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зе у село и нападају стоку! 
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ПЕТА СЈЕДНИЦА СКУПШТИНE ОПШТИНЕ ПОСВЕЋЕНА БУЏЕТУ

Пета сједница Скупштине оп-
штине Мркоњић Град, одржана
је 30. априла, са дневним редом
од 20 тачака, а уз присуство 21
одборника.

Највише пажње одборника
изазвали су Извјештај о извр -
ше њу буџета општине за 2012.
годину и Одлука о усвајању за -
вршног рачуна буџета, који су ус -
војени са 16 гласова за и пет гла-
сова против. 

Буџет мањи због
бројних неприлика

Укупна буџетскa средства, коју
чине укупни приходи, примици и
грантови, износе 10.444.348 КМ
или за 9 одсто мање од планира-
ног. Укупни расходи буџета изно-
сили су 10.946.592 КМ, што је 95
одсто од укупно планираних рас-
хода и 21 одсто више у односу на
исти период 2011. године. Дефи-
цит износи 502.244 КМ, а биће
финансиран из средстава ового-
дишњег буџета. 

Томислав Тодоровић, начел-
ник одјељења за привреду и фи-
нансије истакао је да је много чи-
њеница довело до буџетског де-
фицита. 

- Извршење прихода је мање
од планираних у прошлој години
због неколико директних утицаја.
Примјена нових законских прописа
у прикупљању пореза на непок-
ретности, са којом се почело у 2012.
години са знатним закашњењем,
утицала је на извршење ових при-
хода. Приходи по основу распо-
дјеле ПДВ-а су у новембару и деце-

мбру забиљежили значајан пад.
Такође  у 2012. години по први пут
почело се са прикупљањем кому-
налне накнаде, што је био врло
комплексан и сложен посао, те је
због кашњења са уручивањем ра-
чуна за обавезнике плаћања и ова
накнада извршена много ниже од
планираног износа. Веома изра-
жен сушни период и недостатак
падавина у другом дијелу године, у
знатној мјери је утицао на смање-
ње производње електричне енер-
гије у хидроелектарни на Врбасу,
што је за посљедицу имало веома
лоше извршење накнаде по осно-
ву кориштења природних ресурса
у сврху производње електричне
енергије - објаснио је Тодоровић.

Он је говорио и о извршењу
расхода, који су изнад првобитно
планираних у прошлој години, а
све због, како је рекао, утицаја не-
предвиђених ситуација. 

- Због екстремних сњежних па-
давина, крајем јануара и почетком
фебруара мјесеца, потрошено је
много више ресурса за одржава-
ње сталне проходности путева и
улица. Велике бујичне воде крајем
маја су уништиле неколико локал-
них путева и улица, оштећен је
један мост, те покренуто клизиште
у улици Боже Рољића, за чије са-
нирање су утрошена велика нов-
чана средства. Незапамћена суша
у прошлој години је задесила Ре-
публику Српску и проузроковала
многе пожаре, а због недостатка
воде у неким селима је општинска
управа морала интервенисати. До
непланираних расхода је довело и

окончање неких судских процеса
из ранијег периода, а које су имале
за посљедицу накнаду штете
оштећеним странама - истакао  је
Тодоровић.

Извјештаји о раду 
предузећа и установа

Одборници Скупштине општи-
не једногласно, али уз примједбе и
приједлоге који су изнесени, те уз
обавезу предлагача одлуке да
исте размотре приликом израде
приједлога одлуке, усвојили су
нацрт  Одлуке о измјенама и до-
пунама одлуке о такси превозу
на подручју општине, као и Од-
луку о измјенама и допунама
одлуке о јавном превозу лица и
ствари на подручју општине.

Нацрт Одлуке о начину и усло-
вима продаје пословног просто-
ра у улици Карађорђевој у Мрко-
њић Граду усвојена је уз 14 гласова
за и 5 гласова против. Према на-
црту одлуке, продаја пословног
простора извршиће се путем усме-
ног јавног надметања - лицита-
цијом, а почетна цијена утврђује се
у висини садашње тржишне ври-
једности предметног пословног

простора у износу од 207.360 КМ.
Приједлог Одлуке о одобрењу

продаје путничког возила ус-
војен је једногласно. Овом одлу-
ком одобрава се продаја путнич-
ког моторног возила, власништва
општине, марке "хјундаи". 

Са  16 гласова за и пет уздржа-
них гласова усвојена је Информа -
ција о извршењу Програма ка-
питалних инвестиција (ПКИ) у
2012. години, којим је  планирана
реализација инвестиција  у врије-
дности од 2.867.500 КМ, док је
укупно реализовано 3.337.670.

- Извори средстава потребни
за реализацију програма капитал-
них инвестиција у 2012. години
обезбијеђени су из буџета општи-
не, средстава Владе РС и њених
институција и развојног програма,
учешћем грађана и кредитним
средствима. Поред пројеката пла-
нираних ПКИ у прошлој години су
реализовани и други значајни
пројекти који нису били предвиђе-
ни ПКИ, а углавном се односе на
пројекте из области саобраћајне
инфраструктуре, реконструкције и
изградње сеоских домова, рекон-
струкције основних школа и укла-
њање дивљих депонија - рекао је
Дамир Сладојевић, координатор

тима за израду програма капи-
талних инвестиција. 

Информација о стању из
области спорта са финансијским
извјештајем спортских клубова за
2012. као и програм спортских
активности на подручју општине
Мркоњић Град за 2013. годину
усвојени су са 16 гласова за и че-
тири уздржана гласа.

Одборници су једногласно ус-
војили: Информацију о стању у
области културе и информисања
за 2012. годину на подручју опш-
тине, Програм културних активно-
сти на подручју општине за 2013.
годину, Извјештај  о раду ЈЗУ Дом
здравља "Др Јован Рашковић"
за 2012. годину, Информацију о
здравственом осигурању станов-
ништва на подручју општине, Из-
вјештај о раду ЈУ Центар за соци-
јални рад Мркоњић Град у 2012.
години, те Извјештај о раду КП
"Парк" Мркоњић Град за 2012.
годину и Извјештај о раду ЈУ "На-
родна библиотека" Мркоњић
Град за 2012. годину.

Извјештај о раду  ЈУ Култур-
но-спортског центра "Петар
Кочић" за 2012. годину усвојен је
са 16 гласова за и четири уздржа-
на гласа.                            СЊЕЖАНА ЋУСО

Комисије
Са 16 гласова за и четири уздржана гласа усвојено је и неколико

рјешења о именовању комисија.
Комисија за имплементацију Програма за подстицај привредног

развоја општине Мркоњић Град у 2013. години (Компонента: Подршка
развоју МСП и предузетништва): 

Миленко Милекић, предсједник и чланови Гојко Грабеж, Томислав
Тодоровић, Горан Тодоровић и Марко Јовић.

Комисија за имплементацију Програма за подстицај привредног
развоја општине Мркоњић Град у 2013. години (Компонента: Подршка
развоју пољопривреде): 

Радован Димитрић, предсједник и чланови Миленко Савановић,
Зорица Гламочак, Дијана Еремија и Никола Ступар.

Комисија за избор општинских службеника по расписаном јав-
ном конкурсу: 

Живко Видачковић, предсједник и чланови Милена Малешевић,
Биљана Ћелић, Сњежана Ђурђевић и Милан Милекић.

Непогоде 
створиле 
дефицит

Општину је током прошле године задесило низ временских непри-
лика, које су узроковале велику штету и велике новчане издатке за
општинску касу, објаснио је Томислав Тодоровић, начелник одјеље-
ња за привреду и финансије, и додао да ће дефицит у износу од
502.244 КМ бити финансиран из средстава овогодишњег буџета



Уобласт јавног аутобуског и
такси превоза на подручју
мркоњићке општине потре-

бно је унијети више реда и пошто-
вања законских рјешења, закљу-
чено је на састанку представника
Министарства саобраћаја и ве-
за  РС са превозницима и такси-
стима.

Општа је оцјена да је стање у
тој области хаотично и да се недо-
вољно поштују законске одредбе
о такси и јавном превозу. Таксисти
замјерају законодавцу што им
забрањује превоз путника између
двије јединице локалне управе.

- Мислим да се проблем може

ријешити смањењем броја такси-
ста и смањењем аутобуских лини-
ја за Бањалуку. Из Мркоњић Гра-
да за Бања Луку постоје два пола-
ска аутобуса са размаком од 10
минута. Некада је овај град имао
више становника а мање аутобус-
ких линија него данас. Нама ин-

спекцијски органи оспоравају да
возимо путнике за Бања Луку - ре-
као је таксиста Ранко Гаврић.

Власник предузећа „Мрко-
њић-експрес“, Горан Милетић,
истиче да је много проблема у овој
области и да се они једино могу
ријешити поштовањем закона.

- Кад би се сви таксисти и пре-
возници придржавали закона он-
да би сви били задовољни. Без то-
га неме рјешења у овој области -
рекао је Милетић.

Помоћница министра саоб-
раћаја и веза РС, Наташа Кос-
тић, истиче да постоји проблем
нелегалног превоза и да неке
особе немају одобрење за обав-
љање  дјелатности путничким во-
зилима.

- То представља нелојалну
конкуренцију превозницима и так-
систима. Новим законским рјеше-
њима таксистима је омогућено да
врше провоз између двије једини-

це локалне самоуправе под одре-
ђеним условима, и они то морају
поштовати. Општина је обевезна
да организује и уреди такси пре-
воз на својој територији. На скупу
су се могла чути опречна мишље-
ња, углавном због властитих ин-
тереса. Није тачно да се на такси-
сте врши хајка, јер министарство и
инспекцијски органи искључиво
траже да се поштује Закон о јав-
ном превозу. Министарство и ин-
спекцијски органи ће одлучно
спријечити нелегалан превоз и
довести ову област у законске
оквире - закључила је Костићева.

С. ДАКИЋ
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12 регистрованих таксистa
На територији општине Мркоњић Град има дванаест регист-

рованих такси превозника. Мишљење је да се број треба сма-
њити на десетак такси превозника. Таксисти су незадовољни и
условима за рад, јер имају мало такси стајалишта која су
неусловна.

САВЈЕТ ЕВРОПЕ: КОНГРЕС ЛОКАЛНИХ ВЛАСТИ

НАЧЕЛНИЦА У СТРАЗБУРУ
Начелница општине Мрко-

њић Град Дивна Аничић била
je крајем марта у службеној
посјети Стразбуру. На сједници
локалних власти, у оквиру за-
сједања Конгреса локалних и
регионалних власти Савјета
Европе, усвојен је Извјештај о
спровођењу локалних избора
у БиХ. 

Министар управе и локал-

не самоуправе у Влади Репуб-
лике Српске, Лејла Решић, рек-
ла је да  је у извјештају монито-
ринг тима Савјета Европе наве-
дено да су избори врло добро
припремљени, те да је БиХ спо-
собна да сама води изборни про-
цес. 

Уз извјештај су прихваћене и
сугестије које је имала делега-
ција из БиХ у Стразбуру, а које је

присутним представила начел-
ница општине Мркоњић Град. 

На сједници су поред извјеш-
таја о локалним изборима, орга-
низована и предавања о  демо-
кратији на локалном и регионал-
ном нивоу, активностима цивил-
ног друштва, регионализацији у
контексту економске кризе, про-
мовисању етике и спречавању
корупције.                                      С. ЋУСО

Дивљи таксисти 
и превозници 
отимају путнике 
- Кад би се сви таксисти и превозници при-
државали закона онда би сви били задо-
вољни. Без тога неме рјешења у овој обла-
сти - истиче Горан Милетић, власник пред-
узећа „Мркоњић-експрес“

КУЛМИНИРАЛИ ПРОБЛЕМИ ЈАВНОГ И ТАКСИ ПРЕВОЗА У ОПШТИНИ

ИЗЛОЖБА: БЛАГО КОЈЕ НЕСТАЈЕ

Реконструисати
Музеј ЗАВНОБиХ-а

Начелница општине Мркоњић Град Дивна Аничић у галерији
Културно-спортског центра “Петар Кочић” отворила је изложбу
паноа националних споменика Босне и Херцеговине “Културно
памћење - благо које нестаје“. Изложба је организована у сарадњи
са Комисијом за очување националних споменика БиХ и дио је
кампање коју Комисија води од 2003. године ради заштите угроже-
них насљеђа.

Отварајући изложбу, начелница општине je истакла да дио
изложбе чине и национални споменици са територије општине
Мркоњић Град.

- Комисија је и
на територији на-
ше општине пре-
познала национа -
лне споменике, а
то су Музеј Првог
з а с и ј е д а њ а
ЗАВНОБиХ-а, ста-
ри град Бочац, те
Хамдијину и Киз-
ларагину џамију - рекла је Аничићева, истичући потребу за проналас-
ком средстава за реновирање Музеја ЗАВНОБиХ-а.

Мирела Мулалић-Хандан, извршна директорица Комисије за
очување националних споменика,  истакла је да је ова изложба еду-
кативног карактера, на њој је представљено  57 националних спо-
меника  из сјеверозападног дијела БиХ, што је само дио богатог
фундуса од 703 националних споменика, колико их је Комисија до са-
да прогласила.

Изложба се организује у оквиру кампање “Културно памћење-
благо које нестаје” која је од 2003. године до данас била постављена
у САД, Шпанији, Италији, Турској, Србији, те широм БиХ. У
Републици Српској је изложба била постављена у Mузejу сaврeмeнe
умjeтнoсти РС у Бaњој Луци, у Mузejу Кoзaрe у Приjeдoру, као и у Нo-
вoм Грaду.                                                                                                             С. ЋУСО



Предузеће “Р-С Силикон”
добиће од Владе Републике Ср-
пске подстицајна средства у изно-
су од 9 милиона марака, намије-
њених за реализацију пројекта
“Погон за производњу Si-мета-
ла” у Бјелајцу.

Влада РС је 14. априла из про-
грама подршке инвестицијама и
запошљавању додијелила сред-
ства у износу од 14.308.000 КМ
следећим предузећима: „Р-С Си-
ликон“ - износ од 9.000.000 КМ
за реализацију пројекта „Погон за
производњу Si-метала“ у Бјелајцу,
„Lanaco информационе техно-
логије“ из Бања Луке - износ од
4.335.000 КМ за пројекат уна-
пређења информационих техно-
логија, „Бројлер-златно пиле“
из Шамца - износ од 700.000
КМ, и „Green Power“ из Соколца -
износ 273.000 КМ.

Погон за производњу Si-мета-
ла се гради у Бјелајцу и за двије
године биће отворена савремена
фабрика, у чију градњу ће итали-
јанска компанија „Metalleghe“
уложити око 30 милиона евра.
Фабрика ће запошљавати више
од сто радника, а на самој реали-
зацији пројекта биће ангажовано
знатно већи број радника.

Начелница општине Мркоњић
Град Дивна Аничић је истакла да
је ово једна од највећих инвести-

ција у мркоњићкој општини, али и
у Републици Српској. 

- Ова фабрика ће запослити
нових стотину радника али ће за

опслуживање ове индустрије бити
ангажовано и пуно других пред-
узећа и особа - рекла је Аничићева,
додајући да сви морају инвестито-
рима бити на услузи како би из-
градња текла према планираној
динамици. 

Фабрика “РС Силикон” ће на
годишњем нивоу производити
15.000 тона силицијум-метала.
Сировине за производњу ће се
увозити са простора Балкана,

Турске и Португалије, а један дио
сировина биће са домаћег тржиш-
та. У свијету постоје само четири
фабрике ове намјене, те са плас-
маном производа неће бити про-
блема. 

Комплетна производња ће се
извозити на западноевропско
тржиште и користиће се у меди-
цинске и фармацеутске сврхе, али
и у  грађевинској и металској инду-
стрији.                                                   С. ЋУСО
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ПОДРШКА ВЛАДЕ СРПСКЕ ЗАПОШЉАВАЊУ

Подстицајна средства 
од 9 милиона марака 
за фабрику у Бјелајцу

R-S Silicon d.o.o.  

Ул. Јована Рашковића 32

70260 Мркоњић Град

Тел: 050/490-022

Fax: 050-490-023

E-mail: posao@rssilicon.com

ПОЗИВ ЗА ПОСАО У RS SILICON
Са почетком изградње фабрике Предузеће „R-S Silicon“ д.о.о. Мркоњић Град је позвало сва лица

заинтересована за посао да доставе своју биографију са пратећом документацијом на адресу фирме,

лично или путем поште. 

Потребни кадрови су: 

- инжењери машинства 

- инжењери електротехнике и металургије 

- инсталатери и заваривачи са радним искуством или без искуства.

Обавезно је познавање енглеског или италијанског језика за кандидате са ВСС, а пожељно за канди-

дате са ВШС.

Рок за достављање биографија је два мјесеца од дана објављивања.

Погон за произво -
дњу Si-метала у
Бјелајцу за двије
године биће савре-
мена фабрика, у
чију градњу ће
италијанска ком-
панија „Metalleghe“
уложити око 30
милиона евра

Компанија „Metalleghe“ ће изградити техно-
лошки напредну фабрику која ће бити једна од
најмодернијих у Европи. Што се тиче екологије и
очувања животне средине биће примијењени
највиши европски стандарди у тој области. 

Фабрика ће имати уграђене савремене фил-

тере за пречишћавање нус-производа (дима)
па неће ни најмање загађивати ваздух и живот-
ну средину. Што се тиче отпадних вода, из фаб-
рике неће бити отпадних вода, јер се вода за
хлађење користи у једном ''затвореном'' систе-
му хлађења, без испуштања воде у водоток.

Без негативног утицаја на животну средину

Потписивање споразума
о изградњи фабрике,
септембар 2012.



ПЛАЋАЊЕ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА

Дуг 455.000 КМ
За кориштење воде и одвоз смећа грађани и привредни субјекти ду-

гују 455 хиљада марака Комуналном предузећу „Парк“. И поред то-
ликог дуга предузеће је прошлу пословну годину завршило са 15.500
марака добити, иако је у инвестиције уложено 253.000 марака.

Директор Душан Јанковић истиче да за комуналне услуге привред-
ни субјекти дугују 294 хиљаде марака, а грађани 161 хиљаду марака.

- Са пословањем предузећа мо-
жемо бити задовољни када се зна у
каквом смо привредном амбијенту
прошле године пословали. Задово-
љни смо и са наплaтом услуга, која
износи око 98 одсто. У застари се
налази око 60 хиљада марака и ми
очекујемо да ћемо успјети и тај из-
нос наплатити - рекао је Јанковић.

Иначе, директор је оптимиста и
очекује да ће и у овој години посло-
вати позитивно јер је у плану изгра-
дња нове и модернизација старе
водоводне мреже.

- Имамо најаву из општине да
ће се у току године градити два во-
довода. Ријеч је о каптажи извори-
шта Миланово врело у Подрашни-
ци и прекопчавању комплетне во-
доводне мреже у том селу на тај во-
довод, а вишак воде из постојећег
водовда би био преусмјерен на градски водовод. Градиће се и нови
резервоар на Томића брду за потребе градског водовода, чиме би се
ријешило снабдијевање водом треће висинске зоне у Мркоњић Граду -
истиче Јанковић.                                                                                                            С. ДАКИЋ

КОМУНАЛНА ПОТРОШЊА

Обезбијеђено 
706.000 марака

У Мркоњић Граду је одржа-
на јавна расправа на тему „Кам-
пања за подизање јaвне свије-
сти и позитивне промјене у пер-
цепцији управљања чврстим
отпадом“, у којој су учествовали
представници седам општина
из овог дијела Републике Српс-
ке. Кампању спроводи Мини-
старство за просторно уређе-
ње, грађевинарство и еколо-
гију са конзорцијумом који чине
Инфо-пет, Wоrld-media и Ин-
ститут за грађевинарство из
Бања Луке. 

Портпарол и менаџер Аген-
ције „Инфо-пет“ Сузана Тодо-
ровић истакла је да је циљ јавне
расправе подизање свијести код
грађана и привредних субјеката

да је отпад сировина, а не смеће и
важност улагања у подизање
санитарних депонија.

- Основни циљ реализације
овог пројекта је стварање инфра-
структуралне основе за депоно-
вање смећа, што је донекле пос-
тигнуто санацијом депонија. По-
ред обезбјеђења инфратсруктуре

веома је битна и кампања коју
реализујемо како би се сви опхо-
дили према отпаду како у разви-
јеним европским државама. Тај
пројекат је много исплативији, а
да не говоримо о еколошком зна-
чају за очување животне средине
- рекла је Тодоровићева.

С. ДАКИЋ
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ЈАВНА РАСПРАВА О УПРАВЉАЊУ ОТПАДОМ

Отпад је сировина, а не смеће

НАЗИРУ СЕ БОЉИ ДАНИ ЗА ДОМ ЗДРАВЉА

Смањен губитак

Општина Мркоњић Град у
буџету је планирала 706.000
марака за заједничку комунал-
ну потрошњу у овој години. Сре-
дства ће бити обезбијеђена по
основу прихода од комуналне
накнаде, пореза на непокретно-
сти и дијелом од накнаде за ко-
риштење добара од општег ин-
тереса и за дате концесије.

- Према програму заједничке
комуналне потрошње 385 хиља-
да марака биће издвојено за
плаћање утрошка електричне
енергије и одржавање јавне рас-
вјете. Дио  новца за ове намјене
ће бити уштеђен редукцијом у
потрошњи јавне расвјете, тако
да се однедавно из система јавне
расвјете искључује свака друго
сијалично мјесто - рекао је в. д.
начелник Одјељења за привре-
ду и финансије Томислав Тодо-
ровић.

Он истиче да је планирано

да се 90 хиљада марака утро-
ши за чишћење јавних саобра-
ћајних површина у граду, а 10
хиљада марака за одржавање
саобраћајних површина.

- За одржавање јавних зеле-
них површина предвиђено је 34
хиљаде марака. Наиме, предви-
ђено је одржавање и садња др-
вореда, уређење зелених повр-
шина, одржавање укрaсног грм-
ља, живих ограда, садња сезон-
ског цвијећа и уређење гробаља.
Дио новца биће издвојен и за на-
бавку контејнера за потребе Ко-
муналног предузећа „Парк“- ре-
као је Тодоровић.

У току ове године требало би
чистити и уређивати корита
Црне ријеке, Вилењака и Бре-
шиног потока. За те послове
утрошиће се 6.000 марака, а за
одржавање градских фонтана и
утрошак воде на јавним повр-
шинама 5.000 марака.              С. Д.

Дом здравља „Др Јован Раш-
ковић“ у Мркоњић Граду про-
шлу пословну годину завршио је
са губитком од 110.300 КМ. Глав-
ни разлог је мањи дио новца који
је ова установа добила од Фонда
здравственог осигурања за из-
вршене услуге, те прекорачење
дозвољене квоте за издавање
рецепата за лијекове, у износу од
69.000 марака.

Директор др Радивоје Ерак
истиче да је губитак настао због
специфичног начина обрачуна са
Фондом здравственог осигурања.

- Губитак је у ствари рачуно-
водствена кетегорија због обрачу-
на са Фондом здравствене зашти-
те. Наша амортизација се креће
око 180 хиљада марака, ми је еви-
дентирамо а кроз биланс се она
исказује као губитак. Познато је да
ми нисмо производна фирма и да
ту амортизацију никада не можемо
надокнадити - рекао је Ерак.

Он је додао да је у прошлој го-
дини 93 радника ове  установе,
проводећи мјере штедње и рацио-
нализације, успјело губитак из
2011. године од 408 хиљада сма-
њити на 110 хиљада марака.

- У првој половини  прошле го-
дине смо смањили коефицијенте а
тиме и плате, а смањили смо и све
режијске трошкове. Смањени су

трошкови гријања за педесет од-
сто тако што смо замијенили старе
котлове, и умјесто лож уља кори-
стимо пелет чија је цијена упола
мања. Наствићемо са рационали-
зацијом и штедњом и у овој годи-
ни. И поред тога што са Фондом
здравствене заштите још нисмо
склопили уговор за ову годину ми
успијевамо да редовно измирујемо
плате запосленима, као и све оба-
везе према добављачима - истиче
директор Дома здравља и додаје
да рационализација у пословању
неће бити на штету квалитета ус-
луга пацијентима.

С. ДАКИЋ

Лијекови
Љекари у Дому здравља

прошле године издали су за 69
хиљада марака више рецепа-
та за лијекове пацијентима од
дозвољене квоте коју је пропи-
сао Фонд, док је то прекораче-
ње претпрошле године износи-
ло 103 хиљаде марака.

- Немогуће је да се уклопимо
у квоту коју је Фонд прописао, јер
су потребе пацијената за лијеко-
вима много веће, пошто се ради
углавном о старачкој попула-
цији - истакао је директор Ерак.

385.000 за јавну расвјету
100.000 за саобраћајнице
34.000 за зелене површине
6.000 за ријечна корита
5.000 за воду и фонтане

Муке с дивљим депонијама
Предсједник Скупштине општине Миленко Милекић истакао је

значај одржавања јавне расправе и кампање за подизање свијести
и позитивних промјена у начину управљања чврстим отпадом.

- Наше Комунално предузеће је уредило градску депонију на По-
довима, према одговарајућим стандардима, па општина нема про-
блема са депоновањем отпада. Међутим, поред тога што се не врши
класификација отпада, имамо доста проблема око скупљања смећа
по селима и око уклањања дивљих депонија - рекао је Милекић.

Грађани 
задовољни

Становници града углав-
ном су задовољни услугама
Комуналног предузећа и ве-
ћина њих редовно плаћају ко-
муналне услуге. Осим одвоза
смећа из градског насеља,
редовно се обавља и одвоз
из шест села у општини.
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Представници Агенције за привредни развој
општине у сарадњи са стручњацима Пољопривредне
савјетодавне службе Министарства пољопривреде,
одржали су предавање за пољопривредне произвођаче
са подручја општине на којем су их упознали са правил-
ником о условима и начину остваривања новчаних под-
стицаја, која ће за ову годину износити око 60 милиона
марака. 

Презентацију о пластеничкој производњи, прије
свега поврћа, уприличио је Радомир Матић из Пољо-
привредне савјетодавне службе.

- Да би регије, ко што је наша, имале довољне ко -
личине поврћа за своје становништво поред производње
на отвореном морају развијати и пластеничку производ-
њу - каже Матић.                                                                        С. ЋУСО

60 милиона марака за развој пољопривреде

УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНЕРА И "ЛИСИНА"
Огрев за пензионере 
на шест мјесечних рата

Удружење пензионера Мркоњић Град у сарадњи са Шумским
газдинством „Лисина“ обезбиједиће огревно дрво за 170 пензионера
са подручја општине. Цијена десет метара огревног дрвета је 673
марке, а пензионерима је омогућено плаћање у шест једнаких рата.

Предсједник овог удружења Лука Ђурић истиче да мјесечна рата за
огревно дрво са трошковима превоза износи 112,5 марака.

- Ове године у сарадњи са шумским газдинством на вријеме смо
кренули у реализацију обезбјеђења огрева за пензионере. За набавку
огревног дрвета пријавило се 170 пензионера, што је за 25 пензионера
мaње него годину дана раније. Разлог за мањи број пријављених је што
не могу од својих пензија плаћати рате. Због тога треба наћи начин како
обезбиједити огрев за најугроженије категорије пензионера - рекао је
Ђурић. (С. Д.)

ТРИ ПОЖАРА У ЈЕДНОМ ДАНУ
Узрок - паљење корова 

Мркоњићки ватрогасци су у току једног дана угасили три пожара.
Први пожар се догодио у селу Убовића Брдо које је удаљено тридесетак
киломатара од Мркоњић Града. Мјештани су паљењем корова на њива-
ма и ливадама изазвали шумски пожар, који су ватрогасци након неко-
лико часова борбе успјели да угасе.

- Ватра је захватила неколико дунума растиња и шуме, а пријетила је
да се прошири и на  мјесно гробље. Успјели смо пожар да угасимо и
спријечимо већу матаријалну шету. Интервенисали смо и у Доњој
Густовари, гдје је пожар такође изазван паљењем корова гдје је ватра
захватила живицу и ниско растиње. Угасили смо пожар и у Новом насељу,
гдје ватра није начинила већу штету, а изазван је такође паљењем коро-
ва - објаснио је дежурни ватрогасац Драган Рољић.  (С. Д.)

Пољопривредници не-
задовољни откупном
цијеном милијека и
кашњењем премија

сваке године смањују сточни
фонд. На подручју мркоњићке
општине прошле године је от-
купљено 1,5 милион литара
млијека, што је за око 100 хи-
љада литара мање него годину
дана раније. Само прије пет годи-
на мљекаре из Козарске Дуби-
це, Шипова и Бихаћа откупљи-
вале су око 2,5 милиона литара
са подручја наше општине.

Одговорни у општини са по-
љопривредницима покушавају
да зауставе тренд пада произ-
водње млијека, увођењем нових
метода у припреми сточне хране
у циљу повећења производње
млијека и квалитеног меса. По-
љоприведни институт Репуб-
лике Српске проводи пројекат
под називом "Контрола квали-
тета сточне хране" у који је ук-
ључено и десет пољопривредни-
ка који мају веће фарме музних
крава.

Представник Пољоприв-
редног института, др Жељко
Лакић, истиче да произвођачи
млијека у мркоњићкој општини
стоку хране на традиционалан
начин и да се врло мало примје-
њују савремене методе у припре-
мању сточне хране.

- У исхрани стоке врло је бит-
но правилно балансирање обро-
ка за исхрану стоке како би се
повећала производња млијека.
Нажалост сточари у мркоњићкој
општини недовољно примјењују

нове методе у исхрани стоке. Оп-
штина је препознала ту пробле-
матику и прије годину дана обез-
биједила средства у циљу уна-
пређења производње млијека и
млијечности грла. Пољопривре-
дни нститут је узео узорке код
десет фармера и испитао квали-
тет концентратних и крмних хра-
њива која се користе у исхрани
музних грла. Анализе су показале

да се ради о релативно добро сп-
ремљеним крмним сјенажама, јер
сијено потиче углавном са при-
родних ливада. Међутим, квали-
тет хране није на задовољавају-
ћем нивоу, јер се производња
млијека креће по музном грлу
испод петнаест литара, што није
задовољавајуће - рекао је др
Жељко Лакић.

С. ДАКИЋ

Ријеч сточара
Милорад Цвијић из Оћуна истиче да његова фарма има два-

десет музних крава и у љетном периоду производи око 4.200 ли-
тара млијека мјесечно.

- Стручњаци са института нам пуно помажу савјетима како да
побољшамо квалитет хране за исхрану стоке. Међутим, без веће
откупне цијене млијека и стимулативних мјера неће бити ни веће
производње млијеке - тврди Цвијић.

Слично прича и Драгољуб Видарић из Јасенових Потока, ко-
ји има шеснаест грла и један је од највећих произвођача млијека у
Бараћком крају.

- Производим сјенасту и травнату силажу као што то раде у
западноеврпским државама. Настојим да у исхрани стоци дајем
што мање вјештачких премикса, и зато гарантујем да је млијеко
исправно и одличног квалитета - каже Видарић.

Подстицајна средства
На предавању је истaкнуто дa je oвe гoдинe

утврђeнa прeмиja зa литaр млиjeкa eкстрa клaсe oд
0,30 КM, a зa литaр млиjeкa бeз клaсe 0,10 КM. Висинa
пoдстицajних срeдстaвa зa пoљoприврeдну мeхa-
низaциjу изнoси 30 oдстo oд нaбaвљeнe мaшинe или
прикључнoг oруђa, a зa пoљoприврeдну мeхaнизaци-
jу прoизвeдeну у Српскoj 40 oдстo oд вриједности
инвeстициje. Када је ријеч о инвeстицијама у систe-
мe зa нaвoдњaвaњe, висинa пoдстицajних срeдстa-
вa износи 40 oдстo зa особе стaриja oд 35 гoдинa, дoк
je зa млaђe oд 35 гoдинa - 50 oдстo oд вриједности
инвeстициje. 

Угрожен 
ссттооччннии  ффоонндд

ППрриијјее  ппеетт  ггооддииннаа  --  22000088..  --  уу  ммррккооњњиићћккоојј  ооппшшттииннии  ооттккуупп--
љљеенноо  јјее  22,,55  ммииллииооннаа  ллииттаарраа  ммллиијјееккаа,,  аа  ппрроошшллее  ггооддииннее  ттаа
ббрроојјккаа  јјее  ппааллаа  ннаа 11,,55  ммииллииооннаа  ллииттаарраа

ПОЉОПРИВРЕДА: ПРОБЛЕМИ СТОЧАРА

Општина Мркоњић Град у
буџету је обезбиједила 25 хиља-
да марака за обнову хоризон-
талне и ветрикалне сигнали-
зације. Радници фирме "Мрко-
њић-путеви" обнављају хори-
зонталну сигнализацију у цент-
ралном дијелу града и на важ-
нијим градским раскрсницама.

Референт за саобраћај у мр-
коњићкој општини, Чедо Ани-
чић, истиче да је то редовна ак-
тивност, а све у циљу веће без-
бједности учесника у саобраћају
и пјешака.

- Сваког прољећа се врши об-
нова хоризонталне сигнализаци-

је која се у зимском периода ош-
тети. Обновом хоризонталне и
оштећене вертикалне сигнализа-
ције стварамо услове за безбјед-
није одвијање саобраћаја у град-
ском насељу, као и пјешака при-
ликом преласка саобраћајница.
Годинама нам се понавља проб-
лем да неки несавјесни појединци
оштећују и ломе вертикалану сиг-
нализацију - објашњава Аничић.

Прије неколико година је по-
стављена вертикална сигнали-
зација (путокази) на магистрал-
ним и регионалним путевима за
сва насељена мјеста на подручју
мркоњићке општине.           С. ДАКИЋ

ОПШТИНСКЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ

Обнова путне 
сигнализације

Posjetite zvani~nu internet prezentaciju Op{tine Mrkowi} Grad

www.mrkonjic-grad.rs.ba
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Настојећи да задржи
тренд  раста и успјеха
у пословању, Фабри-
ка обуће "БЕМА"
пла нира да у овој го-

дини  запосли још стотину радни-
ка, потврдио је технички дирек-
тор Маринко Умићевић.  

- Фабрика обуће у овој години
обезбиједиће посао за 100 радни-
ка, а у току је адаптација и проши-
рење унутрашњег дијела творни-
це, затим слиједи монтажа маши-
на и запошљавање нових радни-
ка. Основна дјелатност  овог пред-
узећа је производња обуће, а ус-
пјех је заснован на пословној са-
радњи са купцима на иностраном
тржишту. Фабрика тренутно ради

марке обуће Richter, Fidelio, али
ради и Paul Green i Rohde. Имамо
планове и  за почетак пласирања
својих производа на домаће тр-
жиште - истакао је Умићевић и
захвалио се локалној власти на
успјешној и доброј сарадњи.

Представници локалне вла-
сти су посјетили фабрику, упозна-
ли се са процесом производње

обуће и са условима у којима ради
око 260 радника. Том приликом
је начелница општине Дивна
Аничић указала на будуће актив-
ности везане за подстицај запош-
љавања у привреди.

- Програмом за привредни
развој општине и ове године су
планирана  средства за пријем но-
вих радника, гдје смо посебно  ис-
такли дјелатност  у области текс-
тила и обуће. Очекујемо да се Бе-
ма одазове  на наш јавни позив,
који ће ускоро бити објављен. Они
су и до сада били корисници на-
ших  средстава за пријем нових
радника, а то се свакако показало
као добар и позитиван  примјер -
рекла је Аничићева.             Ђ. Шолак

ПОСЈЕТА МРКОЊИЋКОЈ ФАБРИЦИ ОБУЋЕ 

Посао за још 
100 радника
У току је адаптација и проширење унутрашњег дијела творнице,
затим слиједи монтажа машина и запошљавање нових радника

Фабрика обуће "БЕМА" је дјеци из
Дјечијег вртића "Миља Ђукановић"
поклонила 57 пари ципелица.

Заједно са представницима локалне
заједнице вртић је посјетио и технички
директор "БЕМЕ", Маринко Умићевић,
који је малишанима уручио ципелице и по-
клон слаткише, а и изразио задовољство
условима које дјеца имају у овом вртићу.

- Види се да је ово једна домаћинска
установама у којој дјеца имају све услове за
боравак и васпитно-образовни рад. Наша
фабрика настоји да помаже рад пред-
школских  и школских установа поклања-
њем наших производа најугроженијој
дјеци - рекао је Умићевић.

Малишани су у знак захвалности и уз
помоћ својих васпитачица,  присутнима из-

вели представу "Поздрав прољећу". 
ЂУРЂИЦА ШОЛАК

ЛИЈЕП ГЕСТ "БЕМЕ"

Ципелице за
малишане

Захвалност на значајном поклону
Директорица вртића Данијела Протић се захвалила на поклону у име свог

колектива и у име родитеља дјеце која су добила ципелице. Руководство врти-
ћа обућу ће подијелити дјеци из вишечланих породица и са лошијим мате-
ријалним стањем.

Подстицаји
Начелница општине, Див-

на Аничић, открила је да ће
подстицајна средства локал-
не самоуправе износити
2.500 КМ  по сваком новоза-
посленом раднику. 
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Око стотину педесет ученика од првог до петог
разреда продефиловали су градским улицама, а
потом су на централном градском тргу на штандо-
вима приредили продајну изложбу дјечијих радо-
ва посвећених Васкрсу

УУченици Основне школе
„Иван Горан Ковачић“ су
на Тргу Краља Петра Пр-
вог Карађорђевића при-
редили традиционалну ма-
нифестацију „Васкршње

друговање“ под мотом „У сусрет
Васкрсу“.

Наиме, око стотину педесет учени-
ка од првог до петог разреда проде-
филовали су градским улицама, а
потом су на градском тргу на штандо-
вима приредили продајну изложбу
дјечијих радова посвећених Васкрсу.

Наставница Зора Алексић истиче
да су дјеца са много маште и љубави
израђивали разне маске које су носи-
ли, резгледнице, честитке, бојили јаја
како би дочарали долазак највећег
хришћанског празника.

- Циљ менифестације је да се дру-
жимо и да пружимо једни другима
љубав, да пошаљемо поруку да воли-
мо своје ближње, да желимо да пома-

жемо једни другима. Средства која
скупимо продајом намјенили смо у
хуманитарне сврхе - рекла је Алекси-
ћева.                                                            С. ДАКИЋ

МАНИФЕСТАЦИЈА УЧЕНИКА ШКОЛЕ „ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ“

ВВААССККРРШШЊЊЕЕ  
ДДРРУУГГООВВААЊЊЕЕ

Одушевљење 
Ученица су одушевљени мани-

фестацијом и заинтересованошћу
својих родитеља и многих грађана
да се укључе, да посјете изложбу
њихових радова и да куповином
сувенира дају свој допринос успјеху
овог догађаја. Поред продаје изра-
ђених предмета посвећених Васкр-
су, дјеца су несебично поклањала
честитке и украшена јаја свима који
су им честитали предстојећи радос-
ни празник.

- Све је чаробно. Лијепо смо се
дружили, пјевали, играли и прода-
вали сувенире. Готово да смо про-
дали све сувенире, а оно што је ос-
тало смо поклонили - рекла је уче-
ница Ивана.
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На поклоничком путова-
њу на Свету Гору поја-
вила се жеља и идеја да
посјетимо Свету земљу
и њене светиње. Божи-
јом вољом то се десило

за Крстовдан 2012. године у
сарадњи са Поклоничком аген-
цијом СПЦ „Доброчинство”. Нас
шеснаесторо Мркоњићана се
прикључујемо поклоницима из Бе-
ограда. Додатно смо удостојени
да будемо пратиоци прекрасне ве-
лике иконе светог Саве која је са
нама, повремено и нашим рукама
ношена, путовала у Манастир
Светог Саве Освећеног.

Авионом смо стигли у Тел Ав-
ив, а одатле аутобусом у Витлејем. 

Премда нам није био превасхо-
дни циљ да се упознајемо са исто-
ријским, географским и другим ка-
рактеристикама Израела, доста
смо у вези с тим видјели, чули и саз-
нали. Видјели смо  планинске пус-
тиње, плодне зелене долине, пред-
јеле које су Израелци оплеменили
наводњавањем, Јордан, Галилеј-
ско језеро-море и Голанску висо-
раван. Видјели смо и дуги новоиз-
грађени високи бетонски зид који
раздваја израелску од палестин-
ске територије, зидине са седам
капија којима је опасан Стари град у
Јерусалиму. Панорамно смо видје-
ли Јад Вашем, а били смо и на пла-
тоу испред Зида плача. 

Поклоњење 
бројним светињама

Обилазећи света мјеста у Светој
земљи, ишли смо стопама Господа,
од рођења, живота, разапињања и
васкрсења Христовог. 

Првог дана комбијима смо кре-
нули у Јудејску пустињу ради по-
сјете Манастира Светог Саве Осве-
ћеног. Са собом смо носили икону
светог Саве. Комбијима се не може
прићи до манастира. Пред манасти-
ром су нас чекали монаси обрадова-
ни иконом коју доносимо. Жене нису
могле ући у манастир, али  кажу да
им није било досадно. У манастиру
почивају свечеве мошти. Овдје су
нашем светом Сави дароване иконе
Тројеручице и Млекопитатељи-
це, те игумански штап.

У повратку у Витлејем посјетили
смо Манастир Светог Теодосија. У
Пољу пастира смо посјетили стару и
нову цркву и слушали приче о пас-
тирима који су се радовали Исусо-
вом рођењу.

Вративши се у Витлејем, посје-
тили смо Цркву Рођења у којој се
налази и Пећина Рођења. Улазак у
Пећину је ограничен, дозвољено је
само брзо поклоњење. Вјерујем да
на овом мјесту осјећање среће испу-
њава душу сваког поклоника. 

У Јудејској пустињи посјетили
смо и Манастир Светог Георгија
Хозевита. Манастир је уклопљен у
стијену и силно подсјећа на Манас-
тир Светог Василија Острошког.
У једној испосници поред манстира
боравио је свети Илија. 

Јерусалимске 
и друге  светиње

На Маслинској гори прво смо
посјетили руски манастир Вазне-
сење Христово. Звоник ове свети-
ње висок  је преко 60 метара и нај-
виши је у Јерусалиму. Крај овога ма-
настира је црква која је посвећена
светом Јовану Крститељу, а по-
дигнута је на мјесту гдје је пронађе-

на Јованова глава. На Маслинској
гори је мјесто-стопа са које се по
предању Христос вазнио на небо.
Траг Исусовог стопала остао је у ка-
мену. Ово мјесто је без хришћанског
обиљежја, а доступно је цјеливању
што смо и урадили.  Са овог мјеста
одлазимо на Видиковац са којег се
пружа дивна панорама Јерусалима.    

Са Видиковца  одлазимо у цркву
Патер Ностер (Оче наш). У порти
ове цркве на 63 језика исписана је
молитва „Оче наш”. Табла на којој
је „Оче наш” исписан ћирилицом на
српском језику налази се напољу.
Док смо испред ње изговарали гла-
сно ову молитву, наша срца је испу-
њавала посебна радост.

У Гестиманском врту је гроб
Богородичин. Црква Богородичи-
ног гроба друга је по значењу у Све-
том граду, подигнута је на истом
мјесту. У централном дијелу налази
се празан камени гроб иза којег је
чудотворна икона Јерусалимске Бо-
городице. У близини ове цркве ка-
толици су подигли Базилику аго-
није и Врт осам маслина од којих
су двије из Исусовог времена. Ту се
молио Исус када га је Јуда издао.

У подножију Маслинске горе је
руски манастир Марије Магдале-
не са златним куполама. Марија
Магдалена је Исусова сљедбеница
која је цару Тиберију у Рим одни-
јела црвено васкршње јаје као знак
да је Христос васкрсао.

На Сиону, на простору који се
зове Мировни центар, налази се
Горња соба у којој је одржана Тајна
вечера. Ту, у приземљу је гроб ца-
ра Давида Псалмопојца. Мушкар-
ци и жене у одвојене дијелове од-
војено улазе, а ми мушкарци смо би-
ли обавезни да на главу ставимо
традиционалну јеврејску капицу
(јармонку). 

Били смо испод Литострата
гдје је, сматра се, Пилат судио Ису-
су. Одатле смо отишли до Прето-
рије гдје је Исус био затворен.
Улица Страдања (Виа Долорес) од
Преторије води до Голготе и има 14
капија, свака од њих има своју важ-
ност, свака је означена бројем и
именом и пред сваком смо стајали.

Црква Христовог Васкрсења
(Гроба) је саграђена на мјесту Хри-
стовог распећа, гроба и васкрсе-
ња. То је најсветији хришћански
храм, највиши циљ сваког хриш-
ћанског ходочасника. То је једини
храм  који  смо три , а понеки и чети-
ри пута посјетили, а сам гроб два,
понеки и три пута. У Цркви Васкрсе-
ња Христовог на Крстовдан смо
били на литургији коју је служио
патријарх јерусалимски и цијеле
Палестине Теофил III. Послије
литургије посебно смо удостојени и
усрећени светим причешћем.

Имали смо част да нас прими
патријарх Теофил. У току пријема,
приликом цјеливања уручен нам је
лијеп дар.

На Крстовдан смо посјетили
цркву Часног крста. У поподнев-
ним часовима отишли смо у Ен Ка-
рем, родно мјесто Јована Крстите-
ља, и обишли руски манастир Го-
рња изнад којег се налази нови ве-
лелијепни руски манастир са позла-
ћеним куполама.

Јерихон, Јордан, 
Брдо блаженства...

Сутрадан смо заобилазним пу-
тем од Јерусалима кренули у Вита-
нију гдје смо у џамијском дворишту
посјетили гроб Лазара Четверод-
невног којег је Исус васкрсао. У
Јорданској пустињи је Јерихон,
најстарији град на планети. До
манастира Старандарион, на Гори

кушње, подигнутом на мјесту гдје је
ђаво искушавао Исуса, из Јерихона
долази се жичаром - најдужом на
свијету, која је унесена у Гинисову
књигу рекорда.

Недалеко од Мртвог мора је
Манастир Светог Герасима Јор-
данског, познат по томе што је у ње-
му преноћила Богородица са малим
Исусом. Централно мјесто припада
икони Богородице Млекопитатељи-
це око које се налазе бројне иконе
Богородица, међу којима су и наше:
Тројеручица, Чајничка и Лепа-
винска Богородица. Поред ових
икона доживјели смо велику радост,
али и понос. Од овог манастира од-
лазимо на ријеку Јордан. Прва смо
група која долази на мјесто где је
Јован Крститељ крстио Исуса. На-
редног дана на ријеци Јордан смо се
погружавали.

На кратко смо се одмарали на
обали прелијепог Галилејског је-
зера (Исусовог језера-мора). Овдје
смо и ручали (рибу св. Петра), а
прије ручка смо посјетили манас-
тир Дванаест апостола. Ујутро
истог дана походили смо Брдо бла-
женства, затим отишли у Табху

(мјесто умножавања хљеба и рибе).
Посјетили  смо мјесто Кепернаум
гдје је Исус доста боравио, а живио
и кућу имао апостол Петар.

Задње вечери у хотелу влади-
ка Герасим нам је уручио грамате
са факсимилом потписа јерусалим-
скога патријарха Теофила III па са-
да имамо право на префикс хаџи.

У раним јутарњим часовима
посљедњега дана боравка у Светој
земљи,  недалеко од Назарета,  на
одређеном платоу напуштамо ауто-
бусе и комбијима-таксијима упућу-
јемо се на Гору преображења (Та-
вор) на чијем се врху налази грчки
манастир посвећен светом про-
року Илији. На Тавору смо се покло-
нили дијелу камена са којег се Исус
преобразио. Са Тавора настављамо
пут за Кану Галилејску, мјесто пр-
вог Христовог чуда. И ту смо пос-
јетили грчку цркву у којој се чувају
двије камене посуде у којима је Исус
претворио воду у вино. Из Кане се
враћамо у Назарет и обилазимо цр-
кву Благовијести у којој се налази
стаклом  заштићен Богородичин
извор. Већина жели одавде пони-
јети воду за лијек, али у малом ка-
занчићу није било воде за све. Мо-
лимо се. Умјесто музике плач ди-
јетета које крсте. 

Овдје се завршава наше покло-
ничко путовање Светом земљом
гдје смо се поклонили бројним све-
тињама, недовољно наоружани
захвалношћу и покајањем, са ма-
лим даровима, али са превише грије -
ха, уз редовне молитве, често по-
јање и читање јеванђеља, а зато
смо награђивани радошћу које је
често било праћено дрхтањем ти-
јела од превеликог узбуђења. Вра-
ћамо се пуног срца, окријепљени
смирењем, са учвршћеном вјером,
надом и љубављу.            МИЛОШ ЋЕЛИЋ

ХОДОЧАШЋЕ: МРКОЊИЋАНИ НА ИЗВОРИМА ХРИШЋАНСТВА

Девет дана пута авионом, аутобусом, 
комбијем, жичаром и пјешице, описује 
за Локалне новости Милош Ћелић

ППУУТТ  УУ  ССВВЕЕТТУУ  
ЗЗЕЕММЉЉУУ

Мркоњићки
ходочасници

Ходочастили су Милош
Ћелић, Миленко Новаковић,
Драгана Иличић, Момчило и
Божица Бошкић, Војна Ка-
довић, Савка Ђукановић, Ра-
нко Даниловић, Милан Ан-
ђелић, Дејан Терзија, Милен-
ко Цвијић, Рајко Шавија,
Лазо Јанковић, Здравко и
Мирко Гајић и Милан Комље-
новић.

Манастир Светог Георгија Хозевита у Јудејској пустињи
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У Шибовима, селу
на планини Лисини,
на надморској виси-
ни од 1.200 метара
живе четири поро-

дице са девет душа. Живе те-
шко, одсјечени од града, пре-
пуштени сами себи, сурoвим ћу-
дима планине, на „домету“ див-
љачи која мјештанима напада
стоку. 

У селу је најбројнија породи-
ца осамдесетогодишњег Вељ-
ка Ћоћкала. У његовом дома-
ћинству живи и снаха Милосав-
ка, самохрана мајка троје мало-
љетне дјеце. Једина способна
глава у селу је четрдесетого-
дишњи Анђелко Ћоћкало.

Уз све невоље које носи жи-
вот на планини Лисини, станов-
ници Шибова овога прољећа
суочени су са најездом крупне
дивљачи и медвједа, који
нападају стоку па мјештани
живе у страху. Њихове куће и
штале и дању и ноћу су закљу-
чане, а селом „патролирају“ два
велика пса овчара, власништво

Вељка Ћоћкала. На њиховим
главама су видљиви ожиљци
борбе  са дивљим звјерима.

- Живимо у страху од дивља-
чи и плашим се за дјецу. Мед-
вједи су се осилили и слободно
се крећу, тако да сам недавно
имала близак сусрет са четири
медвједа. Коса ми се дигла на
глави, нисам знала шта да ра-
дим. Уплашио се и наш пас , али
су се медвједи након неколико
минута удаљили у шуму. Може-
те замислити како ми је - казује
Милосавка. 

Међутим, и поред паса чува-
ра медвјед је недавно напао и
убио краву Милосавке Ћоћкала.
Њеној породици медвједи су
прошљог љета и јесени убили
још једно јуне и двоје телади.

- Штета је велика, око седам
хиљада марака. Нисмо до сада
успјели да наплатимо ни једну
марку, иако сам самохрана мајка
и живим бавећи се сточарством.
Након погибије мужа у саобра-
ћајној несрећи, живим у овом
беспућу са троје малољетне дје-

це и свекром, без основних усло-
ва за живот. Да бих обезбиједи-
ла новац за школовање дјеце у
граду држим стотињак оваца и
двадесетак крава. Не жалим се

на рад и живот на планини, али
треба ово све издражати. Неко-
лико година „ладом нивом“ сам
сваки дан дјецу возила у шолу у
Подрашници, по киши и снијегу.
Сада дјеца зими станују у граду и
иду у школу - прича Милосавка,
жена која се јуначки бори са
ћудима планине Лисине како би
обезбиједила егзистенцију за
своју породицу.

Сектетар Ловачког удру-
жења „Лисина“, Миле Мила-
новић, истиче да је комисија
коју је формирала општина ут-
врдила је да је краву убио мед-
вјед и да ће она одлучити да ли
ће Ћоћкалама бити надокнађе-
на шета.

- Медвједа има поприлично у
овом ловишту, као и у многим
другима у Српској. Проблем је
што због економске кризе нема
заинтересованих ловаца за ко-
мерцијални одстрел медвједа -
рекао је Милановић и додао да
су ловци немоћни јер је медвјед
дивљач која је законом зашти-
ћена.

И док не почне одстрел мед-
вједа становницима Шибова не
преостаје ништа друго него да и
даље живе у страхи и да чекају
када ће им медвјед поново на-
пасти стоку. Хоће ли страх од на-
језде дивљачи бити додатни
разлог да и оно мало становни-
ка напусте Шибове?           С. ДАКИЋ

НАЈЕЗДА МЕДВЈЕДА У СЕЛУ ШИБОВИ

ЖЖииввоотт  ии  ббооррббаа  
ссаа  ћћууддииммаа  ЛЛииссииннее

Мјештани Шибова су у страху, јер 
медвједи све чешће нападају стоку!

Завијан пут до села
За мјештане Шибова проблем представља у зимском

периоду честа непроходност пута према Мркоњић Граду,
јер је ово село мјесецима оковано снијегом.

ДОМ У ШУМИ: Милосавка Ћоћкало са дјецом

НАПАД МЕДВЈЕДА:
Комисија прегледа 

растргану краву
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Мркоњић Град, 9 фебруара

Месни одбор Црвеног Кр ста у
Мркоњић Граду, приредио је про-
славу зимског дана Цр веног
Крста у суботу 4 фебруара 1933.
год., а у недељу 5 фебруара 1933.
г. одржао је своју редовну главну
скупштину.

На дан прославе Црвеног
Крста, купљени су прилози за Цр -
вени Крст. Свештеници су вјерни-
ма одржали послије богослуже-
ња у петак 3 фебруара, односно у
недељу 5 фебруара 1933. год.
при годна предавања о Црвеном
Крсту, и позвали их, да у што
већем броју посете скупштину.

У суботу навече, као завршна
тачка прославе приређена је за -
бава Црвеног Крста у Дому пје -
вачког друштва „Ни кола јевић“,
које је материјално и мо рално
успело. Друштво „Никола јевић“
на свеопћи захтев публике дало
је поновно на овој забави, комад
„На поселу“ који је одлично био
изведен и на Светосав ској заба-
ви... 

(Службени лист Врбаске бановине,
година IV, недеља, 12. фебруара 1933.,

број 77. страна 14)

ГРАДСКИ ВРЕМЕПЛОВ (4)

Преузето из  рукописа  књиге Слободана Ћоћкала
„Призирање“ – путописи, репортаже, чланци и
историјски записи о мркоњићком крај.

Преузето из рукописа Слободана Ћоћкала „Мркоњићке новости у Врбаским новинама“ 

ПРОСЛАВА ЗИМСКОГ ДАНА 
ЦРВЕНОГ КРСТА У МРКОЊИЋ ГРАДУ

ПОЗДРАВИ
Бану Врбаске бановине 
господину Светиславу Т.
Милосављевићу
Одбор народне читаонице
Мркоњић Град
Приликом отворења новоуређене ћум-
рукане на сточној пијаци у Мркоњић
Граду окупљени чланови општинске
управе и одбора са претставницима
власти и гостима сећају Вас се и
поздрављају са жељом да вас Бог
поживи на добро Краља и Отаџбине.
Срески                                          Претседник 
начелник                                            општине
Михајло Стојановић         Симо Будимир

(Врбаске новине, година IV, 
петак 24. новембра 1933., број 266, страна 6)

ОДЛИКОВАЊА
На предлог Министра
унутрашњих послова
Орден Светог Саве V реда
Лазар Радак, тежак из Шипова.
Сима Будимир, пензионер и народни
посланик из Мркоњић Града.

(Службени лист Врбаске бановине, година IX,
недеља, 25. септембра 1938. број 1489, страна 2)

КАПТАЖА ВРЕЛА ''ХАЗНА'' И ДОВОЂЕЊЕ 
ДО СРЕБРЕНИЦЕ У МРКОЊИЋ ГРАДУ
На дан 7 марта 1934 године одржаће се у канцеларији санитетско –
техничког оделења Хигијенског завода у Бањој Луци прва офертелна
лицитација за извршење горњег посла.
Предрачунска је сума динара 23.869,40.
Кауција у висини од 2.500 за домаће, а 5.000 за стране поданике пола-
же се на благајни Хигијенског завода у Бањој Луци на дан лицитације
до 10 часова.
Планови, предрачуни и услови могу се видети у канцеларији
Санитетско-техничког оделења соба број 11 у канцеларијско време...

(Врбаске новине, година V, уторак 6.  фебруара 1934., број 325, страна 4)

Државнa посјета граду
у доба Краљевине 

Југославије

Српско пјевачко црквено друштво 
Николајевић 1929. године



Пoвoдoм Дaнa плaнeтe Зeм-
љe, Кoaлициja зa зaштиту риje-
кe Сaнe је oргaнизoвaлa jeднo-
днeвни излeт нa извoрe ове ријеке,
с циљeм дa сe укaжe нa изузeтну
љeпoту прирoдe кojу трeбa чувa-
ти.  Вeћ трeћу гoдину зa рeдoм oрг-

aнизуjу oвaкaв скуп, a пoсjeтилaцa
je билo oкo 150, из Бaњa Лукe, Чe-
линцa, Приjeдoрa и Jajцa. 

Oргaнизaтoри су зaдoвoљни,
кaжу дa je aтмoсфeрa билa прeли-
jeпa, кao и дивaн дaн и oдличнo
рaспoлoжeњe. 

- Првo смo oтишли нa извoр,
прoшeтaли,  уживaли и oдушeвили
сe, a oндa смo сe врaтили нa ручaк
нa излeтиштe Зeлeнкoвaц, гдje je
пoслужeн вeгeтeриjaнски пaсуљ и
гдje смo сe oсвjeжили уз пиће и му-
зику - рeкao je члaн коалиције Бo-

рислaв Бoрo Jaнкoвић.
Инaчe, извoр риjeкe Сaнe сe

нaлaзи измeђу сeлa Дoњa Пeцкa
и Врбљaни, испoд плaнинe Oвчa-
рe, a удaљeн je 22 килoмeтрa oд
пoзнaтoг излeтиштa Зeлeнкoвaц. 

Д. ЛЕКИЋ

Jапанска невладина органи-
зација „Џајка“ поклонила је Гим-
назији у Мркоњић Граду петнаест
рачунара, два штампача, лап-
топ, дигитални пројектор и фо-
то-апарат. Вриједност донације је
око 25 хиљада марака, а за опре-
мање кабинета намјештајем  пот-
ребно је још 10 хиљада марака.

Директор Гимназије Предраг

Кокеза истиче да је донација од
велике користи, јер ће ученици до-
бити савремено опремљен инфор-
матички кабинет.

- Са постојећим и нових петна-
ест рачунара опремићемо савре-
мен иформатички кабинет за 25
ученика. Тако ће сваки ученик на
часу информатике за рад имати
рачунар - рекао је Кокеза.

Ученик трећег резреда гимна-
зије Милан Качар одушевљен је
рачунарима и инсталисаним но-
вим верзијама разних програма.

- Радујем се новој рачунској оп-
реми, јер су стари рачунари дотра-
јали а обећано нам је  да ће и они
бити модернизовани. Тако ће сва-
ки ученик у кабинету имати свој ра-
чунар - рекао је Качар.            С. ДАКИЋ
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Мушка одбојкашка екипа Машинске школе
побједник је Регионалног такмичења ученика
средњих школа Бањалучке регије, које је офржано
у Бањалуци. У женској конкуренцији ученице мрко-
њићке Машинске школе освојиле су треће мјесто.

Професорица физичког васпитања у Ма шин -

ској школи, Биљана Чоловић, истиче да је то вели-
ки успјех одбојкаша и одбојкашица.

- Одушевљени смо успјехом. То је велики резул-
тат за нашу школу, која посвећује доста пажње
спорту - истиче професорица Чоловић.

С. ДАКИЋ

ТРАНСПЛАТАЦИЈА

Бајићу треба 
120.000 КМ 
за операцију

Ратни војни инвалид друге кате-
горије Драгомир Бајић (39) из Мр-
коњић Града више од годину дана
чека да оде на трансплатацију буб-
рега у Москву. За трансплатацију је
потребно уплатити 120 хиљада ма-
рака, а прикупљена је тек једна тре-
ћина потребног новца. Бајић  живи
само захваљујући одласку на хемо-
дијализу у Универзитетско-клини-
чки центар у Бањалуци.

За сада је неизвјесно да ли ће ус-
пјети да обезбиједи потребна сред-
ства, јер прикупљање новца тешко
иде због економске кризе.

- За помоћ сам се обраћао на све
стране. Писао сам и предсједнику РС
Милораду Додику који ми је уплатио
хиљаду марака. Још толико новца
добио сам од Министарства фина-
сија и Електрокрајине, те 200 марака
од Електропривреде. Грађани  Мрко-
њић Града су прикупили 17 хиљада
марака, општина је уплатила 5.000, а
7.425 марака је прикупљено од пози-
ва на хуманитарни број Телекома.
Према незваничним информацијама
Фонд здравственог осигурања обез-
биједио би око 18 хиљада евра. Међу-
тим, то је недовољно, јер да би се

операција заказала у Москви потре-
бно је уплатити сав износ од 120.000
марака - прича Бајић, чије је здрав-
ље сваким даном све лошије, па се
плаши да не  откаже и једини бубрег
који ради само захваљујући одласку
на хемодијализу.

Драгомир је оболио 1994. годи-
не, а четири године касније му је пре-
сађен бубрег који је донирао отац
Ђорђе. И овај бубрег је отказао прије
три године, и од тада траје Драго-
мирова борба за живот и путовање
на хемодијализу. Да се изборио са
овом тешком болешћу помажу му
мајка, брат и двије сестре.

Љекари са Војномедицинске
академије (ВМА) у Београду, као и
Универзитетско-клиничког центра
Бањалука сматрају да је Драгоми-
ров организам у стању да прихвати
бубрег, а због сложености транспла-
тације предложили су да се обави у
Москви. Да невоља буде већа у међу-
времену премино је доктор Влади-
мир Горгунов код којег је Бајић тре-
бао да изврши трансплатацију, па
клиника мора одредити нови тим.

- Сви налази из Бања Луке пре-
дати су на клинику у Москву, мој
захтјев за трансплатацију је прихва-
ћен и стављен на листу за чекање
бубрега - каже Бајић.                С. ДАКИЋ 

ГИМНАЗИЈА: КАБИНЕТ ИНФОРМАТИКЕ

Јапанци поклонили
рачунарску опрему

УСПЈЕСИ НА РЕГИОНАЛНОМ ТАКМИЧЕЊУ

Дан планете Земље
нa извoру риjeкe Сaнe

Рачун
Помоћ Бајићу се може уплати-

ти на текући рачун број: 571-060-
01019393-76 код Комерцијалне
банке, или на девизни: 06-385
0000260-8. ПРОЈЕКАТ „МОЈ ТАЛЕНАТ“ 

Најуспјешнији ученици 
из Бјелајца и Језера

Велики број талентованих ђака похађа основне школе „Бранко
Ћопић“ из Бјелајца и „Вук Караџић“ из Језера. Они су свој раскош-
ни таленат из познавања школског градива и умјетничке кретивно-
сти исказали кроз заједнички пројекат „Мој таленат“.

Посебан таленат за музику исказала је ученица осмог разреда
школе из Бјелајца - Зорана Јовановић.

- Пјевање ми је хоби. Наступала сам на неколико дјечијих фастива-
ла у Мркоњић Граду, Бањалуци и Београду. Волим да пјевам и желим
да једног дана студирам музику - рекла је Зорана.

Слично прича ученик осмог разреда из Језера Драган Киза, који
је талентован за глуму.

- Овај пројекат је омогућио да се у такмичење укључе готово сви
ђаци који су имали скривеног талента из различитих области - каже
Киза.

Педагог у ОШ „Бранко Ћопић“ Слађана Вулин наглашава да је
организовање такмичења талентованих ђака допринијело мотива-
цији код ученика у ваннаставним активностима.

- Ученици су кроз овакве актвности могли да искажу своје знање,
таленте и кретивност из глуме, рецитовања, пјевања, фолклора и
плеса - рекла је Вулинова.

Наставница српског језика у ОШ „Вук Караџић“ Драгица Јовић
истиче да је такмичење за циљ имало да се јавности покаже да и у
школама у руралним срединама има талентоване дјеце, која не зао-
стају за вршњацима из градских школа.                                                   С. ДАКИЋ



Поводом 1. априла, Дана
шале, уз покровитељство
мркоњићке општине одр-
жано је вече хумора и сати-

ре, на којем су промовисани при-
спијели радови на 12. Конкурс ху-
мора и сатире на тему: "Пити и
(не)јести - питање је када?"

На конкурс Клуба умјетнич-
ких душа приспјело је више од
1.200 афоризама, сатирничних
пјесама и хуморски. 

- Конкурс је био такмичарског
карактера с циљем да неке анома-
лије у друштву кроз хумор и сатиру
откријемо и разоткријемо и прика-
жемо у неком љепшем свјетлу. На
конкурсу су били пријављени ра-

дови аутора из свих бивших југо-
словенских република, међу којима

су многи почетници као и они афи-
рмисани аутори - рекао је предсје-
дник клуба, Слободан Ћоћкало.

Награда за залатни афоризам
припала је афористичару Живку
Ђузи из Мркоњић Града за афо-
ризам - "Не гине нам туђа храна,
на туђим јаслама".

- Ја вјерујем жирију да сам до-
био награду. Вјеровао сам им када
нисам добијао награде и не знам
зашто им не вјеровати када су ме
сада прогласили за најбољег. Без
обзира о којем се такмичењу ради
бити први је велику успјех, јер је на
конкурс пристигло много радова -
рекао је Ђуза.

С. ДАКИЋ 
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ВЕЧЕ ХУМОРА И САТИРЕ ПОВОДОМ ДАНА ШАЛЕ

Не гине нам туђа храна, 
на туђим јаслама
Златни афоризам дјело је Живка Ђузе из Мркоњић Града, а побје-
дио је у конкуренцији више од 1.200 приспјелих афоризама

Афоризми Живка Ђузе
Прво је била чаролија, а онда зачарани круг.

До гуше смо задужени. Морамо и шале збијати на туђи рачун.

Идемо у Европу првим што наиђе, па макар то био и задњи воз.

Ако овако потраје, наша боља будућност биће гора од ружне
прошлости.

Друмови ће пожељет‘ Турака, а Срби модерних саобраћајница.

Некада је било домаће и њихово. Сада је домаће а свјетско.

ПРЕДСТАВА ГИМНАЗИЈАЛАЦА 

Генерацијске "Игре у пијеску"
Чланови Драмске секције мр-

коњићке Гимназије извели су у
позоришној сали Културног цент-
ра у Мркоњић Граду позоришну
представу "Игре у пијеску". Пред-
става је настала по тексу пољског
драматурга Михала Влчака, а на
позоришне даске је поставила ре-
дитељица Дубравка Николић.

Глумица Тамара Копања, која
игра главну женску улогу, истиче
да је ова предства  у ствари мата-
фора читавог поколења које се
категорише као генерација која је
још у пијеску.

- Представа говори о одраста-
њу, мушком и женском свијету, њи-
ховим првим љубавима и свађама.
О доброј љубави проговара се на
један другачији и духовит начин. Планирамо да са овом представом нас-
тупимо на неком од средњошколских позоришних фестивала у Репуб-
лици Српској - рекла је Тамара.                                                                                  С. Д.

Члaнoви Тeaтрa "Фeдрa” из
Бугojнa и Културнe сцeнe "Ma-
лe ствaри" из Tрeбињa oдигрa-
ли су у Mркoњић Грaду прeдстa-
ву "Бoja крви и илoвaчe". Прeд-
стaвa je урaђeнa пo тeксту Вaхи-
дa Дурaкoвићa, a у рeжиjи Жe-
љкa Mилoшeвићa.

Mилoшeвић je нoвинaримa
рeкao дa прeдстaвa гoвoри о суд-
бинaмa свих људи сa oвих прo-
стoрa, нe oдвajajући их ни пo мje-
сту рoђeњa, ни пo вjeри, ни пo
чeму другoм.

- Oни трпe пoсљeдицe рaтa и
тo ниje сaмo пoстрaтни синдрoм,

нeгo пoсттрaумaтски синдрoм, jeр
je вeзaн зa свe штo нaм сe сaдa
дeшaвa - зa трaнзициjу, eкoнoми-
jу, пoлитику, a штo сe oдрaжaвa
сaмo нa oбичним људимa - нaвeo
je Mилoшeвић.

Прeмa њeгoвим риjeчимa, рa-
дњa прeдстaвe дeшaвa сe у нeкoj

врсти кaбaрea кojи je сличaн цир-
кусу.

- Tимe смo хтjeли пoкaзaти дa
сaв нaш живoт нa oвим прoстoри-
мa и мeђусoбни oднoси, у ствaри,
прeдстaвљajу нeку врсту ругaли-
цe сaмих нaс нaмa сaмимa - истa-
кao je Mилoшeвић.             Д. ЛЕКИЋ

Чланови Градског позориш-
та из Мркоњић Града извели су
по други пут позоришну предста-

ву "Свако вријеме има своје
Феме". Представа је рађена по
мотивима дјела "Покондирена
тиква" Јована Стерије Попови-
ћа, а на позоришне даске поста-
вила је Дубравка Николић.

- Представа је премијерно из-
ведена 15. марта ове године, у ху-
манитарне сврхе за лијечење Ма-
рка Марчете. Главни  мотив пред-

ставе је да и након сто година по-
стоје Феме, сaмо што новој Феми
француски више није "in", него је
то постао енглески, па свако ври-
јеме мора да има френдове и да
буде "ОК" - рекла је Николићева и
додала да су само мотиви пред-
ставе узети из "Покондирене тик-
ве", док је све остало прилагође-
но новом времену.                       С. Д.

Награђени
Осим награде за златни

афоризам која је припала Жи-
вку Ђузи, награду за позлаће-
ни афоризам добили су Ђуро
Шифер Сремац из Руме, Дра-
жен Јерговић из Загреба и
Милан Обреновић из Рогати-
це. Награда за сребрни афори-
зам припала је Славици Јова-
новић из Прњавора Мачван-
ског код Шапца, Жељку Мар-
ковићу из Чачка и Мирославу
В. Чавићу из Мркоњић Града.

ПОЗОРИШНО ГОСТОВАЊЕ

“Бoja крви и илoвaчe”

ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ 

Свако вријеме 
има своје Феме
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УБИПАРИП МИЛАН и ПАВЛОВИЋ КРИСТИНА

IZDAVA^
Op{tina Mrkowi} Grad
Administrativna slu`ba 

ZA IZDAVA^A
Divna Ani~i}

Na~elnik op{tine  

GLAVNI 
I ODGOVORNI UREDNIK

Milenko Mileki}

PRIPREMA I URE\UJE
Redakcija Biltena

REDAKCIJA
Tijana Ra|evi} Drqa~a

Swe`ana ]uso
\ur|ica [olak

Slobodan Daki}
Biqana ]eli}
Draga Leki}

Miroslav Milanovi}
Sini{a Vu~enovi} 

(lektor)

ADRESA
Trg Kraqa Petra I 
Kara|or|evi}a 1

Mrkowi} Grad

E-ADRESA
javnost@mrkonjic-grad.rs.ba

ELEKTRONSKO IZDAWE
www.mrkonjic-grad.rs.ba

ТЕЛЕФОН: 050/220-928

TEHNI^KA PODR[KA
Kikindske

Kikinda, Vojvodina, Srbija

[TAMPA
Glas Srpske

TIRA@
1.000 primjeraka

IZLAZI MJESE^NO

ВРАЊЕШ ЈАНИЦА, кћи Данијела и Сање
ПЕНО МАКСИМ, син Миленка и Свјетлане
МУТИЋ АЈНА, кћи Мевлудина и Муамере
СИМИЋ ПАВЛЕ, син Драгана и Маријане

ВАЖНИ БРОЈЕВИ ТЕЛЕФОНА

април 2013.

VODI^ KROZ GRAD

Вјенчани

КОЏО СТАНКО из Бјелајца
ДИМИТРИЋ МИЛЕНА из Копљевића
МИЛАНОВИЋ МАРА из Магаљдола
ЛУКИЋ ЈОВО из Котора
КОМЛЕНИЋ МЛАЂЕН из Котора
НОВАКОВИЋ ПЕТРА из Тријебова
СТОЈИЧИЋ МАРА из Медне
РАЂЕН ЈОКА из Стројица
МАРЧЕТА ИЛИЈА из Доњих Граца
КУДРА ЂУРО из Густоваре
САВАНОВИЋ МИЛОВАН из Мркоњић Града
ВИДОВИЋ ЈОВАН из Тријебова
КОЈИЋ НЕДЕЉКО из Оћуна
ВАСИЋ ИЛЕ из Мркоњић Града

Умрли

Mrkowi} Grad /050/
Op{tina: centarala 2220-920

faks 2220-954
Info DESK 2220-950

Komunalna policija 2220-940
Autobuska stanica 2211-093

Dom zdravqa 
''Dr Jovan Ra{kovi} 2211-319

Hitna pomo} 2211-030
Komunalno preduze}e ''Park'' 2211-506
Vatrogasno dru{tvo 2211-482

Stanica javne 
bezbjednosti (centrala) 2211-042

''Mrkowi} putevi'' centrala 2280-010
redovno odr`avawe 2280-072
Elektrodistribucija 2211-249
Kulturni centar 2221-170
Narodna biblioteka 2220-271
Tranzitni telekom 2211-011
Radio [ik 2220-140
Dopisni{tvo RTRS i 
''Glasa srpske'' 2214-403

Рођени

www.mrkonjic-grad.rs.ba

ФОТО ВИЈЕСТИ ОПШТИНА МРКОЊИЋ ГРАД, 
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Трг краља Петра I Карађорђевића 1, 
78620 Мркоњић Град, 
Република Српска, Босна и Херцеговина

О Б А В И Ј Е С Т
Координациони тим за израду Програма
капиталних инвестиција обавјештава све
заинтересоване грађане општине Мр -
коњић Град, привредне субјекте, пред-
узетнике, установе и удружења грађана
да ће се вршити ажурирање Програма
капиталних инвестиција.

Образац Приједлог за инвестирање мо -
жете подићи сваким радним даном  на
Инфо пулту – Шалтер сала и на званич-
ној интернет страници општине: 
www.mrkonjic-grad.rs.ba

Попуњене и потписане обрасце, можете
предати на Инфо пулту – Шалтер сала,
или у канцеларији број 27.

За све додатне информације можете се
обратити код секретара Координационог
тима (канцеларија бр. 27) или путем теле-
фона 220-938.         

Posjetite zvani~nu internet prezentaciju Op{tine Mrkowi} Grad

Делегација Општинске организације породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила пола-
же вијенац на спомен-обиљежје масовне гробнице на Градском православном гробљу у Мркоњић Граду.

Отварању изложбе паноа националних споменика БиХ присуствовали су ученици основних и сред-
њих школа са својим наставницима.

У СЈБ Мркоњић Град одржан парастос погинулим припадницима МУП-а Републике Српске. 
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Фудбалери мркоњићке Слободе у дер-
бију 18. кола убједљиво су савладали лидера
првенства Козару са 3:0. Мркоњићани су
током цијеле утакмице доминирали и заслу-
жено стигли до високе побједе, која је могла
бити и убједљивија да су домаћи нападачи
били прецизнији. На стадиону „Луке“ по изу-
зетно хладном времену окупило се око 600
гледалаца, који су уживали у врхунској фуд-
балској представи. Ова побједа је Слободу и
даље држала у трци за освајање првог мјеста. 

Потом је на гостовању у Шамцу Слобода
против Борца успјела да освоји један бод. 

У 20. колу Слобода је као домаћин мини-
малним резултатом савладала одличну еки -
пу Подриња, а једини гол дјело је Никше Ди -
митријевића у 32. минуту. Иначе, домаћи
фудбалери су били бољи ривал, имали су ви -
ше од игре и заслужено славили побједу.
Имали су гости из Јање и својих прилика, али
их нису искористили. 

И онда, у 21. колу у Мркоњић Граду фудба-
лери Слободе доживјели су први пораз на
свом терену ове сезоне, пошто је екипа Дрине
ХЕ из Вишеграда славила резултатом 1:0.
Обe екипе сусрет су завршиле са по десет иг -
рача јер су црвене картоне зарадили Владан
Грачанин и Иван Виларет.                                С. Д.

СЛОБОДА СОЛИДНА

Први пораз на 
стадиону Луке

РЕЗУЛТАТИ СЛОБОДЕ
18. коло (7. 4. 2013.)
СЛОБОДА– КОЗАРА 3:0
Стријелци: 1:0 Радоја из пенала у 25, 2:0
Травар у 36, 3:0 Димитријевић у 80. минуту. 
Стадион: ''Луке'' у Мркоњић Граду. Гледа -
лаца: 600. Судија: Душко Јошкић (Приједор)
7,5. Жути картони: Кременовић (Слобода),
Ујић, Видовић, Јандрић, Ковачевић (Козара).
Играч утакмице: Синиша Радоја (Слобода) 8.
СЛОБОДА (МГ): Илић 7, Вуклишевић 7,
Грачанин 7,5, Кременовић 7, Сладојевић 8,
Сакан 8, Девушић 7,5 (од 85. минута Топић -),
Радоја 8, Ћулум 7,5, Берета 7 , Травар 7,5 (од
42 . минута Шакић 7), Димитријевић 8 (од 82.
минута Инђић-). Тренер: Зоран Драгишић.
КОЗАРА: Ђакушић 7, Пилиповић 5,5 (од 62.
минута Стојнић-), Ковачевић 7, Ојданић 7,
Боснић 7, Видовић 6,5, Јандрић 6 (од 79.
минута Максимовић-), Којић 6,5, Ујић 6 (од
80. минута Галић-), Медић 6, Малбашић 7.
Тренер: Милош Појић

19.коло (13. 4. 2013.)
БОРАЦ - СЛОБОДА 1:1 (1:0)
Стријелци: 1:0 Сусаковић у 19, 1:1 Креме -
новић у 62. Минуту. Стадион: Градски у Ша -
мцу. Гледалаца: 400. Судија: Далибор Анђиђ
(Омарска) 6,5. Жути картони: Мићић, Ста -
нковић, Хасановић (Борац), Кременовић,
Ин ђић, Радоја, Девушић (Слобода). Играч
утакмице: Перица Мићић (Борац) 7,5.
БОРАЦ: Смајић 7, Мићић 7, Галешић 7, Ми -
лићевић 7, Станковић 7, Максимовић 7,5,
Пупчевић 7, Томић 7 (од 73. Минута Пале -
жница -), Сусаковић 7 (од 78. Минута Рожа -),
Хасановић 7, Спасојевић 7. Тренер:Бранко
Павловић.
СЛОБОДА: Илић 7, Вуклишевић 7 (од 89.
Минута Берета -), Грачанин 7, Кременовић 7,
Сладојевић 6,5, Сакан 7, Инђић 5,5 (од 58.
минута Топић 6,5), Радоја 7, Ћулум 7, Де -
вушић 7 (од  86. минута Шакић -), Дими три -
јевић 7. Тренер: Зоран Драгишић.

20.коло (21. 4. 2013.)
СЛОБОДА – ПОДРИЊЕ 1:0 (1:0)
Стријелци: 1:0 Димитријевић у 32. минуту.
Стадион: ''Луке'' у Мркоњић Граду. Гледа -
лаца: 400. Судија: Горан Лакић (Брчко)7,5.
Жу ти картони: Травар, Берета, Топић (Сло -
бода), Мујић, М. Арнаутовић (Подриње). Цр -
вени картони: Милован Травар (Слобода) у
75, Адел Мујић (Подриње) у 77. минуту. Играч
утакмице: Никша Димитријевић (Слобода) 8.
СЛОБОДА (МГ): Илић 7, Сакан 7,5, Сладо је -
вић 8, Берета 7, Вуклишевић 7, Травар 7, Ћу -
лум 7 (од 89.минута Инђић -), Радоја 7, Де -
вушић 7, Димитријевић 8, Шакић 7 (од 76.
минута Топић -). Тренер: Зоран Драгишић.
ПОДРИЊЕ: Зворничанин 7, М.Арнаутовић
6,5, Мичић 6 (од 80.минута Ковач -), Д.
Арнаутовић 7, Арсеновић 6,5, Ђокић 7, Хаџић
6,5 (од 87.минута Концулић -), Сајтановић 7
(од 76.минута Павић -), Јусуфовић 7, Вучић 7,
Мујић 6,5. Тренер: Миле Лазаревић.

21. коло (28. 4. 2013.)
СЛОБОДА  – ДРИНА ХЕ 0:1 (0:0)
Стријелци: 0:1 Росић у 67. минуту. Стадион:
''Луке'' у Мркоњић Граду. Гледалаца: 400.
Судија: Јоцо Радић (Шамац) 7. Жути карто-
ни: Илић, Д. Сакан (Слобода), Марковић,
Пље ваљчић (ДринаХЕ). Црвени картони:
Вла дан Грачанин (Слобода) и Иван Виларет
(ДринаХЕ) у 65. минуту. Играч утакмице:
Дарко Росић (Дрина ХЕ) 8.
СЛОБОДA (МГ): Илић 6, Сладојевић 6, Кре -
меновић 5,5, Вуклишевић 6, Грачанин 5, Д.
Сакан 5,5, Девушић 7, Ћулум 6 (од 46. минута
Топић 6), Димитријевић 6, Радоја 5,5. Тре -
нер: Зоран Драгишић.
ДРИНА ХЕ: Говедарица 7, Бојат 6,5, Секулић
6, Павловић 7, Иг.Мирковић 6, Брадоњић 6
(од 59. минута Виларет -), Марковић 6,
Гузина 6, Дамјановић 6, Пљеваљчић 6,5,
Росић 8 (од 80. минута Солдар -). Тренер:
Марко Видаковић.

ЦРНО-БИЈЕЛЕ СТАЗЕ - ИЗ MРКOЊИЋКE ШAХOВСКE ПРOШЛOСTИ (3) ПИШЕ: Живко Ђуза

У претходној Југославији
нај масовније надметање шахиста
Куп Маршала Тита, у мају мјесе-
цу би улазило у завршну фазу,
прво на нивоу шест република,
гдје би побједнички тимови избо-
рили пласман у финале тадашње
државе, и које би се углавном одр-
жавало у Пули.

Шаховски клуб „Мркоњић
Град“ је у организационом смислу
полагао први велики испит oд 2. do
6. маја 1979. године, када му је бо -
санско-херцеговачки шаховски са -

вез повјерио организацију фи -
налног такмичења Купа Мар -
ша ла Тита за мушкарце и жене.
Мркоњићка екипа је тада први пут
закорачила у такмичарске воде
учествујући у фестивалској групи,
и нису се обрукали.

Финале републичког купа би -
ло је сигурно најмасовније и по
саставу најјаче досадашње ша -
ховско окупљање у нашем граду.
У такмичарском дијелу учествова-
ло је 14 екипа у мушкој и 5 у женској
конкуренцији. Пуних пет дана у

Дому културе вођене су жестоке
борбе на црно-бијелим пољима.

Код мушких екипа најбоља је
била сарајевска „Босна“ предво-
ђена велемајсторима Бојаном Ку -
рајицом, некадашњим омладин-
ским прваком свијета и Мило -
радом Кнежевићем из Београ -
да који је појачао побједнички тим.
„Босна“ је освојила 15,5 поена,
односно само пола поена више од
Ш. К. „Сарајево“ у којој се посеб-
но истакао тада млади интерна-
ционални мајстор Предраг Нико -
лић. Николић се касније развио у
врхунског играча, велемајстора,
који је жарио и палио широм Ју -
гославије и Европе. 

Својим прилично блиједим из -
дањем бањалучка екипа “Ни -
кица Павлић“ ипак је заузела
треће мјесто, што је представља-
ло неуспјех, јер су 1978. године би -
ли побједници овог такмичења.
Појединачно највише успјеха има -

ли су Курајица и Кнежевић на
првој и другој табли, Николић на
трећој, док је на четвртој плочи
био најуспјешнији играч „Босне“ из
Сарајева интернационални мај -
стор Витомир Араповић.

У женској конкуренцији пред-

вођена мајсторима Маријом Пе -
тровић и Надом Балабан тријум-
фовала је екипа „Босне“, а друга
позиција која је такође осигурава-
ла пласман на државно финале у
купу припала је Зеници.

Побједничке екипе су оправ-
дале очекивања и на Купу Југо -
славије у Пули, јер су шахисти
„Босне“ били и тамо први, а шахи-
сткиње у самом врху.

Шаховска елита на окупу

На мегдан велемајсторима
Када је овај, за наше прилике, грандиозни турнир завршен, орга-

низоване су двије симултанке. Тако је велемајстор Милан Вукић играо
са љубитељима шаха у Средњошколском центру, док су се Милораду
Кнежевићу супроставили чланови Ш.К. „Мркоњић-Град“ и сви они
који су имали жарку жељу да намуче врхунског шахисту из Србије.
Наравно, према очекивањима двојица велемајстора су убједљиво
побиједили, али је то било још једно драгоцјено искуство за мркоњић-
ке шахисте.

ПРОФЕСОРИ ОСТОЈА ДУЛИЋ И ЈОВАН СТАНИШИЋ: Када су се срета-
ли шаховски романтичари, шаховским разговорима није било краја

Кокеза 
првак 
Српске 
у џудоу

Бранислав Кокеза, члан Џу -
до клуба "Атос" из Мркоњић
Гра да, постао је првак Републи -
ке Српске у категорији до 60
килограма, за узраст јуниори и
старији пионири. На Првенству
Републике Српске у Требињу мр -
коњићки џудисти су освојили и три
трећа мјеста.

Ружица Кокеза, тренер џу -
до-клуба "Атос" и некадашња
прва ки ња Југославије, рекла је
да су од пет такмичара, колико их
је наступило, њих четворо осво -
јило медаље и тиме остварили
пла сман за првенство БиХ.

- Недавно на завршеном пр -
венству БиХ у категорији младих
пи онира и кадета, џудисти "Атоса"
су освојили прво и друго мјесто -
истакла је Ружица Кокеза.

Д. Л.
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Кадети Слободе у пријатељ-
ској фудбалској утакмици на ста-
диону „Луке“ побиједили су ка-
детску репрезентацију Репуб-
лике Српске са 3:1. Стријелци за
Слободу били су Илија Данило-
вић, Његош Љубоја и Милан
Косић, док је гол за репрезента-

цију постигао Драган Француз. 
Селектор репрезентације РС

Славољуб Стојановић био је за-
довољан приказаном игром фуд-
балских нада Српске.

- Играли смо у комбинованом
саставу, утакмица је била заним-
љива, а неколико играча скрену-

ла је пажњу исказаним талентом.
У кадетску репрезентацију РС ув-
рстићу и тројицу играча Слободе,
и то Ждрњу, Бојанића и Митрића.
Одушевљени смо пријемом и до-
говорили смо се да до краја сезо-
не одиграмо још један меч овдје -
рекао је Стојановић.

Тренер кадета Ђорђе Инђић
задовољан је условима рада које
имају млађе категорије Слободе.

- Фудбалска игра све више
привлачи пажњу најмлађих Мр-
коњићана, па је у пионирске и ом-
ладинске погоне укључено више
од стотину надаране дјеце. Имамо

једну изузетну генерацију кадета
са којима се у последње вријеме
доста добо ради. То показују и
резултати које постижу у такми-
чењима са вршњацима из Краји-
не. Вјерујем да ће у наредној сезо-
ни неколико њих конкурисати за
први тим - рекао је Инђић.           С. Д.

1. коло (30. 3. 2013.)
ИГОКЕА – МЛАДОСТ 87:68  (27:12, 22:22, 24:17, 14:17)
Дворана: Спортска у Лакташима. Гледалаца: 400. Судије:
Обрадовић (Чапљина), Јованић (Бањалука), Марић (Ш.
Бријег).
ИГОКЕА: Дозет 3, Јоровић 4, Коматина 9, Гајовић 8, Раду-
кић 9, Шуловић 4, Боцка 14, Бркић, Хамондс 5, Јоксимовић
16, Кљештан 7, Штембергер 8. Тренер: Драган Бајић.
МЛАДОСТ: Алексић 3, Милекић, Радановић, Кнежевић
21, Кесић 7, Стојкановић 2, Бјелић 14, Видовић, Кежић 12,
Иванић 7, Томић, Радановић 2. Тренер: Горан Сладојевић.

2. коло (3. 4. 2013.)
МЛАДОСТ – БОСНА 66:61 (19:8, 15:11, 11:15, 17:23)
Дворана: Спортска у Мркоњић Граду. Гледалаца: 700. Су-
дије: Мила Чавара (Бусовача), Саша Бабић (Бањалука),
Никола Лучић (Требиње).
МЛАДОСТ: Милекић, Кесић 3, Кнежевић 9, Милошевић 10,
Томић, Бјелић 7, М. Видовић, Кежић 21, Иванић 10, Вели-
мировић, М. Радановић, Стојкановић 6. Тренер: Горан Сла-
дојевић.
БОСНА: Мујић 1, Кесер, Хаџић 16, Буза 14, Вуковић 1, Дам-
јановић, Чамџић, А. Демић 9, Лерић 3, С.демић 11, Ризовић
6, Суљагић. Тренер: Драгољуб Видачић. 

3. коло (6. 4. 2013.)
ЧАПЉИНА - МЛАДОСТ 71:84 (19:22, 20:14, 16:23, 14:23)
Дворана: Градска спортска у Чапљини. Гледалаца: 900.
Судије: Адемир Зураповић (Тузла), Харис Биједић, Мир-
заЋапа (Сарајево).
ЧАПЉИНА: Бјелица 10, Ковачевић 22, Вранкић В. Јурковић
5, Мичић 7, Бокшић 3, Галић 5, М. Јурковић, јелчић 7,
Маслаћ 3, Поповић 9. Тренер: Горан Перић.
МЛАДОСТ: Милекић, Кесић 4, Кнежевић 28, Милошевић
18, Томић, Бјелић 14, М. Видовић, Кежић 8, С. Радановић,
Велимировић 4, М.Радановић, Стојкановић 8. Тренер: Го-
ран Сладојевић.

4. коло (9. 4.2013.)
РАДНИК - МЛАДОСТ  86:87 (20:24, 25:25, 20:26, 21:12)
Дворана: ОШ ''Вук Караџић'' у Бијељини. Гледалаца: 400.
Судије: Харис Биједић (Сарајево), Дамир Куносић (Тузла),
Нермин Никшић (Сарајево).
РАДНИК: Радовановић 22, Кокоруш, Ланташ, Еркић 19,
Боровчанин 8, Тољирић, Горановић 11, Марковић 13, Јо-
шило 13, Радовић, Симић. Тренер: Игор Михајловић.
МЛАДОСТ: С. Радановић, Кесић 12, Кнежевић 13, Милоше-
вић 5, Томић, Бјелић 18, Видовић, Кежић 14, Иванић, Вели-
мировић 15, М. Радановић, Стојкановић 10. Тренер: Горан
Сладојевић.

5. коло (13. 4. 2013.)
МЛАДОСТ - ШИРОКИ 74:75  (14:17, 22:21, 17:19, 21:18)
Спортска дворана у Мркоњић Граду. Гледалаца: 800.
Судије: Адмир Зураповић, Дамир Куносић, Нермин
Касумовић (Тузла).
МЛАДОСТ: Алексић, С. Радановић, Кесић 5, Кнежевић 21,
Милошевић 4, Томић, Бјелић 16, М. Видовић, Стојкановић
2, Иванић 9, Велимировић 17, М. Радановић. Тренер: Горан
Сладојевић.
ШИРОКИ: Шотола 14, Бабић, Рамљек 2, Билиновац 10, Бо-
шњак, Шакић 12, Фримен 6, Бароћ 14, Враговић 2, Рикић 1,
Џонс 14. Тренер: Дамир Вујановић.

6. коло (16. 4. 2013.)
MЛAДOСT - ИГOКEA 62:92  (16:19, 18:30, 17:18, 11:25)
Спoртскa дворана у Mркoњић Грaду. Глeдaлaцa: 800. Су-
диje: Пeтaр Oбрaдoвић (Чaпљинa), Ивaн Mиличeвић (Чи-
тлук), Toмислaв Стaпић (Moстaр).
MЛAДOСT: Aлeксић, Кeсић 8, Кнeжeвић 8, Mилoшeвић 5,
Toмић, Бjeлић 17, M. Видoвић 2, С. Рaдaнoвић, Ивaнић 7,
Вeлимирoвић 6, M. Рaдaнoвић 4, Стojкaнoвић 8. Tрeнeр:
Гoрaн Слaдojeвић.
ИГOКEA: Joрoвић 2, Гajoвић 2, Рaдукић 10, Шулoвић, Бoцкa
17, Бркић 19, Хaмoндс 6, Joксимoвић 4, Eдвaрдс 6, Кљeш-
тaн 8, Лoнчaр, Штeмбeргeр 18. Tрeнeр: Дрaгaн Бajић.

7. коло (24. 4. 2013.)
БОСНА – МЛАДОСТ 70:59 (14:13, 16:17, 19:14, 21:15)
Дворана: Спортска у Сарајеву. Гледалаца: 600. Судије:
Зоран Матић (Читлук), Петар Обрадовић (Чапљина), Ацо
Окука (Кисељак).
БОСНА: Мујић, Кесер, Хоџић 10, Буза 10, Вуковић, Дамја-
новић 4, А. Демић 12, Лерић 7, С. Демић 14, Ризвић 13, Ре-
шидовић, Суљагић. Тренер: Драгољуб Видачић.
МЛАДОСТ: Кесић, Кнежевић 3, Милошевић 12, Томић, Бје-
лић 15, М. Видовић, Кежић 6, Иванић 6, Велимировић 13, М.
Радановић, Стојкановић 4. Тренер: Горан Сладојевић.

8. коло (30. 4. 2013.)
MЛAДOСT – ЧAПЉИНA 80:55 (21:19, 28:10, 15:13, 16:13)
Спoртскa двoрaнa у Mркoњић Грaду. Глeдaлaцa 400. Су-
диje: Ивaн Mиличeвић(Читлук), Mилaн Aдaмoвић и Дaвoр
Скeндeриja (Бaњaлукa).
MЛAДOСT: Aлeксић 4, Стojкaнoвић 6, Кeсић, Кнeжeвић 11,
Mилoшeвић 9, Toмић 4, Бjeлић 17, M.Видoвић 2, Кeжић 10,
Ивaнић 12, Вeлимирoвић, M. Рaданoвић 5. Tрeнeр Гoрaн
Слaдojeвић.
ЧAПЉИНA: Бjeлицa 10, Кoвaчeвић 8, Кaрaмaтић 6, В. Jур-
кoвић 4, Mичић, Бoкшић 13, M.Jуркoвић, Jeлчић 3, Maслaћ,
Врaнкић, Пoпoвић 8. Tрeнeр Гoрaн Пeрић.                       С. ДАКИЋ

Кадети Слободе бољи
од репрезентације РС 
ФУДБАЛ: ХВАЛЕ ВРИЈЕДАН РЕЗУЛТАТ МРКОЊИЋКИХ НАДА

Резултати Младости у Лиги 6 БиХ

АДУТИ МЛАДОСТИ: Игор Бјелић и Петар Иванић

ЗАЈЕДНО:   Кадети Слободе и репрезентације Републике Српске


