зоби 
са једном фирмом из области шумарства, док ће  хељда 
прерадити у брашно за производњу хељдиног хљеба у 
властитој пекари.
Аничић напомиње да је Подрашко поље велика 
површина и када би се урадила његова мелорација могло 
би се проиводити житарица за исхрану цјелокупног 
становништва у Српској.
,,Поље је велики потенцијал за узгој свих врста житарица, 
али и кромпира и другог биља. Пошто је повољна надморска 
висина, која не дозвољава појаву заразних болести, није 
потребно хемијско третирање биљки, што значи да се 
овдје производи еколошки чиста храна, што је будућност 
у Европи. Међутим, проблем представља што је ово 
подручје слабо насељено и све је мање пољопривредника 
који се баве организованом производњом житарица.
Без системских мјера државе, тешко је очекивати да се 
ово богаство од Бога претвори у наш „Мисир“‘’, истиче 
Аничић. Слично прича и пољопривредник Љубо Ђукић 
из Чађавице, сусједног села гдје је род житарица био нешто 
слабији.
,,Ја сам зоб и хељду засијао на 25 дунума, а род је био нешто 
лошији него прошле године. Да засијем ове житарице 
одлучио сам се јер оне због надморске висине добро 
успијевају на овом подручју. Углавном све житарице што 
произведем користим за властите потребе, јер имам мини 
фарму крава и свиња. Проблем је што нема организованог 
откупа вишка житарица, јер би тада постојао већи интерес 
пољопривредника да засију више површина житарицама’’, 
рекао је Ђукић.                                                                С. Дакић

РОД- Са парцеле од 70 дунума зоби и 15 дунума хељде 
Аничић је имао принос нешто мање од четири вагона 
жита, што је у вриједности око петнаестак хиљада марака.
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Основна школа „Петар Кочић“ Мркоњић Град

Запослени поплочали стазе и 
уредили школско двориште

 

У дворишту Основне 
школе „Петар Кочић“ 
поплочане су стазе 
и уређено школско 
двориште. Учионице и 
кабинети су окречени, 
па ће почетак нове 
школске године школа  
дочекати у новом руху. У 
уређење школе уложено 
је десет хиљада марака,  
а све радове извели 
су  запослени чиме је 
уштеђено још толико 
новца.
Помоћник директора 
школе Славко Чегар 
каже да је уређена стаза 
до фискултурне сале, 
површине 100 квадрата, 
постављањем коци. 
Коцке су добијене од 
општине, од коцки које су 

скинуте са стаза из градског парка, пошто су у парку изграђене нове стазе. ,,У завршној 
је фази поплочавање педесетак квадрата главног улаза у школу у школском дворишту, 
постављањем камених плоча. Радови ће бити завршени за дан, два, чиме ће бити ријешен 
вишегодишњи проблем „лежања“ воде на плочнику, за вријеме кишних дана, па су нам 
ђаци често мокрих ногу долазили на наставу. Вриједност  радова, које изводе наши 
радници, је око десет хиљада марака, а средства је обезбиједила школа из властитих 
извора’’, рекао је помоћник директора школе Славко Чегар и додао да су завршени радови 
на уређену и кречењу унутрашњости школе, која има корисну површину од око двије 
хиљаде квадрата. Уређењу школског дворишта и школе обрадовали су се и ученици, који 
ће у новој школској години имати оптималније услове за рад и боравак у школи.
,,Права је ствар што су у школском дворишту урађени нови плочници и стазе, јер зими 
неће бити проблема због воде и клизања на леду. С нестрпљењем очекујем почетак нове 
школске године, јер је наша школа сада знатно љепша’’, рекла је ученица шестог разреда 
Марија Симетић.
Слично прича и Горица Вученовић, која је завршила основну школу у јуну, али је навратила 
у двориште школе да се увјери како су уређене стазе у школском дворишту.
,,Радујем се што је коначно уређено школско двориште, јер је то од великог значаја за нове 
генерације ученика у школи’’, рекла је Марија.                                                               С.Дакић

ШКОЛСКА ЗГРАДА-
Школска зграда саграђена је прије четрдесетак година, али је објекат у протеклих неколико 
година темељито реновиран, па је то сада један од најмодернијих школских објеката у 
Српској, који је површине око двије хиљаде квадрата. Школу похађа око 700 ученика, а у 
последњих неколико година присутан је благи тренд смањења броја ђака.

Штрбина код Мркоњић Града

Спомен-чесма погинулим устаницима
На Штрбини, локалитету удаљеном двадесет километара од Мркоњић Града на Илиндан 
је предата на употребу обновљена спомен-чесма, на мјесту гдје су 1941. године пукле прве 
устаничке пушке у Другом свјетском рату на подручју мркоњићке општине. Делегације 
СУБНОР-а и општине положиле су цвијеће и на спомен-гробље, гдје се налазе спомен-
плоче и гробови дванаест погинулих устаника, који су први организовано пружили 
отпор усташама   у Другом свјетском рату, у овом дијелу Крајине.
,,Општински одбор СУБНОР-а захваљујући помоћи општине обновио је спомен-чесму 
на Штрбини, која је у протеклом рату била оштећена. Прије неколико година обновљене 
су спомен-плоче и ограђено гробље гдје су сахрањени устаници’’, рекао је предсједник 
мркоњићког СУБНОР-а Симо Попадић.
Иначе, на Штрбини је одржан и традиционални Илиндански сабор, уз богат културно-
забавни и спортски програм у организацији мјеснох заједница Медна и Подрашница, а 
под покровитељством мркоњићке општине.                                                                    

С.Дакић

ДогађајиДогађаји

ЛИКОВНА КОЛОНИЈА ‘’БАЛКАНА 2010’’
Умјетношћу преко баријера и граница
На Балкани и ове године одржана је Регионална ликовна 
колонија ‘’Балкана 2010’’. Шести сазив колоније, која је 
почела 22., а завршена 28. августа, помогли су Иницијатива 
преживјелих од мина БиХ у партнерству са Организацијом 
ампутираца „УДАС“  Републике Српске и општином 
Мркоњић Град. У раду колоније учествовао је 21 умјетник 
из Босне и Херцеговине, Србије, Хрватске и Македоније.
12 особа са инвалидитетом одазвало се позиву за учешће 
у раду колоније, коју је, осим креативног рада умјетника, 
пратио и низ попратних садржаја. „Балкана и њени 
учесници својим примјером и дјелом, пружају подршку 
појединцу и заједници да превазиђу трауме и допринесу 
добробити друштва. Зато смо и организовали размјену 
искустава и информација између општина Јајце и Мркоњић 
Град, а све с циљем како би између ова два града сарадња 
била још боља“, каже Жељко Волаш, координатор Ликовне 
колоније ‘’Балкана 2010’’. 

Окупљање Регионалне колоније ‘’Балкана 2010’’ организује 
се као дио иницијативе „Умјетношћу преко баријера и 
граница“. Осим сликара са и без инвалидитета, у раду 
колоније учествовали су и вајари те студенти Академија 
ликовне умјетности из Сарајева, Бања Луке и Београда. 
Међу учесницима је и Дајана Бачко, из Бачке Паланке, која је 
инвалид од рођења. „Позвали су ме организатори колоније 
зато што сликам лијевом ногом. Највише волим да радим 
пејзаже, цвијеће, мртву природу и животиње у акрилу. 
Први пут сам на Балкани и много ми је лијепо овде“, каже 
симпатична Дајана, која упркос томе што је рођена без обје 
руке, слика од своје пете године. 
Први учесници колоније на Балкани стигли су 22. августа. 
Због лијепог времена одмах су прионули на рад како 
би им мало времена остало и за дружења у прекрасном 
амбијенту Балкане. „Први пут сам на Балкани и утисци су 
сјајни. Већ сам почела да сликам јер нисам могла да одолим 
овако лијепом дану“, каже Ира Скопљак из Сарајева, која 
је завршила четврту годину на сликарству, наставнички 
одсјек, а коју смо затекли са четкицом и бојама у руци. 
Организатори колоније организовали су и ликовну колонију 
за дјецу у природи. Представници медија присуствовали 
су округлом столу о теми „Извјештавање о особама са 
инвалидитетом у медијима“. За учеснике колоније приређено 
је и забавно вече уз добру свирку бенда „Wanted“. Радови са 
овогодишње Регионалне ликовне колоније „Балкана 2010“ 
изложени су у галерији Дома културе у Мркоњић Граду од 
28. августа до 18. септембра.                                     С. Милетић

Илинданска смотра фолклора 

Богат сплет фолклорних игара
У оквиру свечаности посвећених 
обиљежавању Светог пророка 
Илије, славе општине Мркоњић 
Град одржана је 11. Илинданска 
смотра фолклора. На смотри су 
учестовала културно-умјетничка 
друштва „Младост“ из Залужана, 
“14.фебруар“ из Дебељака код 
Бањалуке, Фолклорна секција 
Дома културе „Никола Кокошар“ 
из Шипова и КУД „Петар I 
Карађорђевић Мркоњић“ из 
Мркоњић Града.
Због кише смотра фоклора 
одржана је у сали Дома културе, а 
млади фоклористи посјетиоцима 
су успјели  дочарати сву љепоту 
изворног стваралаштва српског 
народа из Крајине и Србије. Било је ту и кореографија са играма и пјесмама Рома, које су 
извели чланови КУД-а „14 фебруар“.
Кореограф у мркоњићком КУД-у „Петар I Карађорђевић Мркоњић“ Милица Грмаш каже 
да је циљ одржавања ове смотре чување и његовање традиције српског народа овог дијела 
Крајине и Републике Српске.
,,Ове године број друштава био је нешто мањи него ранијих година, јер су нам у задњи 
тренутак долазак отказали из техничких разлога, ансамбли из Србије и Дринића. Међутим, 
смотра због тога није изгубила на свом квалитету и значају и било је то лијепо дружење 
фолклориста’’, рекла је Грмашова.
Слично причају и чланице домаћег ансамбла Јована Билић и Ранка Граховац из КУД-а 
„Младост“ Залужани које кажу да ће се дуго сјећати овогодишње Илинданске смотре, јер 
је то било дружење за памћење.
Иначе, организатори смотре били су Културни центар „Петар Кочић“ и КУД „Петар I 
Карађорђевић Мркоњић“.                                                                                                        С.Дакић

ХУМАНИТАРНИ  КОНЦЕРТ
Музичари помажу лијечење 

Александра

Више од хиљаду становника 
Мркоњић Града 19.августа 
присуствовало је хумани-
тарном концерту који 
су, на Тргу српске војске, 
организовали музичари, за 
помоћ у лијечењу Александра 
Браце Стевановића. 
Прикупљено је око 1.000 евра, 
од 4.000 колико је потребно 
за лијечење 38-годишњег  
Стевановића, који болује од 
мултипле склерозе. Иако 
лошег здравља, Александар 
је са оцем Славољубом, на 
почетку концерта поздравио 
своје суграђане.  
,,Захваљујући људима добре 
воље, који су се одазвали 
акцији и пружили ми подршку, 
сада се надам само најбољем’’, 
рекао је Александар. Вјеру 
у успјех лијечења има и 
Славољуб, посебно ганут 
гестом Фудбалског клуба 
,,Борац’’ из Бањалуке, чија је 
делегација предала спортску 
опрему Александру, који 
је велики навијач Борца. 
Новац за помоћ у лијечењу 
Браце Стевановића може се 
уплатити на жиро рачун број: 
562-099-80907696-21, код НЛБ 
Развојне банке.                    
                                            С.Дакић

Удружење са четворо и више дјеце ,,Радост  МГ’’

СУСРЕТ БЛИЗАНАЦА У БАЊАЛУЦИ

Удружење породица за четворо и више дјеце из Бања Луке и 
ове године организовало је, већ традиционално, годишње 
дружење близанаца из цијеле РС.  Мајке и око 150 дјеце 
окупили су се по трећи пут 5.  августа у Бањалуци. Међу 
њима су били и представници из Мркоњић Града, чији је 
одлазак финансирала општина Мркоњић Град, из гранта 
намијењеног невладиним организацијама. Пројекат 
носи назив ‘’Подизање друштвене свијести о подизању 
дјеце’’. „Манифестација је одржана у ЗОО-парку. Сама 
манифестација има своју драж, да видите на једном мјесту 
толико дјеце која су тако слична, а опет тако различита“, 
каже Миљка Антић, предсједница Удружења родитеља са 
четворо и више дјеце „Радост МГ“ и сама мајка четворо 
дјеце.
Сусрет близанаца протекао је у радној атмосфери. Дјеца су 
цртала, такмичила се у плесу, било је и пјесме, а побједници 
су сви учесници. „Мркоњић Град је представљало пет 
парова близанаца. Дјеца су задовољна дружењем и новим 
другарима које су упознали. Учествоваћемо сваке године, 
а жеља нам је да ‘’Сусрет близанаца’’ организујемо и у 
нашем граду“, додаје Антићка.                            С. Милетић
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КРСНУ СЛАВУ ОПШТИНЕ 
ПРОСЛАВИЛО 

5 000 МРКОЊИЋАНА             
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Бора Ђорђевић, легендарни 
представник рок сцене 
Србије и бивше Југославије, 
гостовао је у недјељу 22. 
августа у Мркоњић Граду у 
дискотеци „Делта“. Након 
учешћа на Beer festu и 
турнеји по Србији, Бора 
Чорба је нашао времена да 
скокне и у Републику Српску 
гдје је са својим фановима 
до раних јутарњи часова 
пјевао бројне хитове: “Немој 
да идеш мојом улицом”, 
“Лутка са насловне стране”, 
„Погледај дом свој анђеле“, 
„Два динара друже“, и многе 
друге. 
Прије Мркоњић Града, 
легендарни рок пјевач, 
пјевао је за посјетиоце 

Beer festa у Београду 
те грађане Суботице. 
Током љета, Бора Чорба 
је имао гостовања и 
у Црној Гори. “Након 
многобројних обавеза, 
ево овдје у Мркоњић 
Граду завршавам један 
циклус гостовања. И 
прошло гостовање у 
вашем граду остало ми 
је у лепом сећању, певало 
се до раних јутарњих 
часова па ме отуда не 
изненађује ни велика 
заинтересованост за 
овај наступ”, прича нам 
Чорба док се загријава за 
наступ. 
На задњих неколико 
гостовања Бора Чорба 
најавио је свој нови 

материјал, не прецизирајући 
када ће 19-ти носач звука 
његови фанови имати 
прилику да преслушају. 
“Вежбамо док не будемо 
задовољни оним што имамо. 
Тек тада улазимо у студио, 
али се дешава да прође и 
годину дана пре него што 
почне снимање нових 
песама. Али није то ни 
битно, битно је задовољство 
које човек осети кад зна да 
је направио нешто лјепо”, 
додаје Чорба и наглашава 
да је пиратерија “мртва” јер 
су нове технологије и њих 
упропастиле. “Довољно је 
да клинци притисну једно 
дугме и имају цели албум. 
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Традиционално  дружење у Рудићима 
Одржана још једна Баријада

У Барама се сваке године 
са свих страна слију 
Рудићи, прве суботе у 
августу, на тадиционалној 
манифестацији коју по 
мјесту одржавања назваше 
Баријада. Три дана Рудићи 
потроше на дружење и 
забаву али и сјећање на 
традицију и поријекло.
Младо и старо, велико и 
мало, све што носи презиме 
Рудић, или је рођено у том 
крају, зна да је Баријада 
догађај који се воли и 
поштује. Ма колико пута да 
су их раздвајали и дијелили, 
Рудићи су успјели да одрже 
везу са родним крајем и 
да сачувају своје коријене. 
Рудић, Ћелић, Чулић, 
Јовандић, Копуз, Петковић, 
Савановић, Лакић, Савић, 
Цвијић, Солдат, Томић, 
Лакетић све су то породице 
у којима се његује дух родног 
краја. «Овде се састајемо 
сваке године, а ово је 27. 
Баријада. Играмо, пјевамо и 
сјећамо се. Дођу нам драги 
гости, некима је ово прилика 
да се виде једном годишње 
и да сазнају шта има ново 
у родном крају», прича 
нам Боро Рудић, народни 
посланик који се не стиди 
ни родног краја ни својих 
Рудића.
На улазу у Баре дочека нас 
натпис: «Ко мисли брзо 
ићи, нек не долази!» Госту 
је одмах јасно да ће ту бити 
доброг залогаја, покоја љута 
да се попије и пјесме до 
раних јутарњих сати. Има 
сличних дружења широм 
свијета, али је Баријада 
јединствена. Уз поток, 
постављен је «кризни штаб», 
који је застрт сламом, за оне 
које стигне умор или која 

више попијена љута чашица. 
Заложена је ватра, већ се на 
ражњу готови печење а у 
води се хладе сокови, ракија 
и вино. У хладу великог 

шатора, протежу се столови, 
спремни за учеснике 
Баријаде и њихове госте. 
«Коме год да сам испричао 
како се ми у Рудићима 
дружимо нико није могао да 
вјерује. Сви питају како се 
то плаћа и ко то финансира. 
Али, нама Рудићима, то је 
задње на памети. Има ко 
да плати, док нас има који 
долазимо», прича нам Јанко 
док гледамо дјечаке из 
Рудића како играју фудбал.
Новим и старим 
садржајима обилује 
Баријада. Заборављене 
игре, са знаним и незнаним 
правилима, преносе се с 
кољена на кољено. Бацање 
камена с рамена, натезање 
конопца, трчање најчешћи 
су садржаји а на Баријади 
дјеца питају за: крмање, 
рогање, клиса, вализање, 
трчање у врећама, ношење 
јајета у кашики.

Док траје трка за пехар у 
фудбалу, младе фудбалере 
подржавају рођаци. Они 
старији, пребаце сан 
на ливади, а домаћице 

ДогађајиДогађаји Култура, образовање,
здравство

Култура, образовање,
здравство

поспреме суђе послије ручка 
и већ су спремне да послуже 
оне који им дођу у госте на 
Баријаду. «Ја долазим овде 
сваке године од како сам се 
удала. Живимо у Њемачкој, 
дјеца се радују доласку на 
Баријаду. Годишњи одмор 
увијек планирамо у овом 
периоду па чак и одлазак 
на море одгађамо због 
овог дружења», прича нам 
Сњежана, која је удата у 
Рудиће.
Поред потока, у хладу 
поред штанда гдје се точи 
пиво, сједе весељаци који 
причају вицеве, шале и знају 
добро запјевати. Пјевају 
се и старе и нове пјесеме, 
али без бећарца Баријада 
не множе да прође. Весеље 
траје до касно у ноћ, па се 
Рудићи онда размиле по 
својим кућама, док у Штабу 
за кризу остају чувари, 
који добровољно остају на 
Барама до новог дана. Тако 
бива од петка до недјеље, 
кад је финале свих игара, а 
предвече и крај Баријаде. 
А они времешнији, и 
на Баријади искористе 
прилику да подсјете млађе 
нараштаје о поријеклу 
Рудића, њиховим корјенима, 
традицији и сеобама. 
Постоје писани трагови који 
кажу да Рудићи потичу из 
Рудина код Никшића. Данас 
њихових презимењака има 
у околини Сплита, Задра, 
Црног Луга, Босанског 
Грахова и Купреса (гдје их је 
и највише).

С. Милетић

ВАТРОГАСЦИ СЕ ДВА ДАНА БОРИЛИ 
СА ПОЖАРОМ НА ЛИСИНИ

Пожар изазвали излетници док 
су роштиљали

Мркоњићки ватрогасци два дана (28. и 29.августа) су се 
борили са ватреном стихијом која је била захватила шумски 
комплекс од неколиком десетина хектара на планини 
Лисини. Пожар је локализован 29. августа око 14 часова, 
а киша која је пала у вечерњим часовима допринијела је да 
се ватра угаси. У гашењу пожара су у суботу помагали и 
радници Шумског газдинства „Лисина“.
По причању мјештана, пожару је из нехата изазвала  
група дјеца које је у четвртак боравила на том локалитету 
Лисине и роштиљала. Препоставља се да они нису угасили 
ватру, која је у петак уз помоћ вјетра захватила комплекс 
на локалитету званом Орлов камен.
Старјешина Ватрогасне јединице Жељко Лакетић каже 
да су ватрогасци дојаву о пожару добили у петак око 11 
часова и да су се пуних тридесет часова борили са ватреном 
стихијом.
,,Пожар је избио на неприступачном терену, па смо били 
приморани да ватру гасимо уз помоћ  напртњача. По воду 
смо се морали спуштати до градског базена Драчељ, одакле 
смо морали пјешачити два часа да би могли гасити пожар. 
Уз неприступачан терен гашење отежава и чињеница да је 
ватра захватила велики комплекс високе букове шуме. У 
петак око 21 час пожар смо били ставили под контролу, 
али се тада одломило једно велико запаљено буково 
стабло и низ стрмину  се откотрљало неких 300 метара 
и изазавало нови пожар. У суботу у јутарњим часовима 
пожар се на локалитету Црљенице проширио према селу 
Оћуне. Уз наше велико ангажовање и помоћ ватрогасне 
јединице Шумског газудинства „Лисина“ пожар смо 
угасили у суботу око 14 часова’’, рекао је Лакетић и додао 
да је гашењу ватре помогла и киша.
Ватрогасац Миленко Олабина каже да је пожар на планини 
Лисина један од најтежих који је до сада гасио.
,,Пожар је био великих размјера, а терен је био страховито 
неприступачан за гашење. Много смо се измучили 
одлазећи по воду, јер смо  уз узбрдицу морали да носимо 
брентаче са водом на леђима неколико километара’’, рекао 
је Олабина.                                                                          С. Дакић

ГРАЦИ - Мркоњићки ватрогасци у петак у вечерњим 
часовима успјели су да угасе велики пожар на локалитеу 
села Граци и Ораховљани, гдје је ватра била захватила око 
200 дунума корова, стрњишта и ниског растиња. Угашен 
је и пожар у Доњим Шеховцима, гдје су се запалила два  
стога сијена, па је пријетила опсаност да ватра захвати 
једну викендицу.

Бора Чорба гостовао у Мркоњић Граду

Мркоњићка публика ме 
увијек изнова одушеви

Тако да сам ја врло срећан 
што смо ми продали наш 
последњи студијски албум 
у 10.000 примерака. То 
је велики успех, јер још 
увек постоје људи који 
желе да имају оригинале”, 
коментарише Чорба.
Мало више приче и дружења 
са људима, то је оно што 
је Бора Чорба понудио 
мркоњићкој публици. Сама 
група Рибља Чорба траје већ 
32 године па је у публици 
редовно оних који потичу 
из три генерације. “Још увек 
смо довољно радознали 
и имамо шта да кажемо. 
Снимаћемо нове албуме 
јер не желимо да живимо 
од старе славе. Наравно 
да сам врло поносан на то 
што клинци, који се нису 
ни родили када је настала 
рецимо песма “Лутка са 
насловне стране”, знају 
напамет њен текст”, додаје 
Бора Чорба. 
Након наступа у Мркоњић 
Граду, Бора Чорба каже 
да нема времена за 
одмор. Добар дио јесени 
је испланиран. „Радимо 
стално и након Мркоњић 
Града идемо у Стару Пазову. 
Канада је наше одредиште 
ове јесени тако да одмора 
нема. Међутим, сав умор 
нестаје када сам пред 
публиком, када се попнем 
на бину и узмем микрофон“, 
прича Чорба.      С. Милетић

КЊИЖЕВНО ВЕЧЕ О СТВАРАЛАШТВУ ПЕТРА КОЧИЋА Стихове за Петрашина 
У  Дому културе 25. 
августа  одржано 
је књижевно 
вече посвећено 
с т в а р а л а ш т в у 
Петра Кочића а у 
оквиру свечаности 
“Кочићевог збора”. 
О великану српске 
писане ријечи 
зборили су, али 
и казивали своје 
пјесме, читали 
прозу, афоризме, 
епиграме… 

књижевници Слободан Јанковић, Петар Ђаковић, 
Миладин Берић, Миленко Вујичић, Радмило В. 
Радовановић и Урош Стипановић. Нема писаних 
докумената, али је у народу познато да је Петар Кочић 
често боравио у Мркоњић Граду и за своја дјела добијао 
инспирацију у граду подно Лисине. Наиме, његово дјело је 
грандиозно, а његови “обрачуни” и “шибање” окупаторске 
власти писаном ријечју је визионарско, јер се историја 
понавља послије стотину година. 
,,Кочићево стваралаштво дуго се, нарочито у 
комунистичком систему, заобилазило. Срећан сам што 
је сада Кочићево дјело у центру пажње и што “Кочићев 
збор” све више поприма обиљежја манифестација 
посвећених Дучићу, или Вуку Караџићу у Тршићу’’, рекао 
је књижевник Слободан Јанковић. Књижевник Петар 
Ђаковић каже да му је било велико задовољство што је 
учествовао на књижевној вечери која је била посвећена 
дјелу Петра Кочића. ‘’Све што је Петар Кочић написао 
и данас је актуелно и ко зна колико ће година, односно 
вијекова то бити. Својим дјеловањем у Сабору, Кочић је 
показао како би то требало данас радити. Давно је речено 
“да су све умјетности стварале чудесне плодове љепоте”. 
Кочић је то добро знао 
и књижевно дружење 
била је прилика да 
се прича каква је 
улога умјетности, па 
макар то била прича 
о писаној ријечи, 
што је и била тема 
књижевног дружења’’, 
рекао је Ђаковић.
Књижевник Миладин 
Берић на књижевној 
вечери читао је 
стихове из пјесме  
,,Десетосказије за 
Петрашина”,  која 
је добила награду 
“Кочићево сатирично 
перо” 2010 у Чела-
реву, а Петар 
Ђаковић је први 
пут јавно прочитао 
пјесму “Разговор са 
Павићем”. Миленко 
Вујичић говорио 
је стихове из своје 
књиге “Шаптач 
тишине”.

С.Дакић

Фолклористи гостовали у Македонији

На Охридском љету учествовали 
Мркоњићани и Шиповљани
Чланови Културно-умјетничког друштва “Петар 
I Карађорђевић Мркоњић” из Мркоњић Града и 
фолклорне секције Дома културе “Никола Кокошар” 
из Шипова гостовали су у Македонији. Они ће 
учествовати у дијелу програма који је изведен на 
овогодишњем Фестивалу ’’Охридско љето’’.
Једна од најважнијих манифестација у области 
културе у Македонији, Фестивал ’’Охридско љето’’, 
понудила је прегршт садржаја, а традиција и фолклор 
су незаобилазни у том миљеу. Стога је група од 50-так фолклориста из Мркоњић Града и Шипова 
имала шта да покаже, али и да види. “Представили смо се сплетом игара из Шумадије и Влашким 
играма. Са нама је ишло и неколико наших најмлађих чланова који су се, у ношњама нашег краја, 
кратко представили изворним колима. Било је то једно занимљиво дружење и још једно велико 
искуство”, каже Милица Грмаш предсједница КУД-а “Петар I Карађорђевић Мркоњић” из Мркоњић 
Града. Фолклористи из Мркоњић Града и Шипова током седмодневног излета имали су прилику 
да обиђу неколико манастира те да се упознају са културом народа Македоније. Пут и боравак у 
Македонији углавном су платили родитељи, а њихов одлазак подржали су и донатори. 
,,Фолклорна секција у Шипову постоји око годину дана и осим што су гостовали у Мркоњић 
Граду, ово је дјеци из Шипова први пут да иду на гостовање изван граница РС. Зато су се власници 
приватних предузећа у Шипову и потрудили да дјеци плате пут до Македоније”, додаје Милица 
Грмаш. Током боравка у Македонији дјеца су била смјештена у једном ђачком дому. а њихови 
наступи одржани су у Охриду и Струги.                                                                                       С Милетић
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,,Државни лопов’’
Градског позоришта из Тузле

Глумци Градског позоришта из Тузле одиграли су 7.августа 
представу ,,државни лопов’’ у позоришној сали Културног 
центра ,,Петар Кочић’’.
Ријеч је о комедији која је урађена по тексту Фадила 
Хаџића, а у режији Томислава Крстића. У представи играју 
Миленко Иликтаревић, Ненад Томић и Решад Барчић. 
Глумци из Тузле кажу да је ово 256. извођење комедије 
и да су презадовољни како је публика у Мркоњић Граду 
реаговала.
,,Порука текста је да ништа није тако тешко и црно да се не 
бисмо томе насмијали. Свака ситуација има своје рјешење, 
али прије свега, морамо бити ведри, расположени и гледати 
позитивно’’, рекао је Иликтаревић.             Д.Лекић

„Како се прави позориште“ - 
,,Даске’’ из Лакташа

Глумци Драмско- аматерске скупине „Даске“ из Лакташа
су 8. авгуса у мркоњићкој позоришној сали одиграли 
представу „Како се 
прави позориште“. 
Драма је настала 
по тексту Карела 
Чапека, а у режији 
Душка Лончара.
„У представи 
играм улогу писца 
и наратора. Читав 
развој представе се 
одвија на принципу 
како настаје једна 
представа, од самог 
почетка проба, 
упознавања глумаца 
са текстом, преко 
постављања комада 
у сали за пробу до 
генералне пробе 
и премијере. То је 
све у суштини јако 
забавно и то је посао 
који пружа велико 
задовољство“, рекао 
је глумац Ненад 
Јуришић.
Ово је само једна 
у низу представа које се изводе у склопу манифестације 
Дани позоришта у Мркоњић Граду.
                                                                                       Д.Лекић
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Конкурс за радове за објаву 
у књизи о Мркоњић Граду!

Неформална група младих уз финансијску подршку фондације 

“Мозаик” и Општине Мркоњић Град расписује

КОНКУРС
за радове за објаву у књизи о Мркоњић Граду која је у припреми.

Конкурс се расписује с циљем прикупљања материјала за објаву у форми 
збирке текстова различитих аутора на тему живота у Мркоњић Граду, те људи 
који су обиљежили његову историју и оставили неки траг.

Као младе људе који воле свој град и желе да упознају његове приче, одушевила 
нас је рубрика „Сјећања“ на интернет презентацији нашег града www.mrkon-
jic-grad.com, те смо дошли на идеју да својим ентузијазмом и уз помоћ 
компетентних лица преточимо „Сјећања“ у књигу коју ће сваки Мркоњићанин 
пожељети на својим полицама.

Желимо да књига буде прича о граду, али кроз његове људе, омиљена 
окупљалишта и обичаје, како би сачувала од заборава и мјеста и лица од којих 
многих више нема и све оно по чему је наш град био надалеко познат. Желимо 
да се читалац кроз приче, анегдоте и фотографије прошета Мркоњићем и бар 
мало завири у његову богату прошлост.
Позивамо дакле наше суграђане, ма гдје они били, да нам помогну да заједно 
направимо нешто чиме ћемо се поносити и чему ћемо се увијек радо враћати.

Услови конкурса:

•	 Сваки прилог би требао да садржи неку причу или анегдоту о неком мјесту, 
особи, догађају који су били или јесу карактеристичан дио Мркоњића и 
обиљежили су на свој начин један период.

•	 Приче не смију бити увредљиве за било кога и не смију доводити у 
конфликтну ситуацију ни аутора ни људе поменуте у њима. Било шта 
што буде дискриминисало било кога и на било који начин бити одбачено. 
Уколико је то могуће, аутор треба да има сагласност особа које помиње у 
тексту.

•	 Подјелама град-село нема мјеста јер Мркоњић је колико град, толико и 
села око њега.

•	 Пожељно је да уз причу буде приложена и фотографија која би илустровала 
тему текста. Фотографија може бити у власништву аутора, а ако не, 
потребно је да има дозволу власника да буде објављена.

•	 Све радове ће непристрасно прегледати компетентна комисија, извршити 
одабир, те лекторисати и припремити за објаву.

Радови, уредно потписани и снимљени у формату .doc (MS Word) треба да 
буду прослијеђени на сљедећу е-маил адресу: 

knjiga.mrkonjic@gmail.com

Конкурс се затвара 15. Септембра 2010. године

У зависности од количине пристиглих радова и броја одабраних за објаву, биће 
одређен коначан број текстова. Ако пак број буде већи но што је предвиђено 
за ову прилику, наћи ће се начин да се штампа и наставак.

Књига ће бити понуђена на продају, а сав приход ће ићи у хуманитарне сврхе, 
тј. нашим суграђанима којима је помоћ потребна, у за то посебно оформљен 
фонд о чијим ће активностима бити редовно подношен извјештај. Детаљи о 
фонду ће бити објављени накнадно.

Иницијативу су подржали Омладинска организација „Центар“ и интернет 
презентација Мркоњић Града www.mrkonjic-grad.com.

Наградни конкурс за најбољу фотографију 
Мркоњић Града

Неформална група младих уз финансијску подршку 
фондације “Мозаик” и Општине Мркоњић Град 
расписује

НАГРАДНИ КОНКУРС
за најбољу фотографију 

Мркоњић Града.

Услови конкурса:
1. Тема овог конкурса је Мркоњић Град.
2. Конкурс за фотографију отворен је само за 

становнике општине Мркоњић Град
3. Дјеца млађа од 18 година могу учествовати, 

али морају имати одобрење родитеља или 
старатеља. 

4. Сваки учесник има право послати максимално 
три фотографије

5. Поднесци морају бити у дигиталном формату, 
снимљени на ЦД  и задовољавати сљедеће 
услове: 

       -  садржај који се лако може идентификовати с 
       Мркоњић Градом
       -  резолуција 1600x1200 или више   
6. Свака фотографија мора имати попратне 

податке (датум настанка, мјесто, и кратак 
опис) у формату . doc (MS Word) 

7. Оригинална структура датотеке се не смије 
мијењати дигиталном манипулацијом. 

8. При слању, у коверат, уз ЦД са фотографијама, 
ставити мањи затворен коверат на чијој 
ће полеђини писати шифра учесника, а у 
унутрашњости папир са подацима о учеснику 
(име и презиме, адреса, број телефона); овај 
коверат ће бити отворен само у случају да 
једна од фотографија буде награђена, како би 
се сазнало ко је аутор.

Наградни фонд:

1.    мјесто - Телевизор
2.    мјесто – Скенер

За све учеснике смо припремили поклон 
изненађења

Своје радове учесници могу доставити лично 
или поштом на адресу: 

Омладинска организација “Центар”, 
Светог Саве 1, 70260 Мркоњић Град 
са назнаком “За најбољу фотографију Мркоњић 
Града”.

Крајни рок за слање фотографија је 20. септембар 
2010. године. Фотографије примљене након овог 
датума, те примљени материјал који не буде 
задовољавао горе наведене услове и не буде се 
придржавао упутстава за слање, неће бити узете 
у разматрање.

Од најбољих фотографија ће бити израђене 
разгледнице, које ће бити понуђене на продају, 
а сав приход ће ићи у хуманитарне сврхе, тј. 
нашим суграђанима којима је помоћ потребна, 
у за то посебно оформљен фонд о чијим ће 
активностима бити редовно подношен извјештај. 
Детаљи о фонду ће бити објављени накнадно.

Контакт особа: Јована Кљајић 065 252 016

Култура, образовање,
здравство

Култура, образовање,
здравство

„Капетан Џон Пиплфокс“,мркоњићке секције Гимназије
Чланови драмске секције мркоњићке Гимназије 
извели су 6. августа у Дому културе представу 
“Капетан Џон Пиплфокс”. Ово је друго 
извођење  представе у посљедња два мјесеца, 
коју је публика одлично прихватила. Ријеч је 
о представи за дјецу и одрасле, која је урађена 
по тексту Душка Радовића, а у режији Санеле 
Јанковић. 
,,Ријеч  је о дјечијој причи коју смо адаптирали 
да буде прихватљива свим узрастима дјеце, 
али и одраслима. Радовићевом тексту додали 
смо мало музике и плеса, а млади глумци 
одлично су одиграли представу, јер су је 
са много љубави припремали и извели на 
позоришнима даскама”, рекла је Јанковићева.                                                                      
Д.Лекић

„Дисовци“ играли 
„Прво па женско“

Глумци Позоришта „Дис“ из Бањалуке одиграли су 10. 
августа  у мркоњићкој позоришној сали представу „Прво 
па женско“. Аутор комедије је Жарко Миленић, а комад је 
режирао Новица Богдановић.
Вјечиту тему мушко – женских односа  одлично је кроз 
представу представила петочлана група глумаца: Татјана 
Кнежевић, Вања Пепић, Наташа Кривошија, Дајана Врга 
и Миодраг Лепир. 
Фабула представе се врти око трагичне женске линије 
која се понавља а то је да се у породици рађају само 
женска дјеца. 
,,Улога је сама по себи специфична и смијешна. У 
суштини, ишли смо више на пародију него на комедију. 
Сама прича у комедији „Прво па женско“ и није тако 
наивна. Она јесте комична, али можда само из разлога да 
би отворила нека друга питања попут, рецимо, дилеме- 
Колико смо ми у ствари једна генерација будућности или 
колико смо у неким традицијским стварима забраздили “, 
рекла је глумица Татјана Кнежевић. 

                                                                Д.Лекић

,,Игре у пијеску “, 
Театра ФЕДРА 

из Бугојна

У позоришној сали 
Културног центра ‘’Петар 
Кочић’’ 9.августа   изведена 
је представа Театра ФЕДРА 
из Бугојна под називом 
Игре у пијеску (Michal 
Walczak) у режији Сенаде 
Милановић и Амела 
Угарак.

Млади глумци, Сенад 
Милановић и Амина 
Омеровић показали су нам 
уз помоћ игре и свијетла 
како је то одрастати. Кроз 
представу пратимо причу 
двоје веома младих људи 
који кроз игру откривају 
нове осјећаје, које им 
читамо у сваком покрету, 
сваком новом изразу 
лица, у свакој новој ријеч 
покушавајући на дјеци 
својствен начин, али у 
исто вријеме и веома 
зрело, да превазиђу 
проблеме у комуникацији. 
Бројну публику, Игре у 
пијеску нису оставиле 
равнодушним. Уз смијех, 
али и дозу туге које су у 
свакоме од нас измамили 
ово двоје ликова, 
преживљавали смо сваки 
тренутак са њима и на неки 
начин поново одрастали. 
Сјетили смо се својих 
првих љубави, симпатија.

Д.Лекић

Одржани дани позоришта
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Водич
кроз град

Водич
кроз град

СпортСпорт

Програм ,,II Фестивала дјечијег драмског стваралаштва Републике Српске“
06.09.2009. године (понедјељак)
18:30  - Градско позориште Мркоњић Град -„ Краљевски фестивал“, Т.Николетић, у режији Дубравке Николић
19:30  - Округли сто „Од игре до позорнице“

07.09.2009. године (уторак)
11:30    Центар за културу, Челинац  - ,,Приче о љубави“, Б.Нушић, у режији Санеле Јанковић
14:00  - Радионица „Стихови у дјечијим представама “-Санела Јанковић,дипломирани режисер 
17:00  - Дјечије позориште РС, ШКОЛА ГЛУМЕ,Бања Лука - „ Снежна краљица“, Е.Шварц, у режији Александре Спасојевић
18:00  - Округли сто „Бајке за позоришну игру“

08.09.2009. године (сриједа)
12:00 - Балетски студио „ Allegro“, Бања Лука;  ,,Магична шума“,  аутори и режија С.Бијелић, Р.Старчевић
14:00 - Радионица „Сценски покрет“-Санела Јанковић, дипломирани режисер 
17:00 - Аматерско драмско позориште „ Бранислав Нушић“, Теслић- „   Црвенкапа“, Петар Јовановић, режија Милка Грковић
18:00 - Округли сто  „Музика у дјечијим представама“-Зоран Костић

09.09.2009. године (четвртак)
11:00 - Позориште младих „ Гимназијалац“, Љубиње- „  Наша деца“, Б.Нушић,  режија Сергеј Ћук
12:00 - Излет на ТРЦ „Балкана“
17:00 - Округли сто „Перспективе Фестивала дјечијег драмског стваралаштва“-
18:00 - Ревијална представа Градског позоришта Бечеј, дјечији драмски студио –„Баш Челик“ , М. Млађеновић, у режији Игора Павлловића  
Послије представе уручење награда и затварање Фестивала

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

РОЂЕНИ У ЈУЛУ 2010.ГОДИНЕ

1. ПАВЛОВИЋ ПАВЛЕ, син Јове и Радмиле
2. ГРАБЕЖ МИРОСЛАВ. Син Луке и Стане
3. ВУЧЕН ТАМАРА, кћи Илије и Драгане
4. ГРУЈИЧИЋ ЛАЗАР, син Драгомира и Славице

ВЈЕНЧАНИ У ЈУЛУ 2010.ГОДИНЕ

1. СТИПАНОВИЋ ГОРАН и ВРАЧАР СУЗАНА
2. ТОДОРОВИЋ ПРЕДРАГ и КОПУЗ ВЕСНА
3. ТОМИЋ ЈОВО и ЛЕБЕН РЕГИНА
4. БОЈАНИЋ ДУШКО и ПЕНА РАДМИЛА
5. КОПУЗ МАРКО и ИЛИЧИЋ ТАЊА
6. БОЖИЋ БОРИСЛАВ и ШАРИЋ СЛАЂАНА
7. ПЕРИЋ ЖЕЉКО и ПОДРАШЧАНИН МИЛАНА
8. ИЛИЧИЋ СЛАВОЉУБ и ПИВАЛИЋ НИСВЕТА
9. ГАЈИЋ ЧЕДОМИР и МИЛАШИНОВИЋ СЛАВИЦА
10. ЋАПА РАНКО и ЋУЛУМ ВЕСЕЛКА
11. ГАШИЋ РАДОСЛАВ и ДРАГОСАВЉЕВИЋ ВЕРИЦА
12. СТАНКОВИЋ НЕДЕЉКО и БИЛБИЈА БРАНКА
13. БЈЕЛАЈАЦ МИЛЕ и ЖУПИЋ ЈОВАНА

ЈУ“Народна библиотека“  Мркоњић Град 
овог мјесеца вам препоручује да прочитате:

 
 АНЂЕО ЧУВАР
 Аутор: Пауло Коељо
 Категорија:  популарна психологија

Магична прича о прихватању опроштаја за 
прошлост и вјери у сопствену будућност. 
Аутобиографска исповјест која је у исти мах и 
модерна авантура и метафизичка одисеја.
Радња романа Анђео чувар почиње у Рио де 
Жанеиру, када Пауло Коељо даје примјерак 
књиге Алхемичар мистериозном учитељу Ж. и 
повјерава му свој немир због тога што сви његови 
снови пропадају баш када је на прагу да их 
оствари. Ж. тада налаже Коељу да пронађе свог 
анђела чувара и разговара са њим. “Проклетство 
ће нестати”, каже му он, “ако испуниш тај задатак.” 
Прихвативши изазов, Пауло са супругом Крис 
оставља све и одлази на четрдесетодневну 
авантуру у прелијепу али опасну пустињу Мохаве 
- где су обоје нашли много више од онога што су 
очекивали.
Мајсторска мјешавина локалне егзотике, 
драматичних збивања и магичне приповјести, 
заштитног знака Коељових романа.

КЊИГА ЗА ДЈЕВОЈЧИЦЕ

“КАКО БИТИ НАЈБОЉА У СВЕМУ“ 
  
Аутор: Џулијана Фостер
Категорија:  тинејџерски водич
  
 
Буди најбоља! 
Ево књиге коју свака дјевојчица, млађа или 
старија, одавно чека. Откриј како да будеш 
најбоља у свему.
 Обећавамо ти многе сате забаве.

Али се, додуше, тада не завршава...

Међународни кошаркашки турнир «Дјеца кошарке 2010»
КК Баскет 2000 повезује младе кошаркаше 

у регији Бања Лука/Мркоњић Град
Пионири КК “Загреб” побједници су међународног турнира “Дјеца кошарке 2010”. Турнир је 
организовао Кошаркашки клуб “Баскет 2000” из Бања Луке, поводом 10-огодишњице постојања 
клуба. На тродневном турниру, од 27. до 29. августа, у такмичарком дијелу у спортској дворани 
Обилићево у Бања Луци, наступили су још КК “Унион Олимпиа”, селекција Новог Сада те пионири 
домаћина турнира. Пехари су додјељени за најуспешнију екипу те најбољег играча и стријелца 
турнира. 
КК “Баскет 2000” ове године је, осим такмичарског дијела 
турнира, организовао и неколико ревијалних утакмица. 
Млади кошаркаши Александровца и Мркоњић Града угостили 
су своје вршњаке из Хрватске и Словеније. “Доласком младих 
кошаркаша из клубова који имају завидну репутацију у Европи, 
одлучили смо да мало проширимо причу на овогодишњем 
турниру. Зато је у Александровцу пионирска селекција Игокее 
угостила састав Загреба, док смо у Мркоњић Град довели 
пионире Унион Олимпије. Биће то, вјерујем, почетак једне 
нове сарадње младих кошаркаша у регији”, каже домаћин 
турнира Нинић Слободан, тренер КК Баскет 2000. Иако су 
дошли у ослабљеном саставу, јер су им два најбоља играча на 
припремама са репрезентацијом, 
Словенци су показали да се о кошарци у њиховој земљи 
води и те како рачуна. “Заиста ми је драго што смо договорили ову пријатељску утакмицу у 
Мркоњић Граду. Изненађени смо гостопримством домаћина и мислим да су овакви контакти 
добри из више разлога. Прво да се дјеца мало упознају, да остваримо нове контакте и наравно да 
бисмо могли да знамо гдје су пропусти и како побољшати рад са онима који ће, данас-сутра, бити 
првотимци у клубовима у регији”, прокоментарисао је долазак у Републику Српску Рок Дежман, 
тренер пионира Унион Олимпије.  Младим Мркоњићанима, пријатељски меч са словеначком 
екипом једно је од највећих искустава. Иако су побиједили, резултат је, ипак, у другом плану. 
,,Играти против екипе Унион Олимпије је једно лијепо искуство за наше младе кошаркаше. Иако 
је утакмица ревијалног карактера, мислим да је ово добра прилика да дјечаци осјете игру и то 
како кошаркашку причу доживљавају њихови вршњаци у Словенији”, рекао је Марко Јотић, који 
тренира пионирски састав КК „Младост“ из Мркоњић Града.
А први контакт са мркоњићким клубом већ је уродио плодом. Обављени су прелиминарни 
разговори о доласку мркоњићких кошаркаша у Словенију на прољеће 2011. године.                  С.Милетић

ОДРЖАН УЕФА КАПМ ДАНСКЕ ШКОЛЕ ФУДБАЛА

Двије стотине дјечака и дјевојчица 
дружили се са фудбалом

На стадиону „Луке“ у 
Мркоњић Граду одржан је 
петодневни UEFA камп, 
данске школе фудбала. На 
кампу је учестовало око двије 
стотине дјечака и дјевојчица 
из Мркоњић Града, Јајца 
и Шипова, са којима раде 
инструктори-тренери Уефине 
школе фудбала. Тренер у 
Фудбалском клубу „Горица“ из Шипова Чедо Миловац каже 
да је ово девети по реду Уефин камп у Мркоњић Граду и да је 
задовољан условима  боравка дјеце у кампу, имају оптималне 
услове за рад на стадиону „Луке“.
,,Циљ одржавања кампа је да се дјеца социјализују, друже 
и стекну нова пријатељства. Свакако задатак је да дјецу 
научимо и првим корацима у фудбалу, а ја сам примјетио 
да неколико дјечака и дјевојчица имају изузетан таленат за 
фудбал. Ова Уефина  школа фудбала је од великог значаја за 
популаризацију фудбала међу дјецом, јер на кампу учествују 
дјеца од седам до дванаест година старости’’, истиче Миловац. 
Стефан Ждрња има шест година и фудбал у Слободиној 
школи фудбала тренира годину дана. Каже да је одушевљен 
боравком и дружењем на кампу.
,,Ја волим да тренирам фудбал и у школи сам научио неколико 
нових финти и дриблинга. Научио сам да лопту шутирам 
лијевом ногом, јер сам ја љевак и у екипи играм нападача на 
лијевој страни. Желим да једног дана постанем фудбалер и да 
играм за неку врхунску екипу’’, рекао је Стефан.
Слично прича и Михаил Марић из Јајца, који каже да фудбал 
тренира четири мјесеца и да је у кампу упознао доста нових 
другара.
,,У школи се дружимо и лијепо играмо. Највише ме је 
занимало када су ме тренери учили како да шутирам лопту 
на гол, пошто сам ја нападач у екипи. Волим да играм фудбал 
и да дајем голове’’, прича Михаил.
У кампу борави и тридесетак дјевојчица, које се скупа 
са дјечацима друже и играју фудбал. Међу њима су и 
Шиповљанке Гордана Качар и Јована Миловац које тврде да 
нису ништа лошије фудбалерке од својих вршњака, дјечака.                                                                                              
                                                                                                              С.Дакић

ОПРЕМА-
Од Уефине школе фудбала сви полазаници   кампа добили су 
на поклон спортску опрему, лопте и потребне реквизите за 
тренинге.

Млади кошаркаши из Љубљане 
гостовали у Мркоњићу Граду

0

ЏУДО ПРВЕНСТВО БАЛКАНА ЗА КАДЕТЕ И ЈУНИОРЕ

Данијела Радоја освојила треће место
Џудисткиња Данијела Радоја освојила је треће мјесто на Првенству у џудоу. Такмичење за кадете 
и јуниоре одржано је од 13. до 15. августа у Спортском центру ‘’Језеро’’ у Кикинди. Организатор 
такмичења, на коме је наступило више од 200 учесника из осам земаља, је Џудо клуб ‘’Партизан’’ 
Кикинда. 
Данијела Радоја освајањем бронзане медаље на Првенству Балкана, направила је свој највећи 
спортски успјех до сада. То је уједно и најбољи резултат чланова Џудо клуба „Атос“ у чијим 
редовима је Радоја свега пет година. „Натупила сам у категорији +70 кг за кадеткиње. Било нас је 
осам у овој конкуренцији, јер на Првенство нису дошли такмичари из Албаније. На жријебу ми је 
припала група са представницама Србије, Грчке и Румуније“, прича Данијела Радоја по повратку са 
првенства. Ова млада мркоњићка спортисткиња, која има свега 16,5 година и за пет година колико 
тренира преко 80 освојених медаља, имала је мали пех на такмичењу. Радоја је повријеђена прије 
задњег меча, тако да је против задње противнице радила са пола снаге.
 „Побиједила сам представнице Грчке и Румуније, а изгубила сам од Милице Арсић из Србије. 
У мечу са Румунком Кути Изабела, повриједила сам ногу тако да сам у полуфиналу радила са 
пола снаге“, додаје Радоја не скривајући одушевљење овим својим великим успјехом. Ово је прво 
Балканско првенство џудисткиње Данијеле Радоје из Мркоњић Града. На првенству је наступио и 
њен колега Јован Пролић, који је освојио пето мјесто. Треба подсјетити да је Данијела Радоја и прије 
двије године изборила пласман на Балканску смотру џудиста, али није имала довољно година како 
би учествовала на том такмичењу.                                                                                                                С. Милетић
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СпортСпорт
Скупштина кошаркашког клуба ,,Младост”

СА ДОМАЋИМ СНАГАМА ОБЕЗБИЈЕДИТИ 

ПЛАСМАН У СРЕДИНУ ТАБЕЛЕ

Циљ управе, стручног штаба и играча Кошаркашког 
клуба ‘’Младост’’ је пласман у средину табеле у 
наредној такмичарској сезони. То је потврђено на 
годишњој Скупштини клуба, на којој је усвојен 
финансијски и план рада клуба у наредној сезони, 
као и извјаштај о раду у прошлој сезони.
Тренер прве екипе Горан Сладојевић упознао је чланове скупштине са планом рада и 
припремом екипе за наредну сезону, те играчким кадром на који се рачуна у „Лиги 14“. 
Наиме, уз домаће играче: Милана Кежића, Бранка Пекеза, Милоша Видовића, Максу 
Радановића, Вању Сладојевића, Драгана Ђурановића, Марка Јаковљевића и Милорада 
Бајића екипа ће бити појачана са још неколико квалитетних кошаркаша.
,,Са Ранком Велимировићем постигли смо договор о сарадњи и у наредној сезони. Довођењем 
Нинослава Милошевића, који је у прошлој сезони играо за Борац Нектар ријешили смо 
питање играча на позицији „двојке“. Што се тиче плејмејкера постигнут је договор са Адмиром 
Алибеговићем, који је играо за Челик из Зенице и он за дан два треба да потпише уговор за 
наш клуб. У комбинацијама смо да ангажујемо једног искусног кошаркаша, бека-шутера, који 
би нам добро дошао у наредном шампионату’’, рекао је тренер Сладојевић и додао да је због 
смањења буџета стручни штаб ставио акценат на играче из властитог погона, међу којима 
су перспективни јуниори Пекез, Видовић и Јаковљевић. Припреме екипе почињу почетком 
идуће седмице и реализоваће се на спортским теренима у Мркоњић Граду и дворани „Арена 
Комерцијалне банке“. Сладојевићу ће у раду помагати Миладин Рмуш, тренер који ради са 
млађим категоријама, а договорено је да се појача рад у млађим селекцијама ангажовањем 
више тренера. Предсједник Управног одбора Горан Милановић рекао је да ће буџет клуба 
за наредну такмичарску сезону бити знатно мањи него претходне сезоне, због економске 
кризе. Наиме, планирана су средства од 270 хиљда марака, од чега ће главни спонзор 
„Хидроелектране не Врбасу“ обезбиједити 105 хиљада, а општина око 120 хиљада марака, 
док ће се преостали дио новца обезбиједити од осталих спонзора и прихода клуба.
,,Ми смо планирали да са овим буџетом можемо да обезбиједимо добре услове за рад и 
такмичење екипи. Договорили смо се да штедимо на свим позицијама, како би до краја 
године могли да измиримо мања дуговања клуба из ранијег периода, тако да се надамо да 
ће клуб на крају године, што се финасија тиче бити на позитивној нули’’, истакао је Мил-
ановић.                                                                                                                                       С.Дакић

ЛИГА МЛАДИХ БиХ- Договорено је да кадетски састав Младости наступи у наредној сезони у 
Премијер лиги младих БиХ, као и да  кадетска екипа настави такмичење у Трећој кошаркашкој 
лиги РС.

Прва фудбалска лига Републике Српске, треће коло

РАДОЈА ТРАСИРАО 
ПУТ КА ПОБЈЕДИ

Фудбалери мркоњићке Слободе на “Лукама” су потпуно 
заслужено побиједили Козару резултатом 2:1, у трећем 
колу Прве фудбалске лиге Републике Српске. Тако су 
изабраници Драгана Вукше нанијели пораз још једном 
фавориту за пласман у Премијер лигу БиХ. Одмах на 
почетку сусрета домаћи су дошли у вођство када је у 
шестом минуту Синиша Радоја искористио асистенцију 
Саше Ђурановића и лијевом ногом матирао Далибора 
Козића. Исти играч био је стријелац и другог гола за 
Слободу  у  45. минуту. Био је то погодак који се ријетко 
на виђа нашим теренима, када је Радоја лукавим лобом 
са ивице казненог простора погодио мрежу. Гости су 
смањили на 2:1 у 75. минуту голом Славише Ујића из 
слободног ударца. Он је искоса са десне стране преко 
живог зида сјајно шутирао, а голман домаћих Радован 
Илић био је немоћан. У домаћем саставу били су 
задовољни побједом, а нарочито најбољи актер меча 
Синиша Радоја. 
,,Била је ово доста тешка утакмица, али смо залужено 
славили. Козара се показала као одлична екипа, која с 
правом претендује на прво мјесто. Ми смо се борили, дали 
свој максимум и тријумф није изостао”, рекао је Радоја. 
Тренер гостију Винко Мариновић био је незадовољан 
поразом и игром своје екипе. “Честитам фудбалерима 
Слободе на доброј и фер игри. Први гол смо примили 
у самом отварању утакмице, што нам је створило доста 
проблема у игри у првом полувремену. У другом дијелу 
имали смо више од игре, али нисмо искористили своје 
прилике и пораз је био неминован”, рекао је Мариновић. 
Треба рећи да су фудбалери Слободе имали више 
зрелих прилика за постизање гола, нарочито у првом 
полувремену, када је у другом и 14. минуту у шанси био 
Милован Травар. Гости су тек у 29. минуту упутили први 
шут на гол Слободе, шутирао је Огњен Гњатић, а Илић 
парадом спријечио погодак. У другом полувремену 
фудбалери Козаре агресивном игром покушали су да 
преокрену резултат, али осим неколико полуприлика 
нису имали озбиљнијих шанси за постизање гола. 
Одбрана Слободе играла је одлично, а домаћи фудбалери 
из брзих контранапада угрожавали су гол Козића. Тако је 
Синиша Радоја у судијској надокнади побјегао одбрани 
Козаре и са двадесетак метара оштро шутирао, а голман 
Козић лопту извадио из “рашљи”. У 84. минуту десио се 
споран моменат на утакмици. Данијел Богуновић побјегао 
је одбрани Козаре, ушао у казнени простор и шутирао. 
Неко од гостујућих фудбалера лопту је зауставио руком, 
али се пиштаљка судије Милана Доцића није огласила. 

Сљедеће коло
У сљедећем колу, које је на распореду 4. септембра, састају 
се: НОВИ ГРАД: Слобода - БСК, ГРАДИШКА: Козара - 
Радник, МОДРИЧА: Модрича М. - Слобода (МГ), ДОБОЈ: 
Слога - Дрина ХЕ, ФОЧА: Сутјеска - Фамос, ЈАЊА: 
Подриње - Младост, ТЕСЛИЋ: Пролетер - Лакташи. 

Пласман
1. Слобода (НГ) 7, 2. Лакташи 7, 3. Козара 6, 4. Слобода 
(МГ) 6, 5. Подриње 4, 6. Модрича М. 4, 7. Дрина ХЕ 4, 8. 
Сутјеска 4, 9. Радник 3, 10. Слога 3, 11. Фамос 3, 12. БСК 3, 
13. Младост 3, 14. Пролетер 3.

С.Дакић

Припреме кошаркаша ,,Младости’’
СТИГАО КОМАТИНА, НА ПРОБИ ДЕЛИЋ И КНЕЖЕВИЋ

Кошаркашки клуб Младост дефинитивно је 
рјешио питање центра, јер ће дрес Мркоњићана у 
наредној сезони носити центар Милош Коматина, 
који је прошле сезоне наступао за екипу Игокеа из 
Александровца. Он је стигао у Мркоњић Град и треба 
да се прикључи екипи и да потпише једногодишњи 
уговор са Младости. Екипи се прикључио и крилни 
центар Ранко Велимировић, који је прошле сезоне 
био члан Младости.
,,Презадовољни смо што је у наше редове стигао 
Милош Коматина, јер се ради о одличном кошаркашу, који је прошле сезоне док је играо за 
Игокеу био један од најбољих центара у „Лиги 12“. С његовим ангажовањем дефинитивно смо 
рјешили питање играча на позицији центра, јер је ту и Драган Ђурановић од којег очекујемо да у 
овом шампипонату „експлодира“, а по потреби на центарској позцији може се ротирати и Рнако 
Велимировић. У фази смо рјешавања играча на позицији „двојке“ и „тројке“, јер су на проби 
двојица младих и изузетно надарених кошаркаша. Ријеч је о Душану Кнежевићу, који је играо за 
екипу Машинца из Краљева, а био је и јуниорски репрезентетивац Србије и Аделму Делићу из 
зеничког Челика. Уколико задовоље наше критерије са њима ће бити потписан уговор о сарадњи’’, 
рекао је тренер Горан Сладојевић и додао да је још у оптицају комбинација да се на позицији 
бека-шутера ангажује Милан Јањушевић или да се у клубу одлуче за неког новог квалитетног 
кошаркаша. Сладојевић, каже да се припреме одвијају према зацртаном плану и да се искључиво 
ради на физичким припремама на теренима ТЦ „Балкана“, а у вечерњим часовима у дворани 
„Арена Комерцијалне бенке“. Играчи који су у клубу дуже, тврде да су то најтеже припрема и да 
играчи већ сада „пуцају“ од снаге.
,,Паклено се ради и ритам коју су наметнули тренери Сладојевић и Рмуш тешко издржавамо. 
Међутим, свјесни смо да од добре припремљености зависи и квалитет наше игре и резулати у 
шампионату’’, рекао је кошаркаш Милан Кежић и додао да су се у екипу добро уклопиле новајлије 
Адимир Авадибеговић и Нинослав Милошевић.                                                        С. Дакић

СЛАДОЈЕВИЋ-Бек Вања Сладојевић, који има проблеме са повредом  леђа престао је с тренинзима 
и на њега стручном штабу не рачунају у овом шампионату. Њему је са Марком Јотићем повјерена 
улога тренер млађих селекција.

Кошаркаши Младости


