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Одборници су једно-
гласно усвојили На-
црт Одлуке о кому-
налном реду.  Овом
одлуком прописују се

услови и начин одржавања чисто-
ће на јавним површинама и при-
времено заузимање јавних повр-
шина, изградња, одржавање и
заштита зелених површина, саку-
пљање, одвоз и депоновање ко-
муналног отпада, одвођење от-
падних вода са јавних површина,
чишћење септичких јама, јавна
расвјета у насељу којом се освјет-
љавају саобраћајнице и друге по-
вршине, коришћење и одржава-
ње градске и сточне пијаце.

Једногласно је усвојен и На-
црт Одлуке о јавном водоводу и
јавној канализацији, а којом се
уређује изградња, управљање и
кориштење јавног водовода и
јавне канализације, као комунал-
ни објекти у власништву општине
Мркоњић Град и исти су повјерени
на управљање Комуналном пре-
дузећу “Парк”.

Нацрт Одлуке о начину и
условима прекопавања јавних
површина на подручју општине
усвојен је једногласно. Овом одлу-
ком утврђују се услови и начини
прекопавања улица, локалних и
некатегорисаних путева, тргова,
зелених површина и других јавних
површина, а које се налазе у влас-
ништву општине. 

Нацрт Одлуке о гробљима и
погребној дјелатности такође је
усвојен једногласно. Овом одлу-
ком уређују се услови и изградња
гробља, гробница и надгробних
споменика и упису података у њи-
ма, начину управљања, уређива-
ња и одржавања гробља, преносу
посмртних остатака до гробља и
са гробља, начину сахране и иско-
павању умрлих лица, начину сах-
ране непознатих лица и сахрану
ван гробља у употреби.

Одлука о безбједности сао -
браћаја на путевима општине,
Одлука о избору најповољнијег
понуђача за додјелу у закуп
непокретности у својини оп -
штине, Одлука о давању са-
гласности за закључивање уго-
вора са Саваном (Михајла) Ра-
дићем  из Бјелајца, те Одлука о
закључивању уговора о замје-
ни некретнина између Стојана
Ђаковића  и општине, усвојене су
једногласно.

Одборници су са 17 гласова
"за" и 6 "уздржаних" гласова
усвојили Извјештај о извршењу
буџета општине за првих шест
мјесеци ове године. Укупна бу-
џетска средства у првој полови-
ни  2013. остварена су у износу од
4.404.810 КМ, док су буџетски из-
даци остварени у износу од
3.941.270 КМ. Суфицит текућег
периода износи 463.540 КМ.

Одборници су једногласно ус-
војили Информацију о стању
јавне безбједности на подручју
општине за првих шест мјесеци
2013. године.

- На подручју које покрива
Станица јавне безбједности
евидентирано је 91 кривично
дело, што је за 2,25 процена-
та више у односу на исти
период претходне године, од
чега је 86 из области општег

криминалитета, једно из обла-
сти привредног криминалитета
и четири кривична дјела из
области безбједности саобра-
ћаја. Над-лежном тужилаштву
поднесена су 83 извјештаја о
почињеном кривичном дјелу
против 92 лица због постојања
сумње да су починили кривична
дјела. У области општег крими-
налитета евидентирано је 86
кривичних дјела, што је за 4,88
процената више у односу на
исти период претходне године.
Укупно су ријешена 72  кривич-
на дјела општег криминалитета
или 83,72 одсто - извјестио је

одборнике Душко Пена, начел-
ник Станице јавне безбједности.

У првој половини ове године
евидентирана су 94 прекршаја
јавног реда и мира, што је за
59,3 процената више у односу на
претходну годину. Надлежном
суду достављена су 22 захтјева
за покретање прекршајног пос-
тупка, а починиоцима прекршаја
је уручено 57 прекршајних нало-
га. 

Одборници су једногласно ус-
војили Извјештај о раду опш-
тинских инспекцијских органа и
Информацију о експлоатацији
природних ресурса у општини.

Информација  о активно-
стима невладиних организа-
ција у општини и Информација о
друштвеном положају младих
у 2012.години, усвојене су са 16
гласова "за" и 6 "уздржаних".

С. ЋУСО

3.383
прекршајних налога саобраћајна полицији издала је у

првих шест мјесеци, у укупном износу од 153.080 КМ, што је
више за 7, 1 одсто у односу на претходну годину. Из саобра-
ћаја је искључено 157 возила и 235 возача, од чега 211 због

управљања под дејством алкохола, 19 због вожње
без положеног возачког испита и 5 из осталих раз-

лога. Догодило се 57 саобраћајних незгода, у
којима су двије особе тешко а четири особе лакше повријеђене, док
је у пет случајева евидентирана знатна материјална штета -

побрајао је Душко Пена, начелник Станице јавне безбједности.

22
одборника, од 25, присуство-
вало је сједници одржаној 6. септембра,
са дневним редом од 15 тачака.

- Укупна буџетска средства у првих шест мјесеци
2013. године остварена су у износу од 4.404.810 КМ ,
што је за 42 одсто од планираног буџета и за 23 одсто
мања од извршења у истом периоду прошле године.
Буџетски издаци су остварени у износу од 3.941.270 КМ,
што је 38 процената планираног буџета и 20 процена-
та мање од извршења у истом периоду 2012. године.
Суфицит текућег периода износи 463.540 КМ - рекао је
начелник одјељења за привреду и финансије То-
мислав Тодоровић.

Он је нагласио да су порески приходи за посмат-
рани период остварени у износу од 2.249.082 КМ
што износи 41 одсто од плана за 2013. годину, и за 4
одсто мање у односу на исти период прошле године.
Док су непорески приходи остварени у износу од
1.308.718, што је 43 одсто у односу на планирано, а 12

одсто више у односу на исти период прошле године.
Тодоровић је рекао и да су текући расходи за

посматрани период остварени у износу 3.195.145 КМ,
што је 41 одсто у односу на планиране текуће расходе
и четири одсто мање од извршења у истом периоду
прошле године. 

Издаци за нефинансијску имовину остварени су у
износу од 239.009 КМ што је 16 одсто од плана и 22
одсто у односу на извршење у истом периоду 2012.
године, док издаци за отплату главнице и камате
по кредитима примљених од банака и отплате
дуга добављачу за јавну расвјету износе 568.118
КМ.

Трошење буџетске резерве извршено је са
29.800 КМ или 42 одсто од плана и највећим
дијелом односе се на помоћ вјерским заједницама.

ОСМА СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Важне одлуке 
за комунално
уређење града 
Једногласно су усвојене одлуке о комуналном реду, водово-
ду, канализацији, јавним површинама, гробљу... док Из -
вјештај о извршењу буџета није добио подршку опозиције

!

Буџетски суфицит у 2013. години

! ДЕВЕТА СЈЕДНИЦA
Именовања
и стипендије

Деветa сједница Скупштине
општине одржана је 15. октобра, са
дневним редом од 12 тачака и уз
присуство 23 одборника.

Jедногласно je усвојeнa Одлукa
о комуналном реду. Одборницу су
са 17 гласова "за" и 5 "уздржа-
них" гласова  усвојили  Одлуку о ја-
вном водоводу и јавној канализа-
цији, а којом се уређује изградња,
управљање и кориштење јавног во-
довода и јавне канализације, као ко-
мунални објекти у власништву опш-
тине, који су повјерени на управља-
ње комуналном предузећу "Парк".

Одлука о начину и условима
прекопавања јавних површина
усвојена је такође једногласно, као и
Одлука о гробљима и погребној
дјелатности и Одлука о безбјед-
ности саобраћаја на путевима
општине. 

Одборници су једногласно усво-
јили Нацрт Одлуке о стипендира-
њу студената у школској 2013/2014
години. Одлуку о продаји неизгра-
ђеног грађевинског земљишта у
државној својини одборници су ус-
војили једногласно.

Одборници су једногласно под-
ржали и Одлуку о одобравању нов-
чаних средстава у сврху учешћа у
трошковима лијечења Миленка То-
дића у износу од 1.500 КМ. Инфор-
мацију о стању у области снабдије-
вања електричном енергијом усво-
јена је једногласно.

Са 18 гласова "за" и два "уздр-
жана" гласа усвојена су Рјешења о
именовању вршиоца дужности ди-
ректора  ЈУ Народна библиотека и
ЈУ Центар за социјални рад. За в.
д. директора Библиотеке именована
је Биљана Ћелић, дипломирани
компаративни библиотекар, док је на
челу Центра постављена Слобо-
данка Кљајић, дипломирани еконо-
миста.

С. ЋУСО



Министар за избјеглице и
расељена лица РС Давор
Чордаш посјетио је опш-

тину Мркоњић Град, и са начел-
ницом општине Дивном Аничић
разговарао о актуелним поврат-
ничким питањима, као и пројек-
тима помоћи повратницима у ову
општину.

Министар Чордаш је истакао
да ће ове године из буџета Ре-
публике Српске бити издвојено
180.000 КМ за стамбено збриња-
вање шест породица које кори-
сте алтернативни смјештај, те ће
помоћи обнову пута у повратнич-
ком селу Доње Баљвине.

Договорена је реализација
пројекта из ОПЕК фонда, који је
требало да буде реализован још
прије пола године, али због нери-
јешеног питања око плаћања

ПДВ-а дошло је до застоја. 
- Средствима из ОПЕК фонда

ћемо ријешити проблем стам-
беног збрињавања  шест поро-
дица које користе алтернативни
смјештај. Ја се надам да ћемо
поменути проблем ускоро рије-
шити, и да ћемо до краја године
обезбиједити кров над главом
тим породицама - рекао је Чор-
даш и додао да је за реализацију
овог програма све спремно.

Када је у питању одрживост
повратка на састанку је догово-
рено да Министарство помогне и
асфалтирање пута у повратничко
село Доње Баљвине, а у овој го-

дини планирана је и изградња
двије куће Хрвата повратника.

- Договорили смо се да нам
Министарство за избјеглице и
расељена лица помогне са тре -
ћином средстава за асфалти ра -
ње километар пута за Бошња ке
повратнике, што је веома зна -
чајно и корисно за људе ово га
краја и њихов одржив по вратак
- истакла је Дивна Аничић на гла -
сила да је ово министарство и у
протеклом периоду улагало у  ин -
фраструктурне пројекте на овом
по дручју.                                         С. ЋУСО

Општина Мркоњић Град, у
сарадњи са Савезом општина и
градова Републике Српске и
општинама Бијељина и Источно
Сарајево, учествовала је крајем
септембра на Међународном сај-
му локалне самоуправе NЕХPО
2013 у Ријеци и Опатији, у Хрват-
ској.

Ово је нajвeћи и нajвaжниjи са-
јам лoкaлних сaмoупрaвa jугoис-
тoчне Европе и прилика дa сe
сусрeтну прeдстaвници лoкaлнe

сaмoупрaвe и приврeдници, те дa
сe прeдстaвe нajзнaчajниjи при-
врeдни кaпaцитeти и рaзмиjeнe ис-
куствa и плaнoви.

Цeнтрaлнa тeма Сajмa je eнeр-
гeтскa eфикaснoст и oбнoв-
љиви извoри eнeргиje, а у оквиру
сајма је oдржaнa кoнфeрeнциja на
тeму “Пут ка ЕУ интеграцијама –
Уклањање препрека, представ-
љање потенцијала”.

Oвoгoдишњи организатори
овог сајма су Удружење грaдoвa

Рeпубликe Хрвaтскe, Удружење
oпштинa Рeпубликe Хрвaтскe,
Грaд Риjeкa и Грaд Oпaтиja кao
дoмaћини, тe крoвнa oргaнизaциja
NALAS (мeђунaрoднo удружeњe
грaдoвa и oпштинa Jугoистoчнe
Eврoпe). 

У склoпу прoгрaмa oдржaнo je
27 рaдиoницa, док су се на  сајму
прeдстaвилa 392 рaзличитa су -
бjeктa, oд кojих прeкo 50 пред-
узећа.

С. ЋУСО
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Министарство и општина заједнички
помажу повратнике Бошњаке и Хрвате 

Стање безбједности на под-
ручју општине Мркоњић Град је
задовољавајуће, истакао је ди-
ректор полиције Републике
Српске Гојко Васић, који је пос-
јетио Станицу јавне безбједно-
сти у овом мјесту и разговарао
са начелницом Дивном Аничић.

- Број кривичних дјела на
подручје које покрива ова по-
лицијска станица је мали, а
ријешеност тих дјела је изузет-
но висока. Охрабрује да је до-
ста кривичних дјела расвијет-
љено самоиницијативно од ст-
ране полицијске станице, као
што су дјела из зоне сивог кри-
миналитета, привреде и фал-
сификовања докумената. Же-
лимо да се побољша сарадња
полиције са инспекцијским ор-
ганима у сфери контролисања
радног времена угоститељс-
ких објеката. Настојаћемо да
се повежу инспекције које кон-
тролишу експлоатацију при-

родних ресурса, и да се онемо-
гуће злоупотребе које прерас-
тају у кривична дјела - рекао  је
Васић.                                           С. ДАКИЋ

САСТАНАК НАЧЕЛНИЦЕ ОПШТИНЕ И МИНИСТРА
ЗА ИЗБЈЕГЛИЦЕ И РАСЕЉЕНА ЛИЦА СРПСКЕ

Издвојено 180.000 за
стамбено збрињавање

ПОСЈЕТА ДИРЕКТОРА ПОЛИЦИЈЕ РС
Васићеве похвале за 
мркоњићку полицију

ПРОМОЦИЈА МРКОЊИЋ ГРАДА У РИЈЕЦИ И ОПАТИЈИ
НAJВEЋЕ И НAJВAЖНИJЕ ОКУПЉАЊЕ ЧЕЛНИКА ЛOКAЛНИХ СAМOУПРAВA ДРЖАВА JУГOИСТOЧНЕ ЕВРОПЕ

Обилазак католичке цркве
Током посјете министар Чордаш са руководством општине

обишао је и католичку цркву Светих Филипа и Јакова у Мркоњић
Граду, која је у веома лошем стању. За почетак је договорена  по-
моћ око уградње  вањске столарије у износу од 10.000 КМ.

Пројекат 
топлификације

Општинa Мркоњић Град нa
oвoм Сajму је прeдстaвилa про -
јекат “Топлификациони си -
стем Мркоњић Града”, а нa
кoнфeрeнциjи су општину пред-
стављали нaчeлница Дивна
Аничић и начелник одјељења
за привреду и финансије То -
мислав Тодоровић.

5.400 
повратничких
породица реализа-
цијом Регионалног програма
трајно је стамбено ријешено у
Босни и Херцеговини, од чега
4.200 на простору Републике
Српске.                  

!

Алкохол ствара невоље
У првих шест мјесеци ове године на подручју мркоњићке општине

полиција је евидентирала 95 прекршаја из области јавног реда и
мира. То је за 35, или 59,3 одсто више, прекршаја него у истом перио-
ду прошле године, када је евидентирано 59 прекршаја.

- Као мјесто нарушавања јавног реда и мира у 30 случајева се
појављују угоститељски објекти. Међутим број прекршаја је
мањи за девет процената у односу на исти период прошле годи-
не. Нису забиљежени случајеви нарушавања јавног реда и мира
у којима је учествовало пет или више лица- потврдили су у мрко-
њићкој Станици јавне безбједности.

Потребна боља
сарадња са

инспекцијама због
контроле радног

времена кафића и
контроле

експлоатације
природних ресурса,
истакао Гојко Васић



СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ

Ресурси за 
бржи развој  

Општина Мркоњић Град до краја године добиће Стратегију раз-
воја локалне заједнице до 2024. године. Стратегија се ради по мето-
дологији за интегрално планирање локалног развоја, у чију су израду
укључени јавни, приватни и невладин сектор у мркоњићкој општини.
Техничку помоћ при изради стратегије пружа UNDP -  Развојни про-
грам Уједињених нација у Босни и Херцеговини и Развојна аген-
ција „Еда“.

Координатор Координационог тима за израду Стратегије развоја
општине Томислав Тодоровић истиче да је у  току рад фокус група
за израду стратeгије у области културе и информисања, а да је изра-
да стратегије у области економско-привредног развоја приведена
крају. Стратегија мора да понуди рјешења за бржи развој мркоњићке
општине.

- Kључни изазови са којима се сусреће општина Мркоњић
Град су неповољно миграционо кретање у односу на друга под-
ручја и одлив становништа из руралних дијелова општине у
град. Међутим, најзначајнији привредни потенцијал је управо у
руралном подручју, јер су ту смјештени наши развојни ресурси -
шуме, пољопривредно земљиште, рудно-минерална налазишта
и туристички потенцијали - рекао је Тодоровић. С. ДАКИЋ

Начелница Дивна Аничић
потписала је у складу са Програ-
мом подстицаја привредног
развоја општине за 2013. годи-
ну, уговоре о микрокредитирању
четири предузетника, један уго-
вор за реализацију пројекта са-
мозапошљавање незапослених
особа, те два уговора за инстали-
рање система за наводњавање.

За микрокредитирање чети-
ри предузетника код Комерци-
јалне банке одобрено је 175.000
KM кредита са каматном стопом
од 3,5 одсто, од чега ће општина
положити депозит у износу од
87.500 КМ. Ријеч је о фирмама
"Бјелајац-промет", "Искра",
"Шик-турс" и "МГ Домино".
Ова предузећа ће добијена сред-

ства утрошити у набавку механи-
зације, адаптацију објекaта и на-
бавку потребних основних сред-
става, уз обавезу да запосле
одређени број радника.

Програмом за подстицај при-
вредног развоја општине плани-
рано је да за микрокредитирање
малих и средњих предузећа и
предузетника издвоји 130.000
ковертибилних марака депозит-
них средстава, док је за подршку
пројектима самозапошљавања
незапослених особа са заврше-
ном високом или вишом школом
планирано 10.000 КМ. 

Из области развоја пољопри-
вреде потписана су два уговора
за инсталирање система за на-
водњавање, и то са Ђуром Пеји-
ћем и Божом Бајићем, док су на
првом потписивању потписана
још четири оваква уговора. Уку-
пан износ средстава за свих шест
корисника је око 2.000 КМ.

С. ЋУСО

Начелница општине Мрко-
њић Град  Дивна Аничић и
16 пољопривредних про-

извођача потписали су у Агенци-
ји за привредни развој уговоре
за додјелу кредитних средстава и
средстава за наводњавање, а на
основу Програма за подстицај
привредног развоја општине. 

Начелница је пожељела по-
љопривредницима да што брже
заврше своје инвестиције  и истак-
ла да општина већ дуги низ годи-
на помаже своје пољопривредни-
ке. Она је истакла да су ове године,
осим кредитних средстава, по пр-
ви пут додијељена и средства за
инсталисање система за навод-
њавање са учешћем  власника  од

50 одсто средстава, са колико је
учествовала и општина. 

За кредитирање у пољопри-
вреди одобрено је 12 захтјева у
износу од 79.500 КМ, од чега де-
позитна средства износе 39.750
КМ, док је 11 захтјева још увијек у
процедури одобравања од стране
Комерцијалне банке. За инстали-
рање система за наводњавање
поднесено је осам захтјева, од
чега су одобрена четири у износу

од 3.122 КМ, док су преостали
захтјеви у процедури за одобра-
вање.

Општина је помогла пољопри-
вредене произвођаче тако што је
обезбиједила  депозит за кредит-
на средства намијењена  пољо-
привредницима и на тај начин ути-
цала на висину каматне стопе, која
износи 3,4 одсто.

Стојанка Цвијић из Подбрда
има фарму говеда и средства ће
уложити у набавку механизације.

- Подршка општине много
нам значи, јер је својим средс-
твима утицала да висина камат-
не стопе буде доста нижа. Сред-
ства ћемо уложити у куповину
још једног трактора, како бисмо
лакше могли обезбиједити хра-
ну за потребе фарме - изјавила је
Цвијићева по потписивању угово-
ра у општини.

С. ЋУСО
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ПРОГРАМ ПОДСТИЦАЈА РАЗВОЈА ПРЕДУЗЕТНИШТВА

Микрокредитирање 

САРАДЊА ОПШТИНЕ СА ПОЉОПРИВРЕДНИМ ЗАДРУГАМА
Закуп општинског земљишта
уз минималне надокнаде

Уговоре о закупу пољопривредног земљишта, које се налази у сво -
јини општине Мркоњић Град, потписале су четири пољопривредне
задруге: ''Природно биље'', ''Пољо-МГ'', ''Зонекс – шпед'' и ''Пољо-
Подрашница''. Задругарима је на располагању  око стотину хектара ква-
литетног пољопривредног земљишта, које су добили на кориштење на
период од пет година.

Уговор су задругари потписали на период од пет година, те имају мини-
малне новчане обавезе према општини, док су с друге стране обавезе
општине Мркоњић Град праћење реализације и начина кориштења зем-
љишта.

Бранко Џевер, директор Пољопривредне задруге ''Пољо-
Подрашница'' каже да ће му ово земљиште  много помоћи за даље
пословање.

- Ово земљиште ће ми добро доћи прије свега за обезбјеђење
хране за стоку, јер сам производим житарице и силажу за стоку, док
један дио иде за продају - рекао је Џевер. С. Ћ.

ОПШТИНА ПОМАЖЕ ВРИЈЕДНЕ ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ

Депозит општине за 
боље кредитне услове
Комерцијална банка
одобрила за сада 12
кредита, за које је
депозит положила
локална самоуправа

Пољопривредници
Кредитна средства су одобрена пољопривредницима Вељку

Ђукановићу, Живку Бугези, Сими Тегелтији, Миленку Тодоро-
вићу, Дари Џевер, Јели Голубовић, Далибору Милетићу, Стојанки
Цвијић, Илији Аничићу, Мирсаду Мешићу, Мили Лекићу, Душану
Даниловићу.

Средства за инсталисање система за наводњавање одобре-
на су Милораду Комленићу, Миловану Радићу, Стани Рољић и Ос-
тоји Бјелајцу. 

Панић: Значајна подршка
Уговор о подршци самозапошљавању неза-

послених са завршеном високом и вишом спре-
мом потписан је са Луком Панићем, власником
фирме "Pana consalting", а која се бави консал-
тингом и инжењерингом у дрвној индустрији. Он
је од општине добио 5.000 КМ неповратних
средстава, као подршку самозапошљавању.

- Добијена средства ће ми помоћи да стар-
тујем са консултантском кућом на подручју
општине а и шире. Кадар који се бави прерадом дрвета је де-
фицитаран и ја већ имам договорених послова - рекао је Панић и
додао да ће вјероватно морати запослити још два до три радника
из области прераде дрвета.
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50.920 КМ за огрев
Општина Мркоњић Град почела

је са исплатом средстава за набавку
огрева за 412 породица погину-
лих бораца и ратних војних инва-
лида од I до IV категорије. За ове
намјене из буџета општине издво-
јено је 50.920 КМ. Право на накна-
ду оствариле су 324 породица по-
гинулих бораца и 88 ратних  војних
инвалида.

- Тако ће породице погинулих
бораца добити по 130 КМ, а ратни
војни инвалиди од I до IV катего-
рије по 100 КМ - рекао је начелник
Одјељења за друштвене дјелатно-
сти Војин Васић.                             (С. Д.)

Помоћ ученицима
Начелница општине Дивна

Аничић уручила је помоћ за набав-
ку уџбеника ученицима средњих
школа који долазе из породица по-
гинулих бораца и ратних војних
инвалида од I до IV категорије.
Једанаесторо ученика је добило
по 100 KM.

Општина је такође обезбиједи-
ла и средства за одлазак ученика
завршних разреда на екскурзију, а
који долазе из породица погинулих
бораца и ратних војних инвалида
од I до IV категорије.                     (С. Ћ.)

Поводом дана штeдњe у Филиjaли НЛБ Рaзвojнe бaнкe у Mркoњић
Грaду зaпoслeни су угостили учeнике чeтвртoг рaзрeдa Oснoвнe шкoлe
„Пeтaр Кoчић” и упoзнaли их сa рaдoм бaнкe, мoгућнoстимa штeдњe, сa

пoсeбним oсвртoм нa штeдњу дjeцe у бaнци. Toм пригoдoм вoдитeљ
филиjaлe Нeдeљкo Бaтиницa учeницимa je уручиo пригoднe пoклoнe,
свeскe, oлoвкe и шкoлски прибoр. (С. Д.)

Дјеца из Дјечијег вртића
„Миља Ђукановић“ пригодним
програмом на главном градском
тргу обиљежила су Недјељу дје-
тета и дјечијих права. Они су се
играли и надметли у заборавље-
ним дјечијим народним играма,
као што је обарање руке, преска-
кање конопца, бацање камена са
рамена, навлачење конопца, игре
куле са орасима, шпаге...

Васпитачица Весна Субашић
истиче да је циљ ове манифеста-

ције да се дјеца из вртића упознају
са заборављеним дјечијим игра-
ма, да се друже и упознају са
својим правима у Недјељи дјетета.

- Цијелу радну годину смо
посветили управо тим заборав-
љеним дјечијим играма са који-
ма су се играли наши родитељи,
баке и деке. Жеља нам је да код
дјеце стварамо навику да се иг-
рају и друже, како би се одво-
јили од компјутера и „заразних“
игрица - рекла је Субашићева.

Поводом Недјеље дјетета
представници Клуба младих
Црвеног крста посјетили су
Дневни центар за помоћ дјеци и
омладини у мркоњићком  Дому
здравља, гдје су се дружили са
дјецом са посебним потребама.
Уручили су им и слаткише, играчке
и пригодне поклоне које је обез-
биједио Црвени крст, Центар за
социјални рад и Центар за мен-
тално здравље.

С. ДАКИЋ

ОПШТИНА ПОМАЖЕ
БОРАЧКЕ ПОРОДИЦЕ

OСНOВЦИ СA БAНКAРИMA

НА ГРАДСКОМ ТРГУ ОБИЉЕЖЕНА НЕДЈЕЉА ДЈЕТЕТА

Заборављене игре
за забаву на Тргу

Помоћ за Марка
Малишани су на тргу приредили и

продајну изложбу цртежа, разних предме-
та које су сами израдили, а сав приход су намјени-
ли за помоћ лијечењу студента Марка Марчете. 

!

Чланови КУД-а „Петар Први
Карађорђевић Мркоњић“ посје-
тили су Дом за стара лица „Ага-
пе“ у Подоругли. Они су штиће-
ницима дома поклонили пригодне
поклоне и извели занимљив кул-
турно-умјетнички програм.

Директорка Дома Алексан-
дра Тодоровић је рекла да у дому
борави 55 штићеника који умају
добар смјештај и услове за бора-
вак.

- Старим лицима која бораве
у дому жељели смо да на овај
приредимо једно топло друже-
ње и да им покажемо да бригу о
њима води и шира друштвена
заједница - каже директорка.

Станко Клепић који има 94
године каже да је најстарији шти-
ћеник у дому и да је задовољан

боравком у дому.
- Лијепо је ово што су нам

приредили чланови фолклор-
ног ансамбла. То ме је подсјети-
ло на моју младост када сам и ја
волио да играм и пјевам - рекао
је Клепић.

Иначе, у оквиру обиљежава-
ња Међународног дана старих и
чланови Клуба младих Црвеног
крста посјетили су двадесет
породица из категорије старих и
изнемоглих особа, и уручили им
пакете са животним намирнициа-
ма и хигијенским средствима.

- Потребе старих, изнемог-
лих и социјално угрожених су
много веће, али ето, мислим да
ће им и ова помоћ значити -
рекао је секретар Црвеног крста,
Петар Митрић.                      С. ДАКИЋ

МЕЂУНАРОДНИ ДАН СТАРИХ
Пјесма и игра
у Дому за старе
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Служењем свете архијерејске
литургије у храму Преподобне
мајке Параскеве у Подбрду оби-
љежена је слава Бихаћко-петро-
вачке епархије, Сабор Срба све-
титеља и 1.700 година од потпи-
сивања Миланског едикта. Све-
ту архијерејску литургију, уз прису-
ство великог броја вјерника слу-
жио је владика бихаћко-петро-
вачки Атанасије и будимљан-
ско-никшићки Јоаникије, уз са-
служење свештенства епархије.

Епископ Атанасије истакао је
да је Бихаћко-петровачка епар-
хија једна од епархија православ-
не цркве која је у протеклом рату
доживјела највећа разарања и
страдање Срба. 

- У епархију се није вратио
значајан број Срба да трајно ту
живе, али је он овдје присутан
љубављу, мишљу и својом сви-
јешћу, јер овај дан је посебно
значајан зато што он показује
мисаоно и љубавно присуство.
Људи су овдје дошли да захва-
ле Богу за свој завичај, који
постоји. Овај дан показује да је
српски народ као једно биће
потпуно присутан у свакој својој
ћелији, јер је наша Крајина цен-
тар бића српског народа- иста-
као је владика Атанасије.

Владика Будимљанско-ник-
шићки Јоаникије изразио је своје
задовољство што је на Сабор
српских светитеља дошао велики
број вјерника.

- Сабор српских светитеља је
сабрао све оне светитеље рода
нашега који су ријеч божију про-
повиједали на нашем српском
језику, српском и осталим наро-
дима који са нама живе. Они су
својом рјечју свједочили љубав

божију и истину о спасењу свије-
та - рекао је владика Јоаникије.

На сабор је дошао и 89-годи-
шњи Стеван Симић из Подшиљ-
ка, који је четрдесетак година био

послужитељ у цркви у Подбрду.
- Дошао сам на сабор пје-

шачећи четири километра до
цркве. Није ми било тешко, јер
сам срећан што се један овако
значајан вјерски догађај обиље-
жава у нашој цркви у Под-брду.
Народ је увијек долазио у цркву
да се моли Богу и дружи - рекао
је старина Стеван.

Слично прича и петнаестого-
дишња Виолета Јаворовић из
Подбрда, која редовно долази у
цркву на литургију.

- Ово је велики догађај за
наше село и цијели крај. Срећна
сам што се окупило много наро-
да, а нарочито омладине - рекла
је Виолета.                                      С. ДАКИЋ

Високе званице
Међу бројним званицима били су и министар финансија РС

Зоран Тегелтија, министар правде Републике Србије Никола
Селаковић, те предсједник Владе Унско-санског кантона
Хамдија Липовача.

Предузеће „РС-Силикон“, ко-
је у власништву италијанске ком-
паније „Мetalleghe“, помоћи ће
изградњу цркве Вазнесења Хри-
стовог у Бјелајцу. Споразум о до-
нирању са парохом Мркоњићке па-
рохије Драганом Липовчићем и
начелником општине Дивном
Аничић потписао је директор „РС-
Силикона“ Фоља Ђанмикели.

Парох Мркоњићке парохије
Драган Липовчић захвалио се ком-
панији из Италије, која врши при-
премне радове за градњу фабри-
ке метал-силицијума у Бјелајцу,
на новчаној помоћи за градњу
цркве.

- Подршка италијанске ком-
паније добро нам је дошла, јер су
радови једним дијелом били
стали, због тешке економске
кризе. Благодарећи њиховом  и
Божијом вољом моћи ћемо да
наставимо радове на изградњи

цркве. Планирамо да средства
уложимо у покривање цркве и
малтерисање спољашњег дије-
ла објекта. Преостаће нам још
завршни радови на уређењу
храма и, ако Бог да, надамо се да
ћемо ускоро успјети храм завр-
шити и освештати - рекао је парох
Липовчић. 

Начелница општине Дивна
Аничић захвалила се представни-
цима овог предузећа на помоћи за
градњу цркве, али и помоћи коју је
ова компанија издвојила за рад
невладиних, спортских и културних
организација.

С. ДАКИЋ

Коло српских сестара: Прва 
акција на Малу Госпојину

Коло српских сестара „Рођење Пресвете Богородице“ из Мркоњић Града
обиљежило je крсну славу Малу Госпоjину, која је уједно и крсна слава исто-
именог православног храма у Мркоњић Граду. Чланице су поред славског колача
и кољива припремиле слана и слатка пецива, а управа цркве обезбиједила је пиће
и роштиљ. Сви присутни вјерници на изласку из храма добили су парче славског
хљеба и кољиво и могли су да се послуже припремљеном храном.

Коло српских сестара званично је основано у августу и ово је њихова прва
акција.

- Ово је наша прва заједничка активност и јако смо срећне што смо биле
у могућности да са нашим вјерницима прославимо крсну славу - рекла је
Биљана Еремија, предсједница Кола српских сестара и додала да удружење
тренутно броји 43 чланице, а да је отворен позив свим заинтересованим
дјевојкама и женама да им се придруже.                                                      ДИJАНA EРEМИJA

СЛАВА БИХАЋКО-ПЕТРОВАЧКЕ ЕПАРХИЈЕ

Саборовање  
у Подбрду

"РС-СИЛИКОН" ПОДИЖЕ БЈЕЛАЈЦЕ

Италијански 
власници помажу 
градњу цркве 

10.000 
марака издвојило је за покри-
вање цркве у Бјелајцу, пред-
узеће „РС-Силикон“италијан-
ске компаније „Мetalleghe“. 

!

Владика Атанасије: Овај
дан показује да је српски

народ као једно биће
потпуно присутан у свакој

својој ћелији, јер је наша
Крајина центар бића

српског народа

Стеван Симић 
из Подшиљка
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Министрица управе и локалне
самоуправе Републике Српске Леј-
ла Решић и помоћница министра
за ресор локалне самоуправе Ми-
ланка Шопин, посјетиле су крајем
октобра општину Мркоњић Град и
у разговору са начелницом опш-
тине Дивном Аничић и њеним
сарадницима упознале се са тре-
нутном ситуацијом и плановима
развоја општине. 

- Задовољство је доћи у
Мркоњић Град који спада у ред
развијених општина и која уви-
јек иде корак напријед и начел-
ницу која има јасну визију раз-
воја општине и која тражи начи-
не како да унаприједи њен при-
вредни развој - рекла је мини-
стрица Решић. 

Разговарало се и о измјенама и
допунама Закона о локалној са-
моуправи, који ће се наћи пред по-
сланицима, те о Закону о статусу
функционера јединица локал-
не самоуправе.

- Закон о локалној самоупра-
ви је веома значајан за локалне
заједнице, јер се важећи није
мијењао десет година. Већина
ствари које смо промијенили од-

носе се на радно-правне односе
или на боље прецизирање одре-
ђених одредаба у самом постоје-
ћем закону - рекла је Решићева.

Начелница општине Дивна
Ани  чић захвалила се министрици
Решић на посјети и што су имали
прилику да разговарају о измјена-
ма и допунама закона и да дају
своје мишљење о томе.

- Скоро све што је општина

предложила на нацрт закона
углавном је поштовано и мис-
лим да ћемо добити један добар
закон - рекла је Аничићева. 

На састанку је било ријечи и о
осталим темама које се тичу адми-
нистрације и рада локалне само-
управе, а из домена Министар-
ства локалне управе и самоупра-
ве.

С. ЋУСО

Предсједник Подручне при-
вредне коморе Бања Лука Го-
ран Рачић са својим сарадницима
посјетио је општину Мркоњић
Град гдје је заједно са начелницом
општине Дивном Аничић и пред-
сједником Скупштине општине
Миленком Милекићем разгова-
рао о привредној ситуацији у на-
шој општини. 

- Данас смо били у редовној
посјети и са начелницом и ње-
ним сарадницима разговарали
о привредној ситуацији у општи-
ни, плановима, потенцијалним
инвеститорима, гдје покушава-
мо да кроз ове радне састанке
скупимо одређене информације
везане за економску политику
која ће бити до краја новембра
разматрана на Народној скуп-
штини РС, а послије ћемо наста-
вити обилазак привредних пре-
дузећа - истакао је Рачић. 

На састанку  је било  разговора
и о организовању сајамске мани-
фестације хране и пића, коју би
заједнички подржали Привредна
комора и општина. На сајму би се
представили  разни излагачи  из
региона и на тај начин би се пос-
јетиоцима понудили разни произ-

води. Ова манифестација  би за
циљ имала  да окупи што већи
број  произвођача  хране и пића
како би се показао  циљ и квалитет
домаће производње. 

- Договарали смо се да кра-
јем новембра комора помогне у
организацији нашег фестивала
ракије, и да то објединимо у фе-
стивал меда, ракије, гастроно-
мије као и етно-фестивал Јабу-
ка. На тај начин покушаћемо да
доведемо и  представнике из ре-
гиона, конкретно из Србије. На-

ша жеља је да ти фестивали
сутра прерасту у сајам. Било је
разговора и о неким темама које
се тичу наших привредника, о
закону о раду, о закону о инспе-
кцијама, и  на тај начин смо раз-
мијенили нека наша мишљења
и искуства која нам могу добро
доћи.  Овим путем исказујем зах-
валност Привредној комори за-
то што су они ти који се заузима-
ју у име привредника код Владе
Републике Српске - истакла је
начелница општине.     Ђ. ШOЛAК

Подршка организацији
регионалног сајма 

МИНИСТРИЦА ЛЕЈЛА РЕШИЋ У РАДНОЈ ПОСЈЕТИ 

Мркоњићка општина 
иде корак напријед

У општини Мркоњић Град је
крајем октобра одржана 51. сјед-
ница Предсједништва Савеза
општина и градова Републике
Српске. Сједници је присуствовала
и министрица управе и локалне са-
моуправе Лејла Решић и помоћ-
ница министра за ресор локалне
самоуправе Миланка Шопин, кoje
су дaле oсврт у вeзи Зaкoнa o
лoкaлнoj сaмoупрaви и Зaкoнa o
стaтусу функциoнeрa JЛС.

На сједници је подржана нова
верзија закона о локалној само-
управи, те је предложенода у име
Савеза предсједник Надзорног
одбора Саво Минић изнесе ставо-
ве Савеза о овом закону.

- Мислим да је ово један ком-
плексан и садржајан материјал
који ће у сваком случају допри-
нијети једном ефикаснијем фун-
кционисању локалнних заједни-
ца које по овом закону, а и иначе

треба да буду сервис грађана -
каже Минић и додаје да управа
треба да ради и задовољава по-
требе грађана општине на којој се
налази. 

Новим законом предвиђа се да
Одбор за жалбе буде враћен у
надлежност локалних заједница.
На сједници предсједништва под-
ржан је и Приједлог закона о из-
мјенама и допунама Закона о ста-
тусу функционера јединица л-
окалне самоуправе. 

С. ЋУСО

РАДНА ПОСЈЕТА ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПОСЈЕТИТЕ НАШЕ ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊЕ      www.mrkonjic-grad.rs.ba

Начелница општине Мркоњић
Град Дивна Аничић са још шезде-
сет начелника општина из Босне и
Херцеговине присуствовала је у
Сарајеву конференцији на тему
будућности пружања општинских
услуга у земљи под називом “Буди
инспирисан за боље општинске
услуге грађанима”.

Кoнфeрeнциjу je oргaнизoвaлa
Aмбaсaдa Швeдскe и UNDP. Св-
рхa кoнфeрeнциje била је дa сe
подстакне диjaлoг измeђу мeђунa-
рoднe зajeдницe и oпштинe, кaкo
би сe утицало на бржи рaзвoj и рe-
фoрмe нa лoкaлнoм нивoу у Бoсни
и Хeрцeгoвини.

Директор за развојну сарадњу
у Амбасади Шведске Пеле Персон
истакао је да су до сада у општина-
ма  широм БиХ имали много ус-
пјешних пројеката, те да им је циљ
да се та сарадња настави и у бу-
дућности.

- До сада је уложено много
напора кроз одређени број раз-
војних пројеката и развојних
стратегија, како би се подстакло

запошљавање, побољшали ус-
лови у области заштите животе
средине, као и активније укљу-
чење грађанства у проблемати-
ку свакодневног живота у лока-
лној заједници - рекао је Персон. 

По његовим речима, комбино-
вањем ранијих искустава са пред-
стављеним иновативним присту-
пима и кроз разговоре о новим
идејама створиће се претпоставке
за бржи локални развој.

Нa кoнфeрeнциjи je прeдстaв-
љeнa oцjeнa успjeшнoсти Прoгрa-
мa упрaвнe oдгoвoрнoсти (GAP),
а који је укључивao пoлoвину jeди-
ницa лoкaлнe сумoупрaвe у БИХ сa
циљeм унaпрeђeњa eфикaснoсти и
пoвeћaњa oдгoвoрнoсти прeмa
грaђaнимa у пружaњу aдминис-
трaтивних услугa.  

Taкoђe, прeдстaвљeн je и швe-
дски кoнцeпт “Symbio City” o ин-
тeгрисaнoм урбaнистичкoм плaни-
рaњу, те неколико нових иниција-
тива и пројеката које финансирају
Шведска и други донатори.

С. ЋУСО

КОНФЕРЕНЦИЈА ОПШТИНА У САРАЈЕВУ 

За боље услуге

СЈЕДНИЦА СОГРС У МРКОЊИЋ ГРАДУ
Општине и градови
подржали законе
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Начелница општине Мрко -
њић Град  Дивна Аничић и ди -
ректор КП ''Парк'' Душан Ја -
нковић потписали су уговор о реа -
лизацији пројекта  ''Уређење ло -
калних путева и ријечних ко -
рита'', гдје је посао на два мјесеца
добило 20 најугроженијих не -
запо слених лица са Завода за
запошљавање. Вриједност ра -
дова је 40.000 КМ, од чега је Ми -
нистарство здравља РС обез -
биједило 28.000 КМ и општина
12.000 марака. 

- Пројекат је значајан  из
разлога што ће 20 радника у
наредна два мјесеца добити за -
по слење и биће им плаћени сви
порези и доприноси,  док  са дру -
ге стране након завршетка ра -
дова добићемо пет уређених и
очишћених путних праваца и
два ријечна корита - рекла је
начелница Аничић.  

Душан Јанковић, директор КП
''Парк'' који је извођач радова
каже да ће на овај начин ријешити
неколико проблема које који су ду -
го присутни.

- Захваљујући овом пројекту
ријешиће се неки проблеми који
се нису могли ријешити већ ду же
вријеме. На подручју града ра -
диће се на уређењу и чи шћењу
корита Црне ријеке и Вилењака,
а предвиђено је и неколико пра -
ваца на сеоским подручјима у
Јасеновим пото цима, Бараћи ма,
Пецкој, те пра вцима Црна рије -
ка-Баљвине и Сурјан - Три јебово
- каже Јанко вић.  

Пројекат се проводи у оквиру
пројекта ''Подршка мрежама
социјалне сигурности и запо -
шљавању'', кога заједнички ре -
ализују Министарство здравља и
социјалне заштите РС, Министар -
ство рада и борачко-инвалидске
заштите и Завод за запошља -
вање .     С. ЋУСO

Улица Вука Караџића, у насе-
љу Каменица, која повезује ово
насеље са центром града добила
је нову асфалтну подлогу, дужинe
550 метара, а вриједност радова
је 92.000 марака. 

Средстава за асфалтирање
обезбиједила је општина Мрко њић
Град, а извођач радова било је
предузеће ''Мркоњићпутеви''.

Начелник одјељења за из -
градњу града и управљање имо-

вином, Дамир Сладојевић каже
да путна подлога у овој улици
била веома ошећена и са доста
ударних рупа.

- Ова улица је била најло-
шија у нашем граду и кретање
возила и пјешака било је веома
отежано, а нарочито у јесењем и
зимском периоду - рекао је Сла -
дојевић. Додајући да је било много
захтјева за реконструкцију ове
улице.                                               С. ЋУСO

Општина Мркоњић Град купила је путем јавне
лицитације за 48.482 марака производну халу са
земљиштем некадашњег погона  ''Младости''  у
Бараћима.  У овој производној хали прије рата била
је организована текстилна производња и запослено
60 радника.

Oпштина се одлучила за куповину погона  како би
га  сачувала од пропадања и поново организовала
производњу у сарадњи са стратешким партнерима. 

- Прије рата овдје је била производна хала, која
је поприлично очувана и која се уз минимална ула-
гања може поново ставити у функцију производ-
ње. Ово је такође и апел свим инвеститорима и при-
ватницима који се баве неком врстом производње
да имамо простор који смо спремни и ради уступи-
ти и бесплатно у циљу запошљавања радника -
рекла је Аничићева и додала да до тада простор мугу
користити становници Бараћа за неке своје потребе.

Парцела се се налази у центру насељеног мјеста
Бараћи,  укупне површине 2.444 квадратних мета-

ра у чијем саставу су привредна  зграда површине
611 м2 и земљиште - економског дворишта
површине 1.833 м2. У саставу ових пословних про -
сто рија налазе и канцеларија мјесног уреда и Мје -
сне заједнице Бараћи, што је био само разлог више
да буде откупљн од стране општине.                     С. ЋУСО

Реконструкција мостова             
На три моста на магистралном путу Језеро-Мркоњић Град-

Кључ замијењене су челичне дилетације које носећу плочу моста
вежу са коловозом на путу. Радове чија је вриједност 90 хиљада
марака је извело предузеће „Мркоњићпутеви“ са кооперантском
фирмом „Сикра“ из Сарајева. На „Плавом мосту“ замијењене су
двије дилетације, а на мостовима „Балкана“ и „Паљевац“ за -
мијењене су дилетације на по једном крају моста.

Предузеће „Хидроелектра -
не на Врбасу“ је запослило три-
наест економиста и правника с
циљем да наредних годину дана
одраде приправнички стаж. Сре -
дства за плате приправнцима обе -
збиједило је предузеће из власти-
тих извора.

Љиљана Васић је завршила
економски факултет прошле го -
дине и срећна је што је добила
могућност да одради приправнич-
ки стаж.

- Приправнички стаж зе мене
је прилика да се упознам са стру-
ком и послом како бих стекла

искуство које ми може користити
у наредном париоду приликом
заснивања радног односа. Тру -
дићу се да оп ра вдам указано
повјерење - рекла је Васићева.

Слично прича и Гордана Бје -
лајац која је завршила правни
факултет.

- Изузетно сам задовољна
што сам добила прилику да
одрадим приправнички стаж и
на тај начин стекнем радно иску-
ство - рекла је Гордана.

Директор „Хидроелектрана
на Врбасу“ Недељко Кесић исти-
че опредјељење менаџмента ово га

предузећа да обезбиједи средства
и могућност да приправнички стаж
одради тринаест приправника.

- Ми имао такву пословну
политику да након одрађеног
приправничког стажа, већ шест,
седам го дина задржавамо у ра -
дном односу један број приправ-
ника. Ријеч је углавном о изузет-
но квалитетним кадровима, који
су сада носиоци многих важних
послова у нашем предузећу. На -
дам се да ће се неко од ових при-
правника наметнути и обезби -
једити себи стално радно мјесто
- рекао је Кесић.                       С. ДАКИЋ

ОПШТИНА КУПИЛА ПОГОН МЛАДОСТИ У БАРАЋИМА 

ПОСАО ЗА ТРИНАЕСТ ПРИПРАВНИКА

Хидроелектране 
улажу у памет
Директор „Хидроелектрана на Врбасу“ Недељко Касић истиче
опредјељење менаџмента овога предузећа да обезбиједи
средства за приправнички стаж перспективних кадрова

ПРИВРЕМЕНИ ПОСАО ЗА 20 РАДНИКА 

Урeђeњe путeвa и 
риjeчних кoритa

УЛАГАЊА ОПШТИНЕ У ИНФРАСТРУКТУРУ

Улица Вука Караџића
добила нови асфалтЗа нови почетак текстилаца
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ВРИЈЕДНА ДОНАЦИЈА ВЛАДЕ ЈАПАНА И ОПШТИНЕ ГИМАЗИЈИ

Свечано је у Гимназији у
Мркоњић Граду отво-
рен савремени кабинет
информатике, у којем је
инсталирано 25 нових

рачунара, штампач, лаптоп,
дигитални  фото апарат и про-
јектор. Ријеч је о донацији Владе
Јапана и општине Мркоњић
Град у износу од 35.000 марака.

Дејан Валић, локални консул-
тант на пројекту модернизација
наставних планова и програма из
информатике јапанске агенције за
међународну сарадњу “Џајка”,
каже да пројекат нуди цијели па-
кет од наставних планова и прог-
рама, уџбеника до додатног обра-
зовања професора.

- Овај пројекат се заснива на
модернизовању планова и про-
грама, па смо узели јапански план
и програм и њихове уџбенике, те
их превели и прилагодили локал-
ним потребама. Потом смо у са-
радњи са Педагошким заводом
добили потребна одобрења да се
иста користе на територији БиХ -
истакао је Валић и додао да је до
сада у пројекат уложено око 650
хиљада евра, кроз опремање
школа и одржавање семинара за
професоре из информатике.

Отварању кабинета присуст-
вовао је директор Републичког
педагошког завода Предраг
Дамјановић, који је истакао да ће
Завод и у будућности подржавати
овакве и сличне пројекте који ће
допринијети квалитетном  обра-
зовању у Републици Српској.

- Републички педагошки за-
вод ће свакако подржати  пројекте
који долазе од владиних и невла-
диних организација, од општина и
градова, што ће нам дати велике
могућности да радимо на побољ-
шању квалитета образовања. У

наредном периоду кроз квалитет-
не наставне планове и програме,
кроз стручно усавршавање нас-
тавника и стручних сарадника и
кроз вредновање рада школа на-
стојаћемо се уклопити у све ове но-
ве токове који су потребни и који
долазе из Европе и свијета - рекао
је Дамјановић.

Начелница општине Мркоњић
Град  Дивна Аничић истакла је да
је јако сретна што присуствује јед-
ном оваквом догађају. 

- У овим условима велика је ст-
вар добити један рачунар, а не
оволико и ја сам веома поносна на
то. Надам се да ћете то знати да
цијените, да ће вам то бити корис-

но у образовању - рекла је Аничи-
ћева и истакла да је данас инфор-
матика темељ за сва друга знања.

Ученик другог разреда Гимна-
зије Немања Јагузовић каже да
је праћење наставе ове године
доста лакше. 

- Прошле године смо имали
лошије услове за рад у овом каби-
нету. Сада ће сваки ученик на часу

информатике имати свој рачунар -
задовољно констатује Јагузовић.

Са њим се слаже и његова дру-
гарица Маријана Зељковић. 

- Мени као и свим ученицима
ово много значи. Ово нам је додат-
на мотивација да још боље учимо,
јер имамо овако добро опремљен
кабинет - истакла је Зељковићева.

С. ЋУСО

НОВИ КАБИНЕТ 
ИНФОРМАТИКЕ
СА 25 РАЧУНАРА 

Windows 8
Рaд нa рaчунaримa сa нoвим

oпeрaтивним систeмoм Windo-
ws 8 дoприниjeћe бoљeм рaзу-
миjeвaњу нaстaвe из инфoрмaти-
кe, а и прoфeсoри ћe учeницимa
лaкшe прeнoсити знaњa.

- Задовољна сам савремено
опремљеним кабинетом инфо-
рматике, што омогућава много
лакше извођење наставе и уче-
ње. Раније су два, па и три уче-
ника радили на једном рачуна-
ру, а сада сваки ученик има свој
рачунар - рекла је професорица
информатике Наташа Рољић.

Осавремењавање наставе
Директор Гимназије Предраг Кокеза каже да покушавају на разне

начине да осавремене процес наставе.
- У нашој школи настојимо да обезбиједимо што боље услове за

рад и учење, како ученицима тако и професорима. Зaхвaљуjући
донацији Владе Јапана и општине Мркоњић Град у
износу од 35.000 марака, успјели смо да уредимо и
опремимо савремени кабинет информатике, тако
да ће учeници нa лaкши нaчин стицати нoвa знaњa.
Генерације које ће похађати Гимназију ћe сa зaдo-
вoљствoм улaзити у кабинет информатике, јер је
овај кабинет један oд нajбoљe oпрeмљeних у
Републици Српској - каже Кокеза. 



За најбоље ученике основ-
них и средњих школа који
су у претходној школској
2012/2013. години пости-
гли значајне успјехе у ос-

новном и средњем образовању,
организован је пријем у Админи-
стративној служби општине
Мркоњић Град.

За најбољих 28 ученика оп-
штина је у буџету издвојила
5.800 КМ. Начелница општине
Дивна Аничић је честитала уче-
ницима на одличном успјеху и
одличним резултатима остваре-
ним на регионалним и републич-
ким такмичењима, и пожељела
им много успјеха у даљем школо-
вању.

- Честитам вам на постигну-
тим  резултатима у основној
школи. Желим да кажем да су

ово најљепши тренуци у моме
животу, јер имам прилику да се
дружим са најбољим ђацима у
нашем граду - рекла је Аничи-

ћева и додала да су сретни на-
ставници, директори а понајвише
родитељи који имају овако добру
дјецу. 

На пријему код начелнице оп-
штине присуствовало је 19 уче-
ника основних школа "Петар
Кочић", "Иван Горан Ковачић",
"Вук Караџић" и "Бранко Ћо-
пић" и  9 ученика средњих шко-
ла "Гимназије" и "Машинске
школе", који су били ученици ге-
нерације, "вуковци" и оне који су
се истакли на  републичким и
регионалним  такмичењима.

Ученици генерације средњих
школа награђени су новчаним
наградама од 450 КМ, вуковци са
по 300 КМ, а ученици који су
постигли запажене резултате на
републичким и регионалним так-
мичењима награђени су са по 100
КМ. Најбољи основци награђени
су са по 250 КМ, а носиоци Вукове
дипломе по 200 КМ.

С. ЋУСО
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ПРИЗНАЊА ЗА НАЈБОЉЕ ОСНОВЦЕ И СРЕДЊОШКОЛЦЕ

УЧЕНИЦИ ЗА ПОНОС

Мотивација  
Маријана Зељковић је одлична

ученица другог разреда Гимназије и у
школовању постиже одличне резултате.

- Одлична сам ученица и на регио-
налном такмичењу из физике осво-
јила сам друго мјесто. Новчана награ-
ду коју сам добила од општине за мене
је додатна мотивација да и у овој
школској години постижем што боље
резултате - рекла је Маријана.

Слично прича и Јелена Рољић, која
је основну школу завршила са одличним
успјехом и понијеле епитет ученика „ву-
ковца“.

- Мени ова награда пуно значи, јер
труд који сам  уложила за девет годи-
на школовања је неко препознао и
наградио. Настојаћу да и у средњој
школи постижем одличне резултате -
истакла је Јелена. 

Средњошколци
Ученик генерације  Гимнази-

је је Станко Томић, а вуковац
Драгана Тодоровић. 

Ученици  Гимназије који су ос-
војили награде на републичким и
регионалним такмичењима су
Озрен Чулић (прво мјесто на ре-
гионалном такмичењу из физи-
ке), Душанка Лазендић (друго
мјесто на регионалном такмиче-
њу из физике), Маријана Зељ-
ковић (друго мјесто на регио-
налном такмичењу из физике,
Славка Вуковић (друго мјесто
на регионалном такмичењу из
физике), Милан Бороја (треће
мјесто на републичком такмиче-
њу и треће мјесто на регионал-
ном такмичењу из математике,
четврто мјесто на регионалном
такмичењу из информатике и
учешће на републичком такмиче-
њу из информатике).

Ученик генерације у Машин-
ској школи је Милан Анђелић, а
Симо Ракита је награђен за ос-
војено прво мјесто на републич-
ком такмичењу (машинство и об-
рада метала).

Основци
Ученик генерације у Основ-

ној школи “Петар Кочић” је
Живојин Савановић, док су
носиоци Вукове дипломе Јелена
Рољић, Весна Јагузовић, Зоран
Анђелић, Владан Бороја, Јови-
ца Лекић, Јелена Рајак и Дејан
Ступар.

Ученик генерације у ОШ
“Иван Горан Ковачић” је Сла-
вен Вулин, а вуковци су Мио-
драг Иличић, Јована Богоје-
вић, Ратко Рајковић, Данијел
Галић, Сергеј Милић и Алексан-
дар Ђуза.

Вуковци у ОШ “Бранко Ћо-
пић” у Бјелајцу су Синиша Коџо
и  Бранко Чигоја. Ученик генера-
ције у ОШ “Вук Караџић” Ба-
раћи је Теодора Тошић, а вуко-
вац је Марко Пекез. 

Поводом почетка нове школске године,
начелница општине Мркоњић Град Дивна
Аничић, на свечаном пријему уприличеном у
позоришној сали Културног центра, свим
првачићима је честитала полазак у школу и
пожељела срећне и успјешне школске дане.

- Желим вам пуно лијепих тренутака у
школи, желим да се сјећате своје прве учи-
тељице или учитеља, као што се и ја сјећам
и као што их никад нећу заборавити. Мис-
лим да је велики успјех учитеља кад пос-
тигне да га првачић памти цијели живот.
То желим учитељима и учитељицама, а ва-
ма желим да будете добри ђаци, као и пуно
здравља и среће - поручила је начелница. 

Испред Станице јавне безбједности
Мркоњић Град првачиће је поздравио  ко-
мандир саобраћајне полиције Горан Рољић,
који је упутио апел свим учесницима у саобра-
ћају да обрате пажњу на ученике, посебно на
првачиће. 

- На најпрометнијим саобраћајницама у
граду постављени су транспаренти, како
би се скренула пажња возачима да је поче-
ла школска година. У непосредној близини

школа биће појачано присуство поли-
цијских службеника, како би се школарци-
ма омогућио безбједан прелазак колово-
за. Одржаће се и традиционална едукација
дјеце како да безбједно учествују у саобра-
ћају - објаснио је Рољић.

Општина Мркоњић Град је за све првачи-
ће обезбиједила поклон пакетиће "Буцко", у
којима се налазе бојанка азбука, цртанка, ма-
тематика и честитка начелника општине.

За првачиће је припремљен и забавни
програм, па су тако могли  да уживају у пред-
стави "Шкабаре" Градског позоришта Мрко-
њић Град.                                                               С. ЋУСО 

Општина даровала пакетиће ђацима првацима

148 
ђака у писано је у први разред у школској
2013/2014. години у четири основне школе у
општини Мркоњић Град, што је за 16 ђака мање
него прошле године. У ОШ "Иван Горан Ковачић"
уписано је 58 првачића, у ОШ "Петар Кочић" 52, у
ОШ "Вук Караџић" у Бараћима 27 и у ОШ "Бранко
Ћопић" у Бјелајцу 11 првачића.

!
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Рукотворине
- Жене из Подрашнице израђују традиционалне народне

производе, који су  једна врста сувенира Подрашнице и Мр -
коњић Града. Поред израде народне ношње ми
ткамо и шаренице, као што су некада радиле
наше мајке и баке. Највише плетемо чарапе,
приглавке и прслуке од вуне, хекламо и везе-
мо.Чланице удружења баве се и кувањем тра-
диционалних народних јела овога краја, као
што су уштипци, цицвара, пура, погача од ражи,
кукуруза, млијеко, кајмак, сир и хељдова љеву-

ша - рекла је предсједница удружења Борјана Јанковић и истакла
велику подршку локалне заједнице њиховим активностима.

МЕЂУНАРОДНИ ДАН ЖЕНА НА СЕЛУ ОБИЉЕЖЕН У ПОДРАШНИЦИ

Општина Мркоњић Град ради на по-
бољшању  и унапређењу положаја же-
на у свим облицима друштвеног живо-
та, подржавајући њихове програме,
пројекте и активности, које су у добро-
бит грађана  и локалне заједнице

Поводом 15. октобра
Међународног да -
на жена на селу,
Удружење жена "На -
ша жена" из По -

драшнице угостило је начелни-
цу општине Дивну Аничић и
њене сараднике, како би се на
данашњи дан указала пажња на
положај жена на селу.  

Oво удружење окупља око 30
жена из Подрашнице, које се
баве заштитом права и промови-
сања равноправног положаја и
моралног интегритета жена у
породици и друштву уопште,
баве се заштитом и његовањем
традиционалних обичаја, као и
израдом ручних радова овог
краја.

Начелница  општине се за -
хва лила женама на пријему по -
водом данашњег дана, и указа-
ла на то да оне својим радом и
залагањем  битно утичу на поло-
жај жене данас. 

- Кад се помиње жена на
селу и Међународни дан жена
на селу, различити су услови

живота некад  кад су жене
живјеле на селу  и услови како
ви данас живите. Ако причамо
о условима живота на селу
онда наравно размишљамо о
неким основним условима, о
инфраструктурним пројекти-
ма, комуналним условима као
што су струја, вода, саобраћај -
ницe, телекомуникацијe, теле-
фон. Оно што је наравно битно
за жене на селу јесте и доступ-
ност здравствене и социјалне
заштите, што се надам да је
постигнуто радом породичне
амбуланте - рекла је начелница
Дивна Аничић.

Иначе, општина Мркоњић
Град  ради на побољшању  и уна-
пређењу положаја жена у свим
облицима друштвеног живота,
подржавајући њихове програме,
пројекте и активности, које су у
добробит грађана и локалне за -
једнице.  У овој години Удружењу
жена „Наша жена“ из Подра шни -
це одобрена су средства за про -
јекат „Подрашка шареница“, у
износу од 1.462 КМ.         Ђ. ШОЛАК

Подршка равноправности
и интегритету сеоских жена
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Четврти међународни дјечи -
ји фестивал "Распјеване паху-
љице" одржан је у септембру у
позоришној сали спортско-кул-
турног центра “Петар Кочић” у
Мркоњић Граду. Прво вече фе -
стивала су се такмичили солисти,
а друго вече хорови. На фестива-
лу се представило 18 учесника из
Републике Српске, Федерације
БиХ, Хрватске, Србије и Црне
Горе.  

Дванаестогодишња Теодора
Станковић из Новог Сада ос -
војила је гран-при награду фе -
стивала.  

- Добила сам гран-при за пјес-
му Сањарење и много ми је драго.
Ово је лијеп фестивал и драго ми
је што смо се дружили - изјавила
је Теодора, која пјева од треће
године и до сада је учествовала
на бројним фестивалима.

Диригент хора из Сомбора
Марија Хајнал-Стошић каже да
су се за овај наступ спремали до -
ста дуго, да је фестивал едукати-
ван и нада се да ће дуго трајати.

- У Мркоњићу је прелепо, дру-
жимо се и уживамо у природи која
нас одушевљава - нагласила је
Марија Хајнал-Стошић.

Милијана Малић, руководи-
лац Удружења “Мали принц”,
које је организатор овог фестива-
ла, каже да је циљ да фестивал
пружи дјеци могућност да напре-
дују.

- Фестивал омогућава дјеци
да напредују и својим учествова-
њем дају нову снагу будућим гене-
рацијама - истакла је Малићева и
истакла да сви учесници добијају
диплому за учешће и ЦД фести-
вала, а побједници су добили

пехар “Мали принц”.
Покровитељи су Министарст -

во просвјете и културе Републике
Српске, општина Мркоњић Град,
фирма “РС-Силикон” Мркоњић
Град, као и бројни пријатељи ф е -
стивала.                               Д. ЛЕКИЋ

МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ „РАСПЈЕВАНЕ ПАХУЉИЦЕ“ У МРКОЊИЋ ГРАДУ

- Фестивал омогућава дјеци да на-
предују и својим учествовањем дају
нову снагу будућим генерацијама -
истакла је Милијана Малић, руково-
дилац Удружења “Мали принц”

ГРАН-ПРИ 
ФЕСТИВАЛА 
ТЕОДОРИ 
СТАНКОВИЋ
Награђени

Гран-при награду
фестивала у катего-
рији солиста добила је
Теодора Станковић из
Новог Сада, награду
за најбољу интерпре-
тацију добила је Ана
Јованчић из Источног
Сарајева, а награду за
најмлађег дебитанта
добила је Милица
Шмитран из
Панчева.

Гран-при награду
фестивала у катего-
рији хорова добио је
Градски дјечији хор
"Шарени вокали"
из Сомбора, а награ-
де за најбољу ин -
терпретацију добили
су хорови "Златица"
из Подгорице и
"Мали принц" из
Мркоњић Града, који
је добио и награду за
сценски наступ.

Жири
Побједнике је би-

рао стручни жири у
којем су били: ди -
ректор опере у Но -
вом Саду Ладо Леш,
му-зички стручњак
из Бањалуке Драго -
љуб Сладо јевић, му -
зички педагог и ком-
позитор Ђорђе Јо -

ванчић из Источног
Са рајева и професор
Дубравка Николић из
Мркоњић Града.
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Представом  “Суђење ву-
ку” Градског позоришта
Мркоњић Град отворен
је Пети фестивал дјечи-

јег драмског стваралаштва
Републике Српске у Мркоњић
Граду. Фeстивaл je oтвoриo прeд-
сjeдник Скупштинe oпштинe Mи-
лeнкo Mилeкић, кojи je симбoли-
чнo прeдao кључ града дjeци.

- Ми смо одлучили да град у
ова три дана буде у знаку дјеце,
да га ви зaкључaвaтe и oткљу-
чaвaтe и да будe пун срeћe, му-
зикe, игрe и вeсeљa - рекао је
Милекић и додао да ће на Фес-
тивалу млади глумци имати при-
лику да покажу свој таленат и
глумачко умијеће.

Представа "Суђење вуку", ко-
јом је фестивал отворен, настала
је по тексту Ђурђе Глигорић, а у
режији Дубравке Николић и Не-
мање Палалића. Представа је
“изокренута бајка” која на коми-
чан начин критикује неваспитане
и некултурне. 

На фестивалу у такмичарс-
ком дијелу су приказане предста-
ве “Tужнa причa тeтe Лиje”
пoзoришнe групe “Maли сунцoк-
рeти” приjeдoрскe Oснoвнe
шкoлe “Пeтaр Кoчић”, “Бajкa o
бajци” Звoрничкoг дрaмскoг
пoзoриштa, “Бaштa сљeзoвe
бoje” дрaмскe сeкциje Oснoвнe
шкoлe “Брaнкo Ћoпић” из При--

jeдoрa и “Кaд сaм биo вeлики”
Културнe сцeнe “Maлe ствaри”
из Tрeбињa.

Последњег дана приказана је
представа у част побједника про-
шлогодишњег фестивала, а

ријеч је о драмској сцени Про-
свјета Прњавор и представи
“Ако је вјеровати мојој баки”.

Фестивал је био такмичарског
карактера, а селектор је профе-
сор српског језика и књижевности
Сузана Галић.

- Основна намјера приликом
одабира представа била је да
то буду представе које су блис-
ке дјечијој публици, који под-
ржавају дух дјечије игре и на-
равно да испратимо традицију
овог фестивала, а то је дух ра-
зиграности и игре уопште - рек-
ла је Галићева. 

Организатор фестивала је
мркоњићко Градско позориште,
а покровитељи су општина Мр-
коњић Град и предузеће „РС
Силикон“.

С. ЋУСО

ФЕСТИВАЛ ДЈЕЧИЈЕГ ДРАМСКОГ СТВАРАЛАШТВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Кључеви града 
у рукама глумаца

Најбoља „Бајка о бајци“
Најбоље позоришно остварење овог фестивала је представа

„Бајка о бајци“ Зворничког драмског позоришта. 
Награду за најбоље глумачко остварење добио је  Урош Ма-

тић који је глумио у овој представи.
Награду за најбоље колективно остварење добила је предста-

ва „Суђење вуку“, домаћина фестивала, Градског позоришта
Мркоњић Град. 

Награду за режију добили су режисери ове представе Дуб-
равка Николић и Немања Палалић.

Награду фестивала за драмски потeнцијал добили су Стефан
Петковић из Требиња, Јулијана Елаковић из Зворника, Симеон
Медић из Приједора, Сташа Грабеж и Милан Вукоман из Мр-
коњић Града. 

Награду за драматизацију текста „Тужна прича тете Лије“
добила је Весна Зекановић из Приједора.

- Основна намјера приликом одабира представа била је
да то буду оне које подржавају дух дјечије игре, дух ра-
зиграности и игре уопште - рекла је селектор Сузана Галић

Новица Богдановић
предсједник жирија

- На овогодишњем фести-
валу представе су знатно ква-
литетније и намјенски рађене
са приступом младим глумци-
ма и малој публици између
забаве и игре. Тако да пред-
стављање дјечјег драмског
стваралаштва у Мркоњић
Граду завређује све већу
пажњу.

Дубравка Николић
редитељка 

- Мркоњићко позориште
по други пут на овом фестива-
лу добија награду за режију и
колективну иг -
ру. Обрадова на
сам наградом
нај више због
то га  јер је ово
мјешовити ан -
са мбл састав-
љен од дјеце од
се дам до четрнaест година.
Ко лективна игра у представи
је допринијела да добијемо и
на граду за режију.

Милекић предаје 
кључеве града 

малим глумцима

УТИСЦИБајка о бајци

Награђени глумци и учесници Фестивала дјечије драме

Суђење вуку
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Побједници
"ЦИЦИБАНИ"
Стефан Еремија 
и Ана Убовић
ПРВИ РАЗРЕД
Данијел Иликтаревић 
и Лара Зељковић
ДРУГИ РАЗРЕД
Јовица Удовчић 
и Сара Милекић
ТРЕЋИ РАЗРЕД
Дмитар Скопљак 
и Дајана Тица
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
Кристијан Пенић 
и Милана Еремија
ПЕТИ РАЗРЕД 
Василије Каурин 
и Ива Сладојевић
ШЕСТИ РАЗРЕД
Митар Митрић 
и Тијана Кудра
СЕДМИ РАЗРЕД 
Славко Анђелић 
и Мирјана Клепић
ОСМИ РАЗРЕД
Недељко Милекић 
и Милица Љубоја
ДЕВЕТИ РАЗРЕД
Дејан Пејић 
и Адријана Анђелић
ПРВИ СРЕДЊЕ
Дарко Стојичић 
и Наташа Рајковић
ДРУГИ СРЕДЊЕ
Илија Даниловић 
и Данијела Гаврић
ТРЕЋИ СРЕДЊЕ 
Огњен Палалић 
и Сара Даниловић
ЧЕТВРТИ СРЕДЊЕ 
Милош Билић 
и Николина Толомир

Више од 1.500 ученика основ-
них и средњих школа, те мали-
шана из Дјечијег вртића "Миља
Ђукановић" учествовало је на 9.
Госпојинској уличној трци под
називом "Добро за мој град".

Отварајући трку начелница
општине Мркоњић Град Дивна
Аничић је рекла да  је ова улична
трка постала традиционална и да
ће се следеће године обиљежити
мали јубилеј, а то је десет година.

- Захваљујем се дјеци и омла-
дини који желе да трче и који
учешћем у једној оваквој мани-
фестацији чине добро за себе и
свој град, у којем је итекако при-
сутан спортски дух.

Велику пажњу гледалаца при-
вукла је трка најмлађих учесника –

цицибана. Код цицибанки најбоља
је била Ана Убовић, друга Ана
Тркуља и трећа Адна Дедић. Код
цицибана најбољи је био Стефан
Еремија, други је био Василије Ко -
мленић и трећи Данијел Убовић.

Организатор девете Госпојин -
ске уличне трке је ЈУ Културно-
спортски центар "Петар Кочић",
покровитељ општина Мркоњић
Град, а генерални спонзор "Хи -
дро  електране на Врбасу". 

Манифестацију су помогли и
Министарство за породицу,
омладину и спорт, Министар -
ство про свјете и културе и Ми -
нистарство за финансије у Вла -
ди РС, те бројни други привредни
колективи.

С. ЋУСО

УЛИЧНА ТРКА ОКУПИЛА ХИЉАДЕ МРКОЊИЋАНА У ЦЕНТРУ ГРАДА

Ријеч побједника
Освајањем првог мјеста у конкуренцији ученика других резреда сред-

ње школе задовољан је и Илија Даниловић.
- Трчали смо на 800 матара и трка је била занимљива. Распо-

редио сам снагу и убједљиво побједио. Бавим се спортом и тренирам
фудбал - каже Даниловић.

Слично прича и његова вршњакиња Данијела Гаврић која истиче
значај одржавања једне овакве манифестације у Мркоњић Граду.

- Добро сам се припремила, јер активно тренирам одбојку у клубу
„Балкана МП“. Одржавање трке је од великог значаја за наш град и
популaризацију спорта међу младима - рекла је Гаврићева.   (С. Д.)

Госпојинску уличну трку, која је окупила
више од 1.500 дјеце и младих, организовао је
Културно-спортски центар "Петар Кочић",
покровитељ је била општина, а генерални
спонзор "Хидроелектране на Врбасу"

ДОБРО
ЗА МОЈ 
ГРАД
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Гљивари и љубитељи
природе су у вријеме од-
ржавања овогодишње
манифестације „Дани
гљива“ окупирали пла-

нину Лисину, која се уздиже из-
над Мркоњић Града. Гљиве је
брало и скупљало око 450 гљи-
вара из цијеле регије, као и из
Италије и Њемачке.

Предсједник Удружења
гљи вара и љубитеља природе
Боро Марић истиче да су  гљива-

ри за један дан на Лисини прику-
пили 287 различитих врста
гљива.

- Послужило нас је лијепо
вријеме на Лисини, скупили смо
велики број гљива и добро се
дружили. Од прикупљених гљ-
ва у хотелу „Балкана“ приређе-
на је изложба, гдје су посјетио-
ци на једном мјесту могли вид-
јети 287 различитих врста. Ова
манифестација има
едукативни, еко-

лошки и туристички значај јер
нам сваке године долази вели-
ки број посјетилаца из ино-
странства - рекао је Марић.

На Лисину је из Италије стигао
и Марино Зуња, члан Миколош-
ког удружења „Муђа“ из Трста,
који каже де је овдје први пут и да
је одушављен природним љепо-
тама и богатством Лисине.

- Шума је добро очувана,
као и станишта гљива. Прона-
шао сам много занимљивих
гљива, којих нема у Италији.
Препоручићу колегама из мико-
лошких удружења из Италије и
Швајцарске да семинаре о гљи-
варству одржавају у овдје - ре-
као је члан Марино Зуња.

СЛОБОДАН ДАКИЋ

„ДАНИ ГЉИВА“ НА ЛИСИНИ
СКУПИЛИ 287 
ВРСТА ГЉИВА

1.700
врста гљива до
сада је регистрова-
но на Лисини, тврди стручни
сарадник у Музеју Републике
Српске Бранислав Гашић.

!

Посебни резерват природе
- Планина Лисина ће ускоро бити проглашена посебним резерватом

природе. На тако малом простору постоји тако велики број различитих
врста гљива. И приликом овог прикупљања нашли смо четири врсте
гљива, које су индикатор прве класе очуваности прашумских станишта
за гљиве. Зато тај потенцијал морамо искористити за развој туризма, а
нарочито еколошког, јер за гљиварство у Европи постоји огроман инте-
рес богатих људи - рекао је Бранислав Гашић.

Едукација
За посјетиоце изложбе гљива

на Балкани приређено је више
едукативних предавања о гљи-
варству. Обављена је и промоција
књиге „Родаманита у Србији“,
аутора Небојше Лукића, члана
Гљиварског друштва „Шума-
дија“ из Крагујевца.

- То је прва монографија о
гљивама у Србији, а ако посматра-
мо бившу Југославију онда је ово
друга књига те намјене на тим
просторима. Књига говори о јед-
ном роду  гљива много шире него
и једна до сада објављена класич-
на публикација о  гљивама - објас-
нио је Лукић.
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Хрватска војска и
јединице Армије
БиХ и ХВО-а на -
правиле су пустош
у општинама Рипач,
Петровац, Дрвар,
Грахово, Гламоч,
Кључ, Сански Мост,
Мркоњић Град, Ши -
пово, Србобран, Ја -
јце, Купрес и Крупа
на Уни

Уорганизацији Одбора за
његовање традиције ос -
ло бодилачких ратова
Вла де РС, служењем пара-
стоса и полагањем вијенаца

на Спомен-обиљежју масовне
гробнице  и Централном спомен-
обиљежју погинулим борцима у
Мркоњић Граду обиљежено је 18
година од страдања Срба у 13
западнокрајишких општина.

У граду је послије рата пронађе-
на масовна гробница са тијелима
181 особе, а у више мањих масов-
них гробница пронађена су тијела
176 особа. 

Љиља Перић долази из поро-
дице Црнчевић у којој су са падом
мркоњићке општине страдала и
њена три члана, брат, отац и стриц.

- Била сам присутна приликом
ексхумације, било је мучно, болно и
тада сам имала само 19 година. Брат
ми је мучки убијен, стриц је био запа-

љен, а оца сам нашла у Лисковици -
рекла је Перићева и нагласила да je
бoли jeр за злочине још нико није
одговарао.

Помоћник министра рада и
борачко-инвалидске заштите Ре -
публике Српске, Душко Милуно -
вић, рекао је да је Хрватска регулар-
на војска са јединицима Армије БиХ и
ХВО-а 1995. године напала 13 запад-
нокрајишких општина са већинским
српским становништвом - Рипач, Пе -
тровац, Дрвар, Грахово, Гламоч,
Кључ, Сански Мост, Мркоњић Град,
Шипово, Србобран, Јајце, Купрес и
Крупа на Уни.

- Те општине биле су у саставу
Републике Српске и са тог подручја
муслиманско-хрватске снаге про -
тјерале су око 120.000 Срба, опљач-
кале покретну имовину, а непокретну
уништиле и онеспособиле - рекао је
Милуновић и додао да су хрватске и
муслиманске снаге за собом остави-

ле пустош и масовне гробнице и да
нису  имали милости ни према дјеци,
женама, старцима, као и да за ове
злочине још нико није одговарао. 

Он је нагласио да ће институције
Републике Српске учинити све да
злочинци буду изведени пред лице
правде, као и да се пронађе 420
несталих. Милуновић је истакао да је
у овој операцији учествовао и Пети
корпус Армије БиХ на челу са Ати -

фом Дудаковићем и подсјетио на
видео-запис на коме се види како он
издаје наредбу да се уништи све
што је српско на овим просторима. 

Начелница општине Мрко -
њић Град Дивна Аничић наглаша-
ва да злочин не застаријева и да
општина неће одустати од тужбе
против Републике Хрватске која је на
овом подручју извршила злочине
геноцида и урбицида. 

- Злочин не застаријева и ми у
Мркоњић Граду као и у осталих 12
западнокрајишких општина 18 годи-
на чекамо да неко буде кажњен за
злочин како бисмо могли  подићи ту -
жбу против Републике Хрватске за
сву штету коју су они причинили -
рекла је Аничићева и истакла да до
тада треба да радимо, градимо и на
достојанствен начин обиљежавамо
овакве датуме и да се надамо да ће
неко бити осуђен за злочине  и да ће
правда изаћи на видјело.

Након парастоса и полагања
вијенаца одржана је и духовна ака-
демија уз пригодан програм. Оби -
љежавање страдања Срба у запад-
ној Крајини један је од 29 важнијих
датума из новије српске историје
који је установио Одбор Владе Ре -
публике Српске за његовање тради-
ције ослободилачких ратова.

С. ЋУСО

Педесет чланова Вијећа српске
националне мањине из Опатије
посјетили су општину Мркоњић
Град, гдје су се упознали са исто-
ријом града и значајним споменици-
ма. Њих је у име општине Мркоњић
Град примио предсједник Скуп -
штине општине Миленко Ми -
лекић, и упознао их са тренутном
ситуацијом у граду, а професор
историје Предраг Кокеза је одржао
историјски час о страдању Срба у
Западној Крајини у протеклом рату

У делегацији Вијећа Срба из
Опатије била је и 89-годишња Ми -
лена Радић Јанковић, родом из
Мркоњић Града и која живи у
Опатији. Она је била учесник рата од
1942. године, а као припадник 7.
крајишке бригаде била је у централ-
ним болницама на Неретви и Су -
тјесци са рањеницима. Каже да се
обрадовала доласку у родни град и
посјети историјским споменицима.

- Поносна сам на мој Мркоњић и
моје суграђане. Хвала вам што сте
нас овако свечано и од срца дочека-
ли. Веома ме је погодио догађај из
посљедњег рата, а то је масовна
гробница у граду. Новине су писале о
томе, али то није исто као кад се
види. Ја сам зато хтјела да се наш
народ који живи у Опатији као мањи-
на, упозна шта се ради по свијету од
наших људи - рекла је Милена.

Предсједник Вијећа Миле Ба -
сарић, захвалио се на гостоприм-
ству предсједнику Скупштине оп -
штине и истакао да је Милена Радић
Јанковић разлог њихове посјете
Мркоњић Граду. 

- Ми смо првенствено дошли да
посјетимо родно мјесто наше драге
суграђанке, која је капетан из НОБ-а
и једна од ријетких живих учесника
битака на Неретви и Сутјесци - објас-
нио је Басарић и додао да је и основ-
на идеја овог четвородневног путо-

вања обилазак Миленог животног и
револуционарног пута. 

Посјетили су Бањалуку, те
наставили према Неретви и Сутјеци
на Тјентиште, а своје путовање за -

вшавају у Требињу посјетом мана-
стира Тврдош и херцеговачке
Гра  чанице.

Срби из Опатије су у Мркоњић
Граду одали почаст и положили сви -

је ће на Спомен обиљежје масовне
гробнице из посљедњег одбрамбе-
но-отаџбинског рата на Градском
пра вославном гробљу, те посјетили
спо мен-собу  у Дому културе.  С. ЋУСO

ГОДИШЊИЦА СТРАДАЊА СРБА У 13 ЗАПАДНОКРАЈИШКИХ ОПШТИНА

Стотине убијених, хиљаде 
протјераних - нико одговоран

Ратним путевима 
партизанке Милене

Црни 10. октобар 1995. 
На тај дан Хрватска војска, ХВО и Пети корпус Армије БиХ

1995. године заузели су Мркоњић Град, а у офанзиви која је са
прекидима трајала скоро годину дана заједно са припадницима
такозване Армије БиХ етнички су очистили 13 општина и убили
1.634 особа, од којих се 420 и данас води као нестало. У агресији
ове три  војске протјерано је 120 хиљада Срба. Само на подручју
општине Мркоњић Град уништено 1.608 кућа и 700 станова, и
око 3.000 објеката, а ратна штета износи око 680 милиона КМ.

СРБИ ИЗ ОПАТИЈЕ НА ПРОПУТОВАЊУ КРОЗ БОСНУ И ХЕРЦЕГОВИНУ  ПОСЈЕТИЛИ И МРКОЊИЋ ГРАДУ

27
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Службена обавест 
Општински путови I и II реда
16. мај 1936. г.
Решењем г. Бана V-бр. 9643/36 од  16 маја
1936 г. проглашени су у срезу Мркоњић
Град за општинске путове I и II реда следе-
ћи путови и то:

I  У општини Мркоњић Град
а) Општинским путовима I реда;
1) Пут Мркоњић Град - Трибово (''Три -
бовски'') у дужини од 3.000 км.
2) Пут Мркоњић Град - Гусловара (црква)
– Ханови - Бочац (''Гусловарски'') у дужи-
ни од 3.000 км.
3) Пут Герзово – Трново – Котац - Мр ко -
њић Град у дужини од 2.800 км.

б) Општинским путовима II реда:
1) Пут Мркоњић Град - Копљевићи - Бје -
лајце у дужиии од 4.200 км.
2) Пут Мркоњић Град – Ступари - Баре - Ро -
гоље - Подшиљак у дужини од 6.000 км.
3) Пут Мркоњић Град – Котлине - Рогоље у
дужини од 4.800 км.
4) Пут Мркоњић Град - Лисина— Пољане у
дужини од 3.000 км.

II У општини Герзово
а) Општинским путoвима I реда:
1) Пут жел. Станица Чардак (срез Гламоч) –
Пре седло – Драгнић – Врића - Герзово (жа -
ндармеријска станица) – Трново - Котац -
Мр коњић Град у дужини од 28.000 км.
2) Пут Герзово (жанд. ст.) – Подкрај – По -
дгорје - Чардак у дужини од 14.800 км.
3) Пут Шипово - Лубово (срез Јајце) – Тр -

но во – Сокошница – Присека - Додино бр -
до -Видов Хан у дужини од 9.509 км.
4) Пут Трново - Герзово (жанд. станица) –
Богојевићи – Јаковљевићи – Царевац - Пе -
ц ка Доња у дужини од 6.000 км.
5) Пут Шипово - Плива (срез Јајце) - Дра -
гнић у дужини од 2.800 км.
6) Пут Шипово - Вражнић (срез Јајце) -
Гер зово у дужини од 2.800 км.

б) Општинским путовима II реда:
1) Пут Мркоњић Град -Лисина- Пољане у
ду жини од 3.200 км.
2) Пут Подкрај – Ђаковићи - Слепчевићи -
Драгнић у дужини од 5.300 км.
3) Пут Драгнић – Сухаја - Соколац у дужини
од 4.200 км.

III У општини Бараћи
а) Општинским путовима I реда:
1) Пут Трново - Герзово (жанд. ст.) – Бого -
јевићи - Јаковљевићи – Царевац - Пецка
До ња у дужини од 13.000 км.
2) Пут Рибник – Горњи Врбљани (срез
Кључ) – Пецка (школа) – бановински пут
број 13 – Млиниште у дужини од 7.500 км.
3) Пут Врбљани - Дели брдо - Јасенови по -
тоци (срез Кључ) - Млиниште у дужини од
3.500 км.

б) Општинским путовима II реда:
1) Пут Поповићи – Подгорје – Подови - Ста -
нков врх – Брежине - Бараћи (црква) у ду -
жини од 10.000 км.
2) Пут Ралића Хан - Бараћи (црква) – Ца -
ревац - Оканџије у дужини од 9.500 км.
3. Пут Пецка доња (црква) - Оштри врх -
Млиниште у дужини од 6.500 км.

4) Пут Берберија - Бабине греде - Мли -
ниште у дужинн од 3.800 км.

IV У општини Подрашкој ( Штрбина)
а) Општинским путовима I реда:
1) Пут Штрбина – Медна – Оканџије - река
Сана (мост) у дужини од 10.500 км.
2) Пут Царевац – Опарнице – Среда - Гра -
ци (срез Кључ) у дужини од 6.000 км.
3) Пут Шипово - Лубово (срез Јајце) – Тр -
ново – Сокошница – Присека - Додино бр -
до - Видов Хан у дужини од 2.100 км.
4) Пут Велије (мост на реци Сани) - Сла -
тина (срез Кључ) - Оканџије у дужини од
1.000 км.

б) Општинским путовима II реда.
1) Пут Мркоњић Град-Ступари – Баре –
Рогоље - Подшиљак у дужини од 2.180 км.
2) Пут Полићи Хан - Бараћи (црква) – Ца -
ревац – Оканџије у дужини од 1.500 км.
3. Пут Среда - Лекићи у дужини од 3.000 км.
4) Пут Луке - Келанов Млин – Гробље -
При сека у дужини од 2.450 км.
5) Пут Црква Подсело - Главица у дужини
од 2.500 км.

V У општини Густовара
а) Општинским путовима I реда:
1) Пут Мркоњић Град - Трибово (''Три -
бовски'') у дужини од 4.000 км.
2) Пут Мркоњић Град - Густовара (црква)
Ханови - Вочац (''Густовачки'') у дужини
од 13.000 км.

б) Општинским путовима II реда.
1) Пут Присека - Сурјан - Ханови у дужини
од 9.000 км.
2) Пут Присека - Шервели у дужини од
4.000 км.
3) Пут Аничићи – Бочац - Брашнићи у ду -
жини од 3.000 км.
4) Пут Трибово-Радалица - Стражбеница
(Сурјан) у дужини од 12.500 км
5) Пут Трибово - Приљежани у дужини од
3.000 км.
6) Пут Томићи - Крајеви у дужини од 7.000 км.
7) Пут Ханови – Будаљ - Доње Поље у

дужини од 5.000 км.
8) Пут Дабрац – Глибине - Густовара Доња
у дужини од 6.000 км.
9) Пут Новаковићи - Батинице - Грчице
(Шећовци – Густовара) у дужини од 4.000
км.
10) Пут Густовара (црква) – Зекановићи -
Бјелајце (школа) у дужини од 2.000 км.
11) Пут Илићи - Костићи у дужини од 1.500 км.
12) Пут Бутаљ – Пекези - Салибегов Хан у
дужини од 1.500 км.
13) Пут Шеховци – Дабрац - Црна Река у
дужини од 5.500 км.

VI У општини Бјелајце
а) Општинским путовима I реда:
1) Пут Трново – Котац - Мркоњић Град у
дужини од 2.200 км.
2) Пут Бјелајце (школа) - Доња Лисковица
– Магаљдол – Чираковац - Сухобољ у
дужини од 18.000 км.
3) Пут Банов. пут бр. 124 - Горња Лисковица
– Растик - Власиње (ђамија) у дужини од
8.000 км.
4) Пут Црна Река (државни пут бр. XLV) -
Бaљвине Српске - Баљвине Турске - Бре -
гови (срез Котор Варош) у дужини од
6.500 км.
5) Пут Језеро – Присоје – Борци - Мач ко -
вица (срез Јајце) - Бјелајце у дужини од
1.600 км.

б) Општинским путовима II реда:
1) Пут Мркоњић Град – Копљевићи - Бје -
лајце у дужини од 3.000 км.
2) Пут Ханови – Будаљ - Доње Поље у ду -
жини од 2.000 км.
3) Пут Густовара (црква) – Зекановићи -
Бјелајце (школа) у дужини од 1.400 км.
4) Пут Превила - Комора— Хочуне у дужи-
ни од 3.800 км.

Из канцеларије Техничког оделења Кр.
банске управе Врбаске бановине V- бр.
9643/36 од 16 маја 1936 г.

(Б.М.)
(Врбаске новине, година VII, петак 26. јуна 1936.

број 1025, страна 3)

ГРАДСКИ ВРЕМЕПЛОВ (9)

Општински путови 

Бановинске болнице 
14. јануар 1940. г.

Питање отварања десет новосаграђених бановинских болница, у десет среских
места у Бос. Крајини, коначно је повољно ријешено. Министарство социјалне полити-
ке и народног здравља обавијестило је Банску управу Врбаске бановине, да се све
предвиђене болничке зграде имају, према ријешењу г. Министра употребити и то:
зграда у Санском Мосту као љечилиште за туберкулозне; у Приједору као љечилиш-
те за душевне болести; а у Мркоњић Граду за здравствену станицу са прихватном
болничком станицом. У Бос. Градишци ће се спојити са Домом народног здравља са
болничким оделењем; а у Бос. Дубици и Бос. Грахову зграде ће се употребити за
Здравствене станице са прихватном болничком станицом. Зграда у Гламочу, које је
познато као ваздушно љечилиште, употријебиће се за дјечије опоравилиште, а згра-
де у Грачаници, Бос. Петровцу и Јајцу искористиће се за намјераване сврхе т.ј. за бано-
винске болнице. 

Установе које овом одлуком г. Министра социјалне политике и народног здравља
постају установе Хигијенског завода, а то су зграде у Санском Мосту, Мркоњић Граду,
Бос. Градишци, Бос. Дубици и Бос. Грахову отпочеће одмах с радом, чим Мини -
старство стави кредит на расположење. Све саграђене зграде су једног типа и по
плану је предвиђено да буду са по 30 болесничких кревета, са свима нузпросторијама
потребним за једну среску болницу.

Овом одлуком г. Министра у Приједору се отвара прва душевна болница, а у Са -
нском Мосту љечилиште за туберкулозне, јер до сада у Врбаској бановини нису
постојале овакве болнице. Болесници су упућивани у болнице за душевне болести и у
антуберкулозне санаторије изван граница ове бановине. Будући да је сада актуелно
питање уређаја ових болница и постављања љекара и другог особља, начелник оде-
лења за социјалну политику и народно здравље Банске управе у Бањој Луци г. др
Михајло Вујичић, боравио је ових дана у Београду, посјетио све надлежне министре и
замолио да се овој бановини отвори изванредни кредит од 6.000.000 динара у ове
сврхе које је предвиђен и у Правилнику за извршење буџета.

(Службени лист Врбаске бановине, година XI, 14 јануар 1940. број 1739, страна 2)

Преузето из рукописа Слободана Ћоћкала ''Мркоњићке новости у Врбаским новинама'' 

Уређење главне градске улице

Сеоски путЦеста на улазу у град
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Након пожара 1883. год. за -
почета је градња православне
цркве Пресвете Богородице. У
Да бро-Босанском Источнику, (ли -
сту за црквено-просвјетне по -
требе српско-православног свеш-
тенства у Босни и Херцеговини,
година II, новембар и децембар
1888. број 11-12. страна 16, 25, 29, у
прилогу Пријеглед протопрезви-
терата, парохија са бројем села,
кућа и душа, српско-православног
свештенства и описом цркви у
Дабро-босанској дијецези у годи-
ни 1887.) стоји следећи текст:

Варцар-вакуф (варошица),
па рохија са 2.176 душа и 306 кућа.

Има села 12: Брдо, Хочуне, Ору -
гла, Ријека, Збориште у опћини Ва -
рцар-вакуф; Чираковац, Ко ва че -
вац у опћини Ступна; Мага љдол у
опћини Билајце; Барине, Јелићи, То -
 чиона, Зградине у опћини Мајдан.

Пошто је стара црквица прили-
ком несретног пожара изгорела,
отпочета јс градња нове цркве
1884. год. од тврде грађе те и ако
није потпуно довршена и од ар -
хијереја освештана у њој се обав-
ља божествена служба. Црква има

1 комад земље, а рачуне цркве во -
ди општина, одбор којег народ би -
ра и поставља сваке године на Ма -
рков дан, изузев свештеника, који
је ваздашњи и природни члан.
Свештеник станује у варошици,
близу цркве. Парох: Јован Пећа -
нац, прото.

На карти катастра из 1883.
год. налазе се уцртане 4 џамије и
1 ка толичка црква са јасно уцрта-
ном симболиком (полумјесец и
латински крст), док за православ-
ни храм нема никакве ознаке гдје
се објекат налази. Након пажљиве
анализе карте и усменог предања
да се православна црква налази-
ла негдје на Сокаку или у Ћорића
махали (мјесто испод садашње
нове Робне куће и Дјечијег вртића)
уочава се објекат са великим габа-
ритима, који одступа по величини
од осталих стамбених објеката
који га окружују.

Још се види неколико помоћних
објеката, а уз то налази се у хриш-
ћанској махали. Ова црква брвнара
није ни имала звоник, као ни ново-
подигнута до 1908. године, јер

турске власти нису дозвољавале
постављање звона у цркве.

Ко је пројектовао православну
цркву нема за сада податка, осим
да је постојао пројекат изградње
звоника 1900. године којег је про -
јектовао архитекта Лудвиг Ху -
бер, а овјерио Карло Паржик. Но -
воизграђени звоник лијепо се ви -
ди на разгледници из 1912. годи-
не и није исти као овај садашњи
који је обновљен 1960. године.

Период краљевине 
Југославије

''На Малу Госпојину, 21 септем-
бра о. г. (1934. год.) освећено је у
Мркоњић Граду ново црквено зво -
но које је купљено прилогом по -
којног Луке Марчића тежака из
Копљевића. Освећење је извр -
шио после свете литургије Њего -
во Високопреосвештенство госпо-
дин Митрополит Василије са 6
све штеника и ђаконом. 

Послије обављеног чина Го -
сподин Митрополит одржао је на -
роду говор о звонима као цркве-
ним гласилима и о њиховом зна-
чају у цркви. Вриједна и родољу-
бива црквена општина у Мркоњић
Граду уједно је овом приликом са
добровољним прилозима својих
општинара подигла и сат на зво-
нику црквеном и то је прва право-
славна црква у Епархији бањалуч-
кој која сада има црквени сат''.16

СЛОБОДАН ЋОЋКАЛО

ИСТОРИЈА ЗИДАЊА, РУШЕЊА И ОБНОВЕ ХРАМА (2)

НА ТРАГУ СТАРЕ 
ЦРКВЕ БРВНАРЕ
Ко је пројектовао православну цркву нема за сада податка, осим
да је постојао пројекат изградње звоника 1900. године којег је
пројектовао архитекта Лудвиг Хубер, а овјерио Карло Паржик

Српска православна школа
Српска православна школа отворена је 1875.

год. на основу фе рмана од стране султана1, коју је
1879. год. похађало 40-50 ђака2, а касније се пре-
селила у но воиз грађену школу поред црк ве,
1883. год. за чију изградњу је дао средства митро-
полит даб ро-босански г. Ђорђе Никола јевић.3

''Високопреосвећени митрополит дабро-
босански г. Ђорђе Ни колајевић отворио је опет
своју да режљиву десницу поклонивши ср п ској
општини у Варцар-Ва куфу за обезбјеђење
тамошње српске школе десет хиљада форина-
та.''

У часопису ''Босанско-Хер це  говачки
Источник'' објављена је Заклада српској - пра-
вославној народној школи у Варцар-Вакуфу
Дабро-босанског митрополита Ђо  рђа Нико -
лајевића, (број 6, го дина VI, јуни 1892. Сарајево,
страна 208-211.) са износом од 10.000,00 форинти.

Школске 1886/87 у Варцар – Ва куфу постоји српско – православ-
на вјероисповједна основна школа (четвороразредна са 56 ученика),
док у Доњој Пецкој има 10 ученика. 4

У овој згради је било сједиште Српског црквеног пјевачког дру -
штва ''Николајевић'' у чијој су највећој просторији одржаване свето-
савске бесједе, игране позоришне представе.

Послије II свјетског рата, 1945. године објекат је одузет цркви, и у
њега је касније пресељен НОО, пореска управа и катастар, који је остао
до средине 80-их година. На спрату је била продавница обуће ''Бо -
рово'', а у просторији канцеларије директора школе ме сница (садаш-
ња просторија гдје се продају свијеће).

(Преузето из рукописа Слободана Ћоћкала "Призирање")
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Православна црква 1912. год. 

Варцар Вакуф -  период између два свјетска рата

Храм Рођења Пресвете
Богородице и Српска 

православна школа 
(првобитни изглед)



А
рхеолошка истраживања
која су започета у селу Ме-
дна, на локалитету сред-
њовјековног града При-
зренa, биће настављена
ове јесени. Потврдио је то

предсједник Скупштине општи-
не Миленко Милекић и додао да
је то изузетно значајан пројекат за
мркоњићу општину са аспекта
истраживања и заштите култур-
но-историјског наслијеђа, али и
развоја туризма.

- Договорено је да археоло-
зи Музеја РС наставе радове на
археолошким истраживањима
Призрена. За те
послове средс-
тва је обезбије-
дило Министа-
рство просвје-
те и културе и
наша општина.
Поред археоло-
шког ископава-
ња  планирано је да се изврши и
конзервација пронађених пред-
мета - рекао је Милекић.

Прва археолошка истражива-
ња на локалитету Призрена поче-
ла су 2011. године, а након прона-
ласка вриједних предмета истра-
живања су настављена и у 2012.
години. Археолози су имали изу-
зетну прилику да завире дубље у
прошлост овог средњовјековног
утврђења, за које се веже легенда
о постојању Црне краљице.

Архелог Горан Симоновић,
који је са тимом археолога у два
наврата радио на археолошким
ископинама на овом локалитету,
истиче да се Призрен током сред-
њег вијека налазио на јужним гра-
ницама жупе Бањице, једној од
многих жупа средњовјековне бо-
санске државе.

- Међу локалним становни-
штвом у селима долине ријеке
Сане локалитет Призрена је и
данас познат као мјесто гдје се
налазио средњовјековни град у

којем је живјела легендарна
Црна краљица. То је локалитет
гдје су мјештани налазили врхо-
ве копаља и стријела, дјелове
„сабљи“, клинова, потковица,
сјекира и ланаца - објаснио је Си-
моновић.

Боравак војничке посаде на
локалитету може да се повеже са
формирањем Јајачке бановине,

када је Сана била граница између
Угарске и Турске царевине.

- Досадашња истраживања
бацила су само трачак свјетло-
сти на тајне које чува и памти
ово необично средњовјековно
утврђење. Још увијек је непо-
знат одговор на питање ко је и
када подигао ово утврђење -
закључује Симоновић.    С. ДАКИЋ
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Призрен чува 
тајну постојања 
Црне краљице

Велик број археолошких
локалитета у општини

На подручју мркоњићке општине утврђен је велики број
археолошких локалитета, од праисторије до средњег вијека.
Сви ови локалитети су неистражени, а у циљу њиховог истражи-
вања и заштите неопходно је обезбиједити знатна финансијска
средства. 

У организацији Народнe биб-
лиотекe у Мркоњић Граду про-
мовисана је књига Божидара Бо-
јанића „Отворено слово одбра-
не пред Хашким трибуналом“.
Ријеч је о другом издању овог за-
нимљивог књижевно-адвокат-
ског штива, које говори о непра-
ведним  пресудама Хашког суда
према Србима, у периоду од 1999.
до 2009. године.

Аутор књиге, адвокат Бојанић
каже да ова књига говори о не-
праведном раду Суда и потенцира
мишљење свјетских правних ауто-
ритета, који тврде да је овај суд
политичка, а не правосудна инсти-
туција. Хашки суд ради по диктату
свјетских моћника и искључиво на
штету Срба, који су главнооптуже-
ни за ратне злочине, истиче аутор.

- Књигом желимо да дока-
жемо да оно што пресуде гово-
ре о Србима није посљедица гре-
шака српског народа и српских
људи, већ посљедица одређе-
них империјалних сила које
намећу ту пресуде, и желе да
окриве искључиво српски народ
- рекао је Бојанић. С. ДАКИЋ

Posjetite zvani~nu 
internet prezentaciju 

Op{tine Mrkowi} Grad

mrkonjic-grad.rs.ba

Ријеч је о другом издању занимљи-
вог књижевно-адвокатског штива,

које говори о пресудама Хашког
суда према Србима, од 1999. до

2009. године

ИСТРАЖИВАЊА СРЕДЊОВЈЕКОВНОГ ГРАДА

Архелог Горан Симоновић, који је са тимом
археолога у два наврата радио на архео-
лошким ископинама на овом локалитету,
истиче да се Призрен током средњег вијека
налазио на јужним границама жупе Бањи-
це, једној од многих жупа средњовјековне
босанске државе

КЊИГА БОЖИДАРА БОЈАНИЋА

СЛОВОМ 
ПРОТИВ 
ХАШКЕ 
НЕПРАВДЕ

Поруке
Професор Душко Певу-

ља каже да књига Божидара
Бојанића има три аспекта: „За
Србе!“, „За човјечанство!“ и
„За трећи миленијум!“.

- У те три снажне поруке
садржана је заправо поента
Бојанићеве књиге - рекао је
Певуља.
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У манастиру на Црквишту у
Медној на дан појављивања мо-
шти Светих мученика медљанских
Серафима, Авакума и Мардарија
служена је литургија и прослав-
љена  слава, те освећени темељи
манастирског конака.

Литургију, славски колач и ос-
већење служио је Епископ биха-
ћко-петровачки Атанасије уз
саслужење архимандрита Сера-
фима, настојитеља манастира
Рмањ и архимандрита Василија
настојитеља манастира Клисина,
као и епархијског ђакона Николе
Перковића.

Литургији су присуствовали
бројни вјерници, као и начелница
општине Дивна Аничић и пред-
сједник Скупштине општине Ми-
ленко Милекић.

Владика Атанасије истакао је
да конак мора да буде завршен у
прољеће, за када је планирано ус-
постављање заједнице молитве-
них подвижника монаха или мона-
хиња.

- Осветили смо темеље за но-
ви монашки конак и наша је на-
мјера да на овом мјесту станују

подвижници, они који ће везати
ово мјесто са небом, а које ће би-
ти спона за све нас са Богом. Овај
наш простор Западне Кра јине
није густо насељен православ-
ним житељима, а као што знате
није ни богат материјалним бо -
га ствима, али има своје специ -
фи чности које други простори
немају. Ово је молитвени про-
стор, овдје ћете долазити ради

молитве, ради Бога, заједнице
са Богом, да помогнете своме
здрављу душе и тијела, да из -
грађујете своје спасење - рекао је

епископ у обраћању вјерницима. 
Истичући да полажући  теме-

ље конаку на земљи у стварности
положили темеље на небу, теме-

ље своје вјечне куће за вјечни
живот. Након литургије и освеште-
ња темеља за све вјернике служен
је празнични ручак.               С. ЋУСO

СЛАВА И СВЕТА ЛИТУРГИЈА У МАНАСТИРУ НА ЦРКВИШТУ У МЕДНОЈ 

Освећени темељи манастирског конака 

Ово је молитвени простор, овдје ћете долазити ради
молитве, ради бога, заједнице са богом, да помогнете
своме здрављу душе и тијела, да изграђујете своје спасе-
ње - рекао је eпископ Атанасије у обраћању вјерницима

Почетком октобра у Мрко-
њић Граду је организова-
на промоција књиге свје-
дочења „Да људи, памте

људе“ публицисте Веселина Дик-
лића (1947-2012). Ова књига је
свједочанство о злочинима над
Србима од стране Независне Др-
жаве Хрватске у току 1941-1945.
године на простору општине Мрко-
њић Град. 

Један од рецензената књиге
Слободан Ћоћкало истиче да је
она историјско свједочанство које
говори о страдању Срба у Мркоњић
Граду од априла до септембра 1941.
године, када су усташке снаге Не-
зависне Државе Хрватске убиле ви-
ше од 1.500 мркоњићких Срба.

- Покојни Веселин Диклић је
након седамдесетак година од
тих догађаја уз изјаве прежи-
вјелих свједока успио да сачини
једно историјско свједочење које
је освијетлило тај мрачни период
из 1941. године. Књига има вели-
ки историјски значај јер се у њој
налазе имена 1.500 српских
жртава - истакао је Ћоћкало.

Слично прича и други рецен-
зент књиге Петар Вујичић, нагла-
шавајући да се Диклић држао Ари-
стотелове девизе: “Ако кажеш ис-
тину навућеш срџбу људи. Ако је не
кажеш срџбу Божију!“

- Да не би навукао ни једно ни
друго, Диклић се прихватио пос-
ла да прикупи имена убијених. У

књизи је око 1.500 имена, али вје-
роватно има још жртава, јер је
много људи страдало у том мрач-
ном периоду - рекао је Вујичић.

Он је нагласио да је промоција
књиге намјерно приређена у подру-
му управне зграде Шумског газ-
динства „Лисина“, гдје се налазио
усташки затвор за ликвидацију
Срба 1941. године.                     С. ДАКИЋ

У организацији Клуба умјет-
ничких душа и под покровитељ-
ством мркоњићке општине одржа-
ни су 15. Октобарски књижевни
одјеци „ОКО“. Ријеч је о књижев-
ној манифестацији која је посвеће-
на обиљежавању страдања Срба у
тринаест западно-крајишких опш-
тина у јесен 1995. године, када су
оружане снаге Хрватске, ХВО-а и 5.
Корпуса такозване Армије БиХ,
окупирале ову територију.

Предсједник Клуба Слободан
Ћоћкало је рекао да је на овом
књижевном сусрету учествовало
дванаест књижевника из Репу-
блике Српске, који су говорили
своје стихове и читали прозне ра-
дове посвећене страдању Срба у
задњем рату.

- Основни циљ одржавања

ове књижевне манифестације је
сјећање на црни октобар 1995.
године, и на страдање Мркоњић
Града и његових становника.
Желимо да кроз поезију дока-
жемо да се зло може побијелити
писаном ријечју - рекао је Ћо ћ ка -
ло.

Слично прича и деведесетого-
дишњи пјесник Стеван Новако-
вић из Герзова, који поезију пише
седамдесетак година и има објав-
љену једну књигу поезије.

- Ова манифестација за мене
много значи, јер се на једном
мјесту окупе пјесници и говоре
своје стихове. Већ петнаест годи-
на учествујем и ако ме здравље
послужи долазим и у октобру на-
редне године - рекао је Новако-
вић.                                              С. ДАКИЋ

Постхумно издање књиге
Веселин Диклић (1947-2012), аутор је књиге „Ду-

ша у камену“ фотомонографије мркоњићких над-
гробних крстова, као и аутор неколико изложби на
тему „Мркоњић кроз вријеме“. Годину дана након
његове смрти, издавање књиге свједочења „Да љу-
ди, памте људе“ финансирала је његова супруга На-
да Диклић, а рецензенти су Петар Вујичић, Слободан
Ћоћкало и Невен Паштар.

КЊИГА ВЕСЕЛИНА ДИКЛИЋА 

Да људи 
памте људе
На промоцији књиге која је историјско свједо-
чансто о страдању Срба у НДХ током Другог 
свјетског рата говорили рецензенти Петар
Вујичић и Слободан Ћоћкало

ОКТОБАРСКИ КЊИЖЕВНИ ОДЈЕЦИ
Стихове посветили
црној јесени 1995. 



32HRONIKAMРKOЊИЋ ГРАД СЕПТЕМБАР/ОКТОБАР 2013. LOKALNE NOVOSTI

У организацији Асоцијације
за унапређење информацио-
них наука „Инфохус“ из Сараје-
ва и Основне школе „Иван Го-
ран Ковачић“, поводом обиље-
жавања 8. септембра Међуна-
родног дана писмености у Мр-
коњић Граду је одржана промо-
тивна кампања „Хероји свако-
дневнице“. Циљ кампање је
информисањe одраслих особа о
могућностима стицања основног
образовања, те скидање друшт-
вене анатеме о овој области.

Социолог у Основној школи
„Иван Горан Ковачић“ Мирјана
Тегелтија истиче да су ова школа
и њени наставници сертификова-
ни и обучени за рад са одраслим
који желе да стекну основно обра-
зовање.

- Одрасли људи, који из било

којег разлога нису успјели да
заврше основно образовање,
могу се пријавити у нашу школу.
Наравно, они имају разумљиве
страхове од повратка у школу,
јер су суочени са предрасудама
од стране јавности, пријатеља,
породице и евентуално радних
колега. Управо због тога кампа-
ња која прати пројекат „Хероји
свакодневнице“ има за циљ да
информише и едукативно дје-
лује на јавност о важностима
стицања основног образовања,
те скидање друштвене анатеме
која по правилу прати ову про-
блематику у БиХ, али и у нашој
као и у сусједним општинама -
рекла је Тегелтијина и додала да
се за сада ни једна одрасла особа
у Мркоњић Граду није пријавила
за овај вид образовања.             С. Д.

Удружeњa пeнзиoнeрa Mр-
коњић Грaд oргaнизoвaлo је у
септембру једнодневну eкскурзиjу
зa свoje члaнoвe. Maршрутa путo-
вaњa била je Mркоњић Грaд - Сa-
рajeвo - Tjeнтиштe - Вишeгрaд
(пoсjeтa Кaменгрaду и мaнaстиру
Дoбрун) - Биjeљинa (пoсjeтa Eт-
нo сeлу "Стaнишић") - пoврaтaк
у Mркоњић Грaд. 

Иaкo je рeлaциja билa дугa,
пeнзиoнeри су нeумoрни, вeсeли и
oдушeвљeни, кaд су зa сaмo десет

КM, кoликo je билo пojeдинaчнo
влaститo учeшћe, мoгли дa видe
љeпoтe кoje су сaми сeби приушти-
ли. Зa прeвoз учeсникa eкскурзиje
aнгaжoвaни су лoкaлни прeвoзни-
ци "Грaци прeвoз" и "Mилeтић-
Eкспрeс" и дoнaтoрски aутoбус oд
"Хидрoeлeктрaнe Бoчaц". 

Удружења пензионера Мрко-
њић Град у своје и у име учесника
екскурзије захваљује се руководс-
тву Хидроелектране Бочац за по-
моћ у организовању екскурзије. 

- Захваљујемо се руковод-
ству Хидроелектране Бочац на
помоћи коју су нам пружили
уступањем свог аутобуса, без
накнаде, што удружењу много
значи, јер су то углавном људи
са малим примањима и не могу
себи да приуште ни најмањи
луксуз у животу - рекла је секре-
тар удружења Дара Милекић и
истакла да је током путовања би-
лo пунo пjeсмe, смиjeхa и вицeвa.

ЕЛН

За реновирање фискултурне
сале и дијела кабинета у Основној
школи “Иван Горан Ковачић”
општина Мркоњић Град издвоји-
ла је 33.500 конвертибилних
марака.

Директор школе Предраг Ђу-
за каже да је општина Мркоњић
Град увијек имала разумијевања
према раду школа на подручју на-

ше општине, те да је у току  2013.
године реализовано неколико
значајних пројеката.

- У току ове године уз помоћ
општине извршили смо рекон-
струкцију фискултурне сале,
замијењена је столарија и пос-
тављена су термоизолациона
стакла, јер смо имали проблем
са загријавањем сале у зимском

периоду, гдје је максимална те -
мпаратура у сали била око шест
степени - рекао је Ђуза и додао да
је у неколико кабинета замијењена
подна подлога. 

Директор школе је начелници
уручио захвалницу у част завр-
шетка радова, а ученици су прире-
дили малу приредбу.

С. ЋУСО

У оквиру кампање "Бирај
живот без оружја", полицијски
скужбеници су грађанима дије-
лили летке под називом "Буди
на правој страни - бирај живот
без оружја".

Кампања је почела 1. септе-
мбра и обухвата примјену Зако-
на о амнестији за недопуштено
посједовање минско-експлозив-
них средстава и оружја у Репуб-
лици Српској. Грађани који по -
сједују оружје могу га предати
полицији без икаквих санкција до
краја 2014.године.

- Циљ кампање је унапре-
ђење свијести грађана о опас-
ностима злоупотребе оружја,
смањење броја илигалног ору-
жја и смањење инцидената са

илегалним оружјем као и под-
сјећање граћана на могућност
легализације оружја - рекао је
начелник Станице јавне безбје-
дности, Душко Пена и додао да
предаја оружја може бити и ано-
нимна, уколико граћани тако же-
ле, јер они не подлијежу кривич-
ном гоњењу и прекршајном по-
ступку уколико предају заостало
наоружање.

Aкциjу "Бирaj живoт бeз
оружja" прoвoди Mинистaрствo
унутрaшњих пoслoвa Рeпуб-
ликe Српскe сa УНДП-oм, Mиси-
joм OEБС-а у БиХ, Meђунaрoд-
ним кoмитeтoм Црвeнoг крстa,
EУФOР-oм и Aмбaсaдoм Вeли-
кe Бритaниje.

С. ЋУСO

МРКОЊИЋКИ ПЕНЗИОНЕРИ НА ЕКСКУРЗИЈИ
Од Сутјеске до Вишеграда

ИНВЕСТИЦИЈА У ШКОЛИ “ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ”
За реновирање 33.500 КМ

КАМПАЊА ПОЛИЦИЈЕ СРПСКЕ
Бирај живот без оружја

МЕЂУНАРОДНИ ДАН ПИСМЕНОСТИ
Образовањe одраслих
“Хероји свакодневнице”
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ЧИГОЈА НИКОЛА из Бјелајца
МИЛЕТИЋ МАРА из Брда
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ТИЦА СТОЈАН и ЧЕРЕК ГОРДАНА
ГВЕРО СТАНИСЛАВ и ЂУЗА ЈЕЛЕНА
СТУПАР САША и ВИДОВИЋ ТАЊА
РОЖИЋ НИКОЛА и ЦВЕТИЋАНИН ЈЕЛЕНА
ПЕКЕЗ БРАНИСЛАВ и БАЈИЋ ДРАГАНА

Комерцијална банка ад Бања Лука

Mrkonjić Grad

BHB KABLOVSKA TELEVIZIJA MRKONJIĆ GRAD 

Дигиталне телевизије - преко 100 канала - плус пакет Пинк канала

Интернет за само 12 КМ!

Интересантна,забавна,едукативна,провокативна,оригинална,брза и урбана! 

Поштовани грађани, 

Своје информације, прилоге, приче и
рекламе које желите да буду објавље-
не у Локалним новостима шаљите на
адресу редакције.

Редакција Локалних новости
Трг Краља Петра I Карађорђевића 1
70260 Мркоњић Град
Е-mail: javnost@mrkonjic-grad.rs.ba
wеb: www. mrkonjic-grad.rs.ba
Teлефон: +387 50 220 928

ПОЗИВ НА САРАДЊУ

ПРВИ И НАЈБОЉИ
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УСПЈЕСИ МЛАДОСТИ У ПРВЕНСТВУ

Час кошарке 
у Сарајеву

ЦРНО-БИЈЕЛЕ СТАЗЕ - ИЗ MРКOЊИЋКE ШAХOВСКE ПРOШЛOСTИ (8) ПИШЕ: Живко Ђуза

Мада је једва извиривао иза стола дјеча-
чић Славен Паштар је скренуо пажњу на себе
од тренутка када је ногом крочио у клупске
просторије. Било је само питање дана када ће
раскошни таленат “експлодирати”. Није се
дуго чекало на добре резултате. 

Већ 2001. године на Осмом Светосавском
турниру у Бањој Луци, које је организовала
Школа шаха “Мала рокада” заузео је треће
мјесто. Следеће године Славен Паштар био је
још активнији. На Деветом Светосавском
турниру младих опет је трећи, а у Бањи Дво -
рови на Кадетском првенству Републике
Српске заузима друго мјесто. На такмичењу
најмлађих узраста у Добоју је такође одмах
иза побједника. Његов успон био је видљив
већ 2004. године, када се на  Видовданском
турниру младих у Бањој Луци попео на по бје -

дничко постоље. Двије године касније постао
је кадетски првак Републике Српске у Бањи
Врућици, а вицешампион међу кадетима и
јуниорима Босне и Херцеговине у Витезу.
Година 2007. је за Паштара такође била ус-
пјешна. На кадетском првенству РС заузео је
треће мјесто у Теслићу, али је постао првак
БиХ у истој категорији и подигао је побједнич-
ки пехар у Бањи Дворови. 

Слиједи велики успјех 2008. године. Сла-
вен осваја титулу првака на кадетском пр-
венству РС у Бањи Врућици, а за собом је оста-
вио и учеснике Светосавског турнира младих у
Бањој Луци. Почео се стицати утисак да се овај
дјечак већ навикао на прва мјеста. Тако 2009.
године осваја и Кадетско првенство Репуб-
лике Српске у Дворовима и БиХ у Витезу. Не-
смањеним темпом Паштар наставља 2010.

године. На Првом фестивалу младих шахиста
„Гамбит“ у Бањој Луци је други, а исту пози-
цију заузео је у Бањи Врућици на Кадетском
првенству РС. Треће мјесто припало му је исте
године на турниру у Брду код Мркоњић Града. 

Већ 2011. је у већем успону. Паштар је пр-
вак РС у кадетској конкуренцији (Бања Вру -
ћица). На турниру „Шаховских нада БиХ“ у
Живиницама осваја побједнички пехар, а
на 12. Кадетском првенству БиХ (Фојница)
је вицешампион. 

Следеће године (2012) ниска добрих
резултата овог младог шахисте из нашег
града се не прекида. Тако је на Кадетском
првенству РС (Бања Дворови) други, а
трећи у БиХ (Неум). Прошле године осваја
треће мјесто на Омладинском првенству
свијета у убрзаном шаху (Теслић). 

Тешко је побројати све успјехе Славена Па-
штара али треба напоменути да је у родном
граду у више наврата проглашаван за најбо-
љег младог спортисту.

Убједљива побједа 
над Босном у Сарајеву

Кошаркаши мркоњићке Мла-
дости у дербију првог кола Лиге
12 заслужено и убједљиво су савла-
дали у Сарајеву Босну БХ Телеком
са резултатом 79:66. 

Питање побједника у овом мечу
ни једног тренутка није долазило у
питање, јер су кошаркаши Младо-
сти имали убједљиву предност
током цијеле утакмице. Истини за
вољу, домаћи кошаракаши поку-
шали су у трећој четвртини да на-
чине преокрет, али осим резултата
25:22 ништа друго нису успјели да
ураде, јер су кошаркаши Младости
играли сигурно и Сарајлијама одр-
жали час кошарке.

Тренер Младости Горан Сла-
дојевић задовољан је игром и ре-
зултатом својих кошаркаша.

- Утакмица са Босном је била
одлична кошаркашка предста-
ва. Добро смо играли и заслуже-
но побиједили. Доминирали смо у
одбрани , а добро смо одиграли и
у нападу. Контролисали смо ци-
јели ток утакмице и константно
имали предност. Играчи су пока-
зали велику борбеност, хтијење и
жељу за побједом, што је за сва-
ку похвалу - рекао је Сладојевић.

Још једна побједа 
Младости у Сарајеву 

У утакмици другог кола Лиге
12 Младост је опет гостовала у Са-

рајеву, и забиљежила нову побједу
у мечу против екипе Спарса. Мрко-
њићани су до побједе дошли након
једног продужетка, а кључне поене,
осам секунди прије краја продужет-
ка, постигао је Нинослав Милоше-

вић. Јунак и друге побједе Младо-
сти у Сарајеву био је центар Драган
Ђурановић, са 29 поена. 

Младост је сјано отворила меч и
прву четвртину ријешили у своју
корист са 23:11. У другој четвртини
домаћи кошаркаши заиграли су
боље и добили га са  21:16. У трећој
четвртини екипе су се смјењивале у
вођству, да би у последњих десет
минута била права драма. Судијска
тројка је кошаркашима Младости
свирала девет пенала, а домаћој
екипи само пет, што су они искори-
стили и у самој завршници успјели
да изједначе на 66:66. У пет мину-
та продужетка кошаркаши Младо-
сти били су смиренији и бољи, и за-
служено славили са 75:73.

Спортски директор Младости
Милан Барешин истиче задовољ-
ство стручном штабу.

- Заслужено смо побиједили
одличну екипу Спарса. Ова побје-
да нам много значи, јер смо се са
два гостовања у Сарајеву врати-
ли са веома важним  побједама -
рекао је Барешин.

С. ДАКИЋ

Успјех џудиста „Атоса“: 
Два злата и три сребра

Чланови Џудо клуба “Атос” из Мркоњић
Града освојили су на  међународном турниру  у
Бихаћу два прва мјеста и четири трећа.  Прво
мјесто су освојили Љубица Јаслар и Анђела
Тешановић, док су трећа мјеста припала
Влатку Илићу, Михајлу и Дејану Јаслару.

Тренер Ружица Кокеза каже да је на так-
мичењу учествовало 210 такмичара из 17 клу-
бова из БиХ, Словеније и Хрватске.

- Ми смо наступили са осам такмичара, и
постигли одличан резултат. Такмичари су
много радили, ја сам задовољна успјехом.
Настaвљамо са припремама за нова такми-
чења - рекла је Кокеза, некадашња првакиња
џудоа у бившој Југославији.

С. ДАКИЋ

Побједнички низ Паштара
Тешко је побројати све успјехе Славена Паштара али треба напоменути да је у родном
граду у више наврата проглашаван за најбољег младог спортисту

Појачања
Војин Свилар (26), бек, иг-

рао за екипу Смедерева, а једно
вријеме играо и у Румунији.        

Никола Љуjић (22), крило,
играо у Јединству из Бијелог По-
ља, а једно вријеме играо и у
Шведској. 

Милан Вукотић (20), бек, иг-
рао у Борцу из Бањалуке.

Кошаркаши мркоњићке Младости побједници су
Октобарског кошаркашког турнира „Да се не забо-
рави“. Они су у финалној утакмици заслужено побједи-
ли Борац 74:65 и тако по други пут за редом освојила
побједнички пехар. У борби за треће мјесто Приједор
је савладао Сервицијум из Градишке са 79:61. За

најбљег играча и стријелца турнира је проглашен ко-
шаркаш Младости Милан Кежић. Турнир је посвећен
страдању Срба у Западној Крајини у јесен 1995.
године, када је непријатељска војска окупирала овај
дио Републике Српске.                                                 

С. Д.

Младост прва на турниру “Да се не заборави”

Славен Паштар на 
Међународном 

турниру у Параћину 
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Фудбaлeри Слoбoдe из
Mркoњић Грaдa плaсирaли
су сe у oсмину финaлa Купa
БиХ пoштo су нa свoм тeрeну
у вeoмa дрaмaтичнoм мeчу
сaвлaдaли прeмиjeрлигaшa
Tрaвник сa 4:3. Мркоњићани
су до побједе дошли након
бриљантне игре, нарочито у
другом полувремену када су
постигли три погодака и
одличном игром умирили
„везире“ из Травника.

Tим сa "Пирoтe" пoвeo je у
26. минуту гoлoм Сe ли -
мoвићa, дa би у 37. минуту
Tрaвaр изjeднaчиo нa 1:1.
Нoву прeднoст гoстимa дo ниo
je Рaмић у 60. минуту пoслиje
чeгa су услиjeдилa три гoлa
Mркoњићaнa. Првo je Maлбa -
шић изjeднaчиo у 65. нa 2:2,
дa би Рaдoja у 74. минуту
пoгoдиo зa 3:2. Пo бjeду дoмa-
ћих свojим другим гoлoм oвje -
риo je Maлбaшић у 87. минут,
a пoрaз Tрaвни чaнa ублaжиo
je Рaмић у пo слeдњим трeну-
цимa сусрeтa.                    С. ДАКИЋ 

Највиши планински врх Словеније Триглав, 2.864 метра надморске висине освојила је екипа
састављена од чланова планинарских клубова из Бања Луке, Приједора и Мркоњић Града. Успон је
био тежак, јер Триглав није за подцијенити. Иако успон на Триглав траје дуже, ова весела дружина
је то успјела за два дана, први дан су пјешачили дванаест а други девет сати. Са заставом Србије на
врху Триглава, и жељом да се и млада репрезентација Србије попне на врх постоља на
„Евробаскету 2013“ у Словенији, налазио се и Жељко Црногорац из Планинарско-еколошког
друштва „Видик“ из Мркоњић Града. 

ФУДБАЛ КУП БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ И ПРВЕНСТВО СРПСКЕ

Слобода умирила „Везире“ 

Освојили 
Триглав

ПРВА ЛИГА СРПСКЕ
1. КОЛО (1. 9. 2013.)
Слобода - Модрича 1:1 
2. КОЛО (7. 9. 2013.)
Козара - Слобода  2:2
3. КОЛО (15. 9. 2013.)
Слобода - Младост 1:0
4. КОЛО (21. 9. 2013.)
Рудар - Слобода 1:5
5. КОЛО (29. 9. 2013.) 
Слобода - Напредак 3:0
6. КОЛО (5. 10. 2013.)
Сутјеска - Слобода 1:1
7. КОЛО (13. 10. 2013.) 
Слобода - Слога 1:0
8. КОЛО (20. 10. 2013.)
Слобода – Борац (Ш) 6:3
9. КОЛО (26. 10. 2013.)
Слобода (БН) – Слобода  4:1

КУП СРПСКЕ
Шеснаестина финала 
Борац (КД) - Слобода 1:4
Осмина  финала
Сутјеска - Слобода 0:0 
(пенали 4:3) 

Слобода - Травник 4:3 (1:1)
Стадион „Луке“ у Мркоњић Граду. Гледалаца

400. Судија Огњен Ваљић(Бањалука) 8. Жути кар-
тони: Јусић, Рамић, Салкић, Затагић (Травник).
Стријелци: 0:1 Сеферовић у 26, 1:1 Травар у 37, 1:2
Рамић у 60, 2:2 Малбашић у 65, 3:2 Радоја у 74, 4:2
Малбашић у 87. и 4:3 Рамић у 93. минуту.

СЛОБОДА: Ђурић 7, Ћулум 7 (од 88 минута Калкан),
Сладојевић 7, Милетић 7 (од 46. минута Берета 7),
Малбашић 8,5, Радоја 7,5, Травар 8 (од 85 минута Топић -),
Сакан 7, Грачанин 7,5 Кременовић 8. Тренер Зоран
Драгишић.

ТРАВНИК: Фејзић 7, Терзић 6,5, Нухић 6, Јусић 7, Чурић
6, Рамић 8, Затагић 7, Варупа 6,5, Сеферовић 7,5 (од 60
минута Гаврић 6), Салкић 6, Плискар 6. Тренер Хуснија
Араповић.

ОСМИНА ФИНАЛА КУПА БИХ

Пораз од Вележа
Фудбалери Слободе поражени у у првој утакмици осмине финала

Купа БиХ од Вележа са 3:2. Мркоњићанима остаје жал за пропушете-
ним приликама, јер по показаној игри на терену нису заслужили пораз.
Кључни момета догодино се у 3. минуту, када је слаби судија Ирфан
Петљо показао на би -
јелу тачку и по оцјени
фудбалски стручњака
свирао непостојећи пе -
нал, који је Шевко Окић
претвори у погодак.

Рано вођство го с -
ти ју „сасјекло“ је по ле -
тну екипу домаћина, па
је требало доста вре -
мена да се врате у утак-
мицу.

- Ја немам шта да
за мјерим својим фуд-
балерима, јер су одиг-
рали једну одличну
ута кмицу и да је било
мало спортске среће
ре зултат би био по во љнији за нас. Мислим да нисмо заслужили пораз и
да је најреалније да је утакмица завршена неријешено. Вележ је показо
да има одличну екипу, али да и ми имамо добар тим. Било је видљиво да
нас је сустигао умор од нон-стоп играња, и да у овом тренутку објективно
нисмо могли више- рекао је тренер Слободе Зоран Драгишић. Друга
утакмица се игра у Мостару за четрнаест дана, а с обзиром на пораз
Слободе на домаћем терену екипа Вележа је велики фаворит за пролаз
у четвртину финала Купа БиХ.

Слобода - Вележ (Мостар) 2:3 (0:1)
Стадион „Луке“ у Мркоњић Граду. Гледалаца 500. Судија: Ирфан

Пељто (Сарајево). Стријелци: 0:1 Окић у 3, 1:1 Радоја у 48, 1:2 Рашевић у
63, 1:3 Јусуфбашић, 2:3 Радоја у 90. минуту,

СЛОБОДА: Ђурић, Сладојевић, Берета, Савановић (од 85. минута
Гверо), Грачанин, Травар, Ћулум (од 65. минута Топић), Кременовић (од
46. минута Малбашић), Сакан, Каралић, Радоја. 

ВЕЛЕЖ: Оштраковић, Звонић, Казазић, Зољ, Летић, Ћемаловић (од
56. минута Рашевић), Окић, Хебибовић, Мерзић, Рамовић (од 70. минута
Мајкић), Малетић (од 78. минута Јусуфбашић). 

MРKOЊИЋ ГРАД СЕПТЕМБАР/ОКТОБАР 2013.


