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Начелница општине Дивна
Аничић, као члан  Делегације ло -
калних власти Босне и Херце -
говине,  присуствовала је Кон гресу
локалних-регионалних вла сти
при Савјету Европе, одржаном
крајем октобра у Стразбуру.

На Конгресу испред Делегације
РС и ФБиХ присуствовали су и ми -
нистар спољних послова БиХ
Игор Црнадак, министарка уп -
раве и локалне самоуправе РС
Ле јла Решић, те потпредсједник
Федерације БиХ Мелика Ма -
хмут беговић. 

Тема овогодишње сесије била је
"Локални одговори на изазове у
области људских права -мигра-
ције, дискриминације и социјал-
не инклузије", а било је ријечи и о
успостављању смјерница између
локалних-регионалних вла сти и

цивилног друштва и активног гра-
ђанства, као и учешћу младих на
регионалном и локалном нивоу.

Дио Делегације се састао са
предсједавајућим Савјета Ев -
ропе Тобјорном Јагландом којем
су представљени потенцијали РС И
ФБиХ. 

А прије одласка у Стразбур,
начелница Аничић је присуствова-
ла састанку код министра Црнадка
у Сарајеву, који је послужио за
бољу припрему делегације БиХ за
рад Конгреса.

Она је указала министру да је
рад делегације унапријеђен, али и
да постоје извјесни проблеми око
финансирања одласка делегације
на Конгрес.

- Највећи проблем мени, а
вјероватно и другим начелници-
ма мањих општина, представ-

Општина Мркоњић Град
финансираће у овој години
са 14.150 марака реализа-
цију 11 пројеката удруже-

ња грађана са подручја општине,
из области спорта, културе, хума-
нитарног рада и подршке дјеци и
младима ометеним у развоју.

- Пројекти који ће бити реа-
лизовани су у складу са Страте -
гијом развоја општине 2014 -
2024 - каже Ђурђица Шолак, се -
кретар комисије за одабир про -
јеката и сарадник за младе у
општини.

- Наша општина уназад се -
дам година подржава пројекте
удружења грађана и ове године
то чини. Ријеч је о пројектима
који су од великог значаја за ло -
калну заједницу и чијом реали-
зацијом смо осигурали одржава-
ње сада већ неких традиционал-

них манифестација - објаснила је
Шолакова и додала да се сарадња
општине и невладиног сектора у
протеклом периоду по казала као
изузетно добра и продуктивна.

Највећи износ од  2.000 марака
добио је Еколошки покрет
"Зеленковац" за пројекат "Џез
фестивал 2015". Градском по -
зоришту одобрена су средства за
реализацију два пројекта "181 -
Драматизација о страдању Срба
у Мркоњић Граду" у износу од
1.800 КМ, и за пројекат "Срце
дјеци са луткама кроз радионице
и представу" у износу од 500 КМ.

Омладинској организацији
"Центар" за реконструкцију ди -
је  ла Дома културе којим упра -
вља Центар одобрено је 1.750 КМ.

Износ од по 1.500 КМ одоб-
рен је Удружењу "Идеја" за про -
јекат "МГ - водич" и КУД-у

ИЗДВАЈАЊЕ ИЗ БУЏЕТА  

Подршка 
удружењ

КОНГРЕС ЛОКАЛНИХ-РЕГИОНАЛНИ

Одговори на изазов

ДОНАЦИЈА МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА
24 рачунара за школу
"Иван Горан Ковачић"

Министар финансија Ре -
публике Српске Зоран Тегел -
тија посјетио је Основну школу
"Иван Горан Ковачић", којој је
Министарство финансија донира-
ло 24 рачунара. Ова опрема омо-
гућује извођење наставе на сав-
ремен и интерактиван начин, тако
да ђаци појединачно реализују
наставне теме из информатике. 

Директор школе Предраг
Ђуза изразио је захвалност ми -
нистру на овој вриједној дона-
цији.

- Сада смо опремили каби-
нет информатике, гдје сваки
ученик има свој рачунар и опти-
малне услове за праћење нас-
тавног плана и програма - рекао

је Ђуза.
Професор информатике Ми -

лош Ненад каже да су до сада
радили на застарјелим рачунари-
ма, те да ће нови допринијети
бољем разумијевању наставе.

- Уз рачунаре добили смо и
нови софтверски програм који
омогућује квалитетан рад у
складу са наставним планом и
програмом - објаснио је Ненад. 

Стефан Стојановић, ученик
се дмог разреда, није крио задо-
вољство новим рачунарима. 

- Стари рачунари били су
веома спори и заморни за рад и
нисмо могли да пратимо наста-
ву - изјавио је Стефан. 

С. Ћ.

У Влади Републике Српске jе потписан Мемо -
рандум о регулисању односа у вези са унапређењем
енергетске ефиксаности, који су потписали министар
за просторно уређење, грађевинарство и екологију
Сребренка Голић, министар здравља и социјалне
заштите Драган Богданић и министар просвјете и
културе Дане Малешевић са представницима 11 гра-
дова и општина и директорима исто толико јавних

установа у којима ће се пројекат спроводити.
Меморандум се у Мркоњић Граду односи на ОШ

"Петар Кочић" и у име општине потписале су га
начелница општине Дивна Аничић и директорица
школе Далиборка Видић (на слици).

Овим пројектом су предвиђене инвестиције у
школама и болницама, које ће довести до смањења
потрошње и текућих енергетских трошкова, а биће
финансиран кредитним средствима Свјетске банке.
Процијењена вриједност инвестиција у ових 11
објеката је око 5,5 милиона марака. 

- Умјесто фосилних горива за гријање ће бити
коришћени обновљиви извори енергије, а биће
промјењени прозори, врата и фасаде по међуна-
родним сертификатима који су по критеријумима
Свјетске банке - објаснила је министарка Голић и
најавила да су могуће уштеде и до 50 одсто.            С. Ћ.

ученика похађа школу 
"Иван Горан Ковачић"

570 ! ШКОЛЕ ЗА ПРИМЈЕР
Заједничким снагама
реновирали хол

На почетку нове школске
године ђаке Машинскe школе и
Гимназије дочекао је ренови-
ран хол зграде, под чијим кро-
вом се налазе ове двије средње
школе. У реновирање је утроше-
но око 5.000 КМ властитих сре -
дстава обје школе.

Преградни зидови хола били
су у лошем стању и дотрајали, као
углавном и сва столарија на згра-
ди, а прољетос је дошло до пуца-
ња стакла на преградном зиду
након што се један ђак на слонио.

Управо су ти зидови уклоњени,
а потом је хол реновиран и окре-
чен, стављена је нова масна под -
ло га, постављено је дво је нових
вра та и обав-
љени су многи
ма њи ра дови ко -
 ју су уље пшали
из глед.

- У школи
тре ба још мно -
го тога да се
ура ди, а иако
су средства ограничена, ја сам
сигурна да ће мо успјети, хо д  ник
по ходник, учи они цу по учи -
оницу, а све због до бре са радње
наших двију шко ла - ка же дирек-
торица Ги мназије Ивана Берић.

ПОМОЋ ОПШТИНЕ
Накнада за огрев за 
314 породица бораца

Општина Мркоњић Град је
исплатила новчана средства за
субвенцију огрева 398 породица
погинулих бораца и ратних
војних инвалида од I до IV кате-
горије. За ове на мјене из бу џета
општине из двојено је 49.220 КМ.
Пра во на накнаду остварило је 314
породица по -
ги нулих бо ра -
ца и 84 ратна
војна инвали-
да од I до IV
категорије. 

- Тако су
по  ро дице по -
гинулих бора-
ца до биле по 130, а ра тни војни
инвалиди од прве до четврте
категорије по 100 марака - каже
начелник Одје љења за друштве-
не дјелатности Тијана Рађевић
Дрљача.                                           С. Ћ.

Општина је 2009. године учествовала у пројекту "Јачање
локалне демократије ЛОД  I" и од тада по  ЛОД методологији, на
транспарентан начин и на основу јавног конкурса додјељује средства
за пројекте удружења грађана. ЛОД методологија је урађена у склопу
пројекта "Јачање локалне демократије", којег имплементирају
Развојни програм Уједињених нација у Босни и Херцеговини -
УНДП у сарадњи са Савезом општина и градова Републике
Српске. Представник Савеза Горан Ракић посјетио је нашу општину
и представио анализу препорука ЛОД методологије у партнерским
општинама ЛОД I и ЛОД II пројекта. Циљ овог пројекта је допринос
демократској стабилизацији, помирењу и даљем развоју БиХ, те успос-
тављању бољих односа између локалних власти и цивилног друштва.

Коло сестара помаже старима

Тијана Рађевић Дрљача, начелница општинског одјељења
за друштвене дјелатности, каже да је Министарство у циљу ства-
рања бољих услова за рад основних школа донирало и осам рачу-
нара за опремање кабинета информатике у школи "Вук Ка -
раџић" у Бараћима.

Рачунари и школи у Бараћима

МЕМОРАНДУМ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ
У пројекту и школа "Петар Кочић"
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љају високи трошкови путовања
чланова делегације, који падају
на локални буџет. Зато подржа-
вам приједлог предсједнице де -
легације, министарке за управу и
локалну самоуправу Лејле Ре -
шић, да се ови трошкови поку-
шају уврстити у буџет Ми ни -
старства иностраних послова за
сљедећу годину, како би састав
делегације и рад био на завид-
ном нивоу - објаснила је Аничи -
ћева.

Црнадак је рекао да је предло-
жено усвајање писаног правила за
делегирање чланова делегације
БиХ из РС и ФБиХ и рјешавање пи -
тања суфинансирања, односно
једне врсте подршке члановима
делегације која долази из локал-
них заједница.

Ђ. Ш.

Краљ Петар I Карађорђевић Мр -
коњић за набавку народне но -
шње.

Дневном центру за дјецу и
омладину "Бубамара" одобрено је
1.300 КМ за пројекат "Физиоте -
рапеут у Дневном центру", док су
по 1.000 КМ добили Удружење
"Наша жена" за пројекат "Подра -
шки модри вез" и Клуб умјетнич-
ких душа  за пројекат "VIII Лико -
вна колонија УМ".

Удружењу "Широко врело"
Шибови одобрено је 800 КМ за

одржавање Другог фестивала
шумских плодова.                        С. Ћ.

ЗА ПРОЈЕКТЕ НЕВЛАДИНОГ СЕКТОРА 

 општине раду
а грађана

САСТАНАК СА НВО "ЛИР ЕВОЛУЦИЈА"
Мапирање објеката 
из тоталитарног режима

Представници невладине организације ЛИР Еволуција су
разговарали сa надлежнима у општини поводом расписивања јав-
ног позива за пројекат МЕД Европске уније - мапирање објеката
из тоталитарног режима, у којем општина Мркоњић Град може
да буде партнер италијанским општинама. Мркоњић Град је одаб-
ран јер је у њему одржано засједање ЗАВНОБиХ-а, а има и других
значајних грађевина из доба СФР Југославије, што би могло да
утиче на унапређење туризма.

Обавезе општине биле би да запослене шаље на путовања и
састанке везана за пројекат, а трошкови би били рефундирани од
стране партнера кроз пројекат. 

- Овакви пројекти су добри, како за појединце који ће уна-
приједити своје знање, тако и за саму општину, јер јој се на овај

начин отвара могућност да у
сљедећем пројекту учествује
као партнер, што би имало да -
леко већи значај и у материјал-
ном смислу - објаснио је пред сје -
дник Скупштине општине Ми -
ле н ко Милекић и ускоро би опш-
тина требала да одговори на  ову
понуду италијанских партнера.         

С. Ћ.

ИХ ВЛАСТИ У СТРАЗБУРУ ПРИ САВЈЕТУ ЕВРОПЕ

ве у области људских права

ЖАРКО ЦВИЈИЋ САМ ПОПРАВЉА ПУТ

Очевим стопама
Жарко О. Цвијић, аутопре-

возник из Подбрда, својим сре -
дствима, материјалом и драго -
цјеним временом, уз своје редов-
не радне обавезе, поправља се -
о ски пут који повезује село са
обрадивим парцелама у пољу.

Наиме, пут је дугачак око хи -
љаду метара, а користе га многи
мјештани овог и других села који
имају своје њиве и ливаде. Пут је
нераван, излокван и понекад је
немогуће саобраћати, нарочито у
вријеме извођења пољопривред-
них радова, када треба да се
пожању или покосе плодне повр-
шине овог подручја.

Овај четрдесетогодишњак сво   -
јом вољом и самопрегалачким
радом, навлачи, разгрће и проко-
пава канале, да вода коју кише
доносе не односи трошан мате-
ријал.

Други мјештани користећи
ову неопходну саобраћајницу не
улажу ништа, нити крамповима и
лопатама помажу да се санира
пут, под девизом: кад може проћи
онај, проћи ћу и ја, кад не треба
оном, не треба ни мени, то ће наш
Жаре, он има велике машине,
њему је лакше и брже, што да ми...

Треба напоменути да је и ње -
гов отац Остоја, такође возач у
"Мркоњић путевима", својски и

несебично поправљао овај потес
пута, а његовим стопама настав-
ља син Жарко.

Жарко, Жаре како га обично
називају, добар је и вриједан до -
маћин, бави се интензивно и пољ-
ским радовима, а више је познат
као послован и ажуран човјек,
који својим радом, јефтино и на
вријеме, испоручује своју робу.
доломитни пијесак, водени шљу-
нак и врши друге услуге. 

Ово је јединствен случај на
терену наше општине па га је као,
куриозитет, вриједно и напомену-
ти.

ЂУРО СТИПАНОВИЋ

Колу српских сестара "Рођење пресвете богородице" одоб-
рено је 1.000 марака за пројекат "Помоћ у животним намирница-
ма старим и изнемоглим лицима".

- Циљ нам је да помогнемо старим и изнемоглим у основним
животним намирницама и уједно их обиђемо да знају да нису
сами - објаснила је Биљана Еремија, предсједница удружења.

марака је ове године
издвојено из буџета
за 11 пројеката УГ

14.500

!

Коло сестара помаже старима
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вадесетдевета сједни-
ца Скупштине општи-
не одржана је 25. сеп-
тембра, са дневним ре -
дом од 16 тачака и уз

присуство 21 одборника. Сједници
је присуствовала и посланик у
Народној скупштини  Републике
Српске из Мркоњић Града Же -
љка Стојичић.

Извод из записника са пре-
тходне сједнице одборници су
усвојили са 14 гласова за и 7 уздр-
жаних. Једногласно су усвојене
Одлука о стављању ван снаге
Одлуке о начину и условима
про даје непокретности у сво -
јини општине путем непосредне
погодбе, као и Одлука о начину
и условима продаје  непокрет-
ности у својини општине путем
непосредне погодбе, којом се
регулишу  услови и начин продаје
непокретности које се налазе у
обухвату "Пословне зоне" купцу
"Шик турс" из Мркоњић Града.

Једногласно је усвојена и
Одлука о измјени и допуни Про -
грама за подстицај привредног
развоја општине у 2015. години,
Нацрт Одлуке о утврђивању
критеријума и расписивању кон-
курса за избор чланова Уп ра в -
ног одбора Агенције за при-
вредни развој општине, Одлука
о одобравању новчаних средс-
тава у сврху учешћа у трошко-
вима ли је чења Драгана Ороза,
као и Одлука о одобравању нов-
чаних средстава у сврху учешћа
у тро шковима лијечења Иване
Чигоје.

Одборници су једногласно
усвојили Нацрт Одлуке о стипен-
дирању студената у школској
2015/2016 години. Овом одлуком
право на додјелу стипендија имају
редовни студенти који први пут
уписују одговарајућу годину сту-
дија и то студенти који су примали
стипендију у школскиј 2014/2015.
години, а редовно су уписали
наредну годину студија, студенти
који имају просјек оцјена 9,00 и

више за све године студија, сту-
денти из породица са четворо и
више дјеце, којима је признато
право на дјечији додатак, студен-
ти без оба родитеља, студенти који
имају статус породице погинулог и
несталог борца или ратног војног
инвалида од I до IV катргорије, сту-
денти прве године студија који
нису завршили све разреде сред-
ње школе са одличним успјехом,
изузев студената из породица у
којима студира троје и више студе-
ната, а први пут уписују прву годи-
ну студија, студенти друге и виших
година студија по основу мате-
ријално-финансијског стања и
просјека оцјена. Право на додјелу
стипендија по повлаштеним усло-
вима имају студенти друге и виших
година студија уписаних на Ма -
шински факултет, Рударско-гео-
лошки факултет, као и студенти
који студирају математику и физи-
ку.

Висина мјесечне стипендије
за све године износиће 120
марака, изузев стипендија за сту-
денте који студирају на Машин -
ском и Ру дарско-геолошком
фа култету, те студената који сту-
дирају математику и физику, а
која износи 180 марака.

Стратегија безбједности са -
о браћаја општине за период
2016/2025. годинe усвојена је та -
кође једногласно.

Одборници су са 15 гласова за
и 6 уздржаних гласова усвојили
Извјештај о извршењу буџета
општине за првих шест мјесеци
ове говине. 

- Укупна буџетска средства у
првој половини 2015. године ост-
варена су у износу од 4.995.564
КМ, што је 51 одсто од планира-
ног буџета и за 37 одсто више од
оствареног извршења у истом
периоду 2014. године. Буџетски
издаци остварени у износу од
4.196.778 КМ, што је 43 одсто
пла нираног буџета и 10 одсто
више од извршења у истом пе -
риоду 2014. године - извијестио је

одборнике начелник одјељења
за привреду и финансије Томи -
слав Тодоровић и додао да
суфицит текућег периода изно-
си 798.786 КМ.

Он је нагласио да су порески

приходи за посматрани период
остварени у износу од 2.501.946
КМ, што износи 48 одсто од
плана за 2015. годину и за 16
одсто већи у односу на исти пери-
од прошле године. Непорески

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОДБОРНИЦИ О БУЏЕТУ, ПОДСТИ

Једногласна подршка с

Висина мјесечне стипендије за
све године износиће 120 мара-
ка, изузев стипендија за сту-
денте који студирају на Машин-
ском и Рударско-геолошком
факултету, те студената који
студирају математику и физи-
ку, а која износи 180 марака

Одборници су једногласно усвојили Ин фор -
ма цију о стању јавне безбједности у општини
за првих шест мјесеци 2015. године.

На подручју које покрива Станица јавне
безбједности евидентирана су 43 кривична
дјела, што је за 40 одсто мање у односу на
исти период претходне године, од чега је 39 из
области општег криминалитета и четири
кривична дјела из области безбједности
саобраћаја. Надлежном тужилаштву поднесе-
но је 40 извјештаја о почињеном кривичном
дјелу против 39 особа због постојања сумње
да су починили кривична дјела. У области опш-
тег криминалитета евидентирано је 39 кри-
вичних дјела, и иста су у паду за 40,91 одсто у
односу на исти период претходне године.

Укупно су разријешена 34  кривична дјела
општег криминалитета или 79,07 одсто.

У првој половини ове године евидентира-
на су 4 кривична дјела из области саобра-
ћаја и против 7 особа су поднесени Из -
вјештаји о почињеном кривичном дјелу
угрожавања јавног саобраћаја. 

Евидентирано је 67 прекршаја јавног
реда и мира у првих шест мјесеци, што је за
6,94 одсто мање у односу на упоредни пери-
од претходне године. Надлежном суду дос-
тављено је 28 захтјева за покретање пре-
кршајног поступка, а починиоцима пре-
кршаја је уручено 26 прекршајних налога.

Када је у питању безбједност саобраћаја
у наведеном периоду евидентирана су 1.532

прекршаја, што је мање за 34,33 одсто у
односу на упоредни период претходне године.
За ове прекршаје поднесено је 48 захтјева за
покретање прекршајног поступка, а издата
су 1.362 прекршајна налога, што је мање за
36,77 осто у односу на претходну годину. Из
саобраћајa је искључено 108 возила и 171
возач, од чега 154 због управљања под
дејством алкохола, а 17 због вожње без
положеног возачког испита. Догодило се 66
саобраћајних незгода, што је за 23,26 про-
цената мање у односу на исти период пре-
тходне године. Од наведених саобраћајних
незгода једна је са погинулим, три са тешко
повријеђеним, 15 са лакше повријеђеним
особама и 47 са материјалном штетом.

ЈАВНА БЕЗБЈЕДНОСТ У ПРВОЈ ПОЛОВИНИ ГОДИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ

Мање кривичних дјела и мање саобраћајки

ПОДСТИЦАЈИ
Депозит 
за мала
и средња
предузећа

Предсједник Скупштине
оп штине Миленко Милекић по -
тписао је са четворо предузет-
ника уговоре о микрокредити-
рању, за које је општина издво -
јила депозит.

Предузећима Квиз Импекс
и ДДМС, јавном превознику Јо -
ви Лазендићу и пољопривред-
ној задрузи Пољо-По дра шни -
ца одобрено је 130.000 ма рака
кредита са каматном стопом
од 3,44 одсто, од чега ће оп шти -
на положити депозит у из носу
52.000. Корисници кредита пла-
нирају утрошити средства у по -
себне намјене, те имају обавезу
да запосле и одређени број рад-
ника.

Љубинка Копуз из Подра -
шнице каже да ће средства уло-
жити у набавку механизације.

- Подршка општине нам
мно го значи, јер су својим сре д -
ствима утицали на смањење
каматне стопе. Средства ћемо
уложити у куповину цистерне
за превоз млијека - рекла је Ко -
пузова. 

Милекић је у име општине по -
тписао и уговор за суфинанси-
рање припреме и сертифика-
ције у дрвопреради са пред-
узећем Ко тор промет, гдје ло -
кална самоуправа учествује са
25 одсто у укупним трошковима,
од носно са 1. 000 КМ.

Општина је у овогодишњем
буџету издвојила 320.000 КМ за
подршку развоју малих и сред-
њих предузећа и предузет-
ништва, од чега су укупна депо-
зитна средства за кредитира-
ње 120.000 KM. С. Ћ.

Д

П о с ј е т и т е  з в а н и ч н у  
п р е з е н т а ц и ј у  
О п ш т и н е  М р к о њ и ћ  Г р а д

mrkonjic-grad.rs.ba



УГОВОРИ О КРЕДИТИРAЊУ И САМОЗАПОШЉАВАЊУ 

Подстицаји општине 
за 15 пољопривредника
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ЦАЈИМА, СТИПЕНДИЈАМА...

студентима 

приходи остварени се у износу од
1.348.717 КМ, што је 44 одсто у
односу на планирано, а три
одсто више у односу на исти
период прошле године.

Тодоровић је рекао и да су
текући расходи за посматрани
период остварени у износу
3.282.314 КМ, што је 43 одсто у
односу на планиране текуће
расходе и седам одсто више од
извршења у истом периоду про-
шле године.

Издаци за финансијску имо-
вину остварени су у износу
459.112 КМ, што је 45 одсто од
плана и значајно је више у одно-
су на извршење у истом периоду
прошле године, док издаци за
отплату главнице и камате по
кредитима примљених од бана-
ка  и отплате дуга добављачу
за јавну расвјету износе 419.352
КМ.

Трошење буџетске резерве
извршено је са 27.700 КМ или 40
одсто од плана, а највећим дије -
лом односе се на помоћ вјерским
заједницама. 

Са 15 гласова за и 6 уздржаних
одборници су усвојили Извјештај
о остварењу плана имплемен-
тације стратегије развоја опш-
тине 2014-2024. у 2014. години.

На основу анализе података о
плану и реализацији пројеката
за 2014. годину, који су дефини-
сани Стратегијом за 2014. годи-
ну може се видјети да је планира-
на  имплементација 49 пројека-
та чија је укупна планирана ври -
једност 2.460.088 КМ.

- Прегледом о реализацији
може се закључити да је импле-
ментирано 35 пројеката, што је
71 одсто од укупног броја

пројеката, а у вриједности
2.135.648 КМ, што чини 87 одсто
од планираног финансијског
пројектног оквира. Од 35 импле-
ментираних пројеката само је
један једногодишњи, док оста-
ла 34 пројекта спадају у катего-
рију вишегодишњих пројеката -
објаснио је Тодоровић и нагласио
да ће пројекти који нису импле-
ментирани  у 2014. години, а који су
били предвиђени Стратегијом би -
ти реализовани у будућем перио-
ду, а као разлог за одлагање од -
ређених пројеката је навео недос-
татак властитих средстава, али и
помоћи од стране екстерних изво-
ра које су изостале у 2014. години
већим дијелом због поплава које
су задесиле Републику Српску.

Извјештај о раду инспек циј -
с ких органа одборници су усво -
јили са 16 гласова за и 4 уздржана
гласа, док су једногласно усвојили
Информацију о експлоатацији
природних ресурса на подручју
општине.

Са 14 гласова за и шест уздр-
жаних усвојено је Рјешење о име-
новању вршиоца дужности
чла нова Управног одбора Аген -
ције за привредни развој опш-
тине Мркоњић Град. Именовани
су: Сњежана Ђурђевић, Милан
Ковачевић и Милан Росић.

Са 13 гласова за и шест уздр-
жаних усвојено је Рјешење о име-
новању комисије за избор чла-
нова Управног одбора Агенције
за привредни развој општине
Мркоњић Град, у чији састав су
именовани Слободан Рајковић,
предсједник и чланови Дамир
Сладојевић, Наташа Арежина,
Жељко Солдат и Борислав Кри -
вокућа.                     СЊЕЖАНА ЋУСО

У Агенцији за привредни раз-
вој начелница општине Дивна
Ани чић потписала је са 15 пољо-
привредних произвођача угово-
ре за три врсте подстицаја у
пољопривреди. Уговоре за мик-
рокредитирање пољопривред-
не производње потписало је де -
сет по љопривредних произво-
ђача, гдје је општина издвојила
38.400 конвертибилних марака
депозитних средстава, док је
укупни износ кредитних средс-
тава 96.000 КМ.

У овој години пласирано је 19
пољопривредних кредита у

износу од 174.000 марака, гдје
депозитна средства износе
69.600.

По први пут потписани су и уго-
вори за самозапошљавање у по -
љопривреди са три пољопривред-
ника, за шта је општина издвојила
9.000 марака, односно по 3.000
сваком, док ће за формирање
фарми за два пољопривредна
произвођача општина издво јити
4.000 КМ, односно 20 одсто од
укупно потребних средстава.

Дијана Еремија, сарадник за
пољопривреду у Агенцији за
при вредни развој  каже да сваке

године пласирају сва средства на -
мијењена пољопривредним произ-
вођачима.

- Када је ријеч о кредитним
средствима сваке године се пла-
сирају сва планирана средства,
јер су каматне стопе доста
повољне у односу на комерцијал-
не банке. Ове године по први пут
пољопривредницима је пружена
подршка  и путем  подстицаја за
самозапошљавање у пољопри-
вреди за шта су издвојена зна-
чајна средства и испуњен је про-
грам који је планиран за ову
годину - објаснила је Еремија и
додала да је један од подстицаја и
помоћ пољопривредницима при
формирању фарми.

Она је истакла и да је циљ и
Агенције и Општине да се помогне
пољопривредницима у стварању
услова да постану комерцијална
газдинства, како би могли оствари-
ти и подстицаје од стране Мини -
старства пољопривреде која су
значајнија.                                            С. Ћ.

Начелница општине Дивна
Ани чић састала се у свом кабинету
са представницима италијанске
фирме "Prowood" Тулисом Мо -
реном и Мануелом Даниклисом,
који су узели у закуп просторије
бившег погона Мањаче. Фирма се
бави производњом дијелова сто-
лица, а планиран је и нови произ-
вод - дрво обложено гумом.

Како кажу у плану је да се прво
крене са производњом дрвених
елемената за столице, односно
сједишта са наслоњачем, а годиш-
њи план производње је 150.000
дрвених елемената. Планирано је
да се у првих шест мјесеци запос-
ли до 100 радника, са тенден-
цијом даљег повећања броја за -
послених уз обезбјеђивање додат-
них просторија, односно хала у
којима ће смјестити машине за про-
изводњу.

Шест радника је отишло на
обу ку у Њемачку, а почетком де -
цембра треба да стигну и прве
велике машине - љуштрилица за
фурнир, купљена властитим сред -
ствима.

Начелница општине је истакла
да заједно са својим сарадницима
стоји на располагању свим инвес-
титорима, како би лакше савлада-
ли препреке које се намећу у адми-
нистрацији, или другим областима
који су у домену општине.

- Нама је изузетно важно да
сачувамо свако радно мјесто, а
посебно ме радује отварање но -

вих - истакла је начелница.
На састанку је договорено да се

челници општине предвођени на -
челницом састају квартално са
представницима италијанске фир -
ме, како би заједнички пратили раз-
вој фирме и план запошљавања,
као и отклањање евентуалних пре-
прека које би се могле појавити
кроз пословање.                                С. Ћ.

Милорад Комленић из Котора бави се воћарством и каже да
редовно користи подстицаје које даје општина.

- Бавим се воћарством и веома сам захвалан општини на сарад-
њи и помоћи коју пружају нама пољопривредницима. Средства ћу
искористити на набавку мотокултиватора са прикључцима - казао
је Комленић и додао да је ријеч о веома повољним кредитним средстви-
ма и каматом од 3,44 одсто.

Задовољство корисника

НОВИ СТРАНИ ИНВЕСТИТОРИ У МРКОЊИЋКОЈ ОПШТИНИ 
Италијани у бившем погону Мањаче
праве дијелове столица 

радника биће
запослено у

100 !
првих 6 мјесеци

марака је остварени
буџет у првој
половини године

4.955.564

!
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САСТАНАК ЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ СА АУСТРИЈСКОМ ФИРМОМ
До пречистача отпадних вода
уз помоћ европских фондова

ИЗРАДА НОВОГ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ

План за развој општине
у наредних 20 година

Начелница општине Дивна
Аничић потписала је са директо-
ром Института за грађевинар-
ство Слободаном Станаревићем
уговор о изради просторног
пла на општине. Рок за израду
плана је седам мјесеци, а вријед-
ност радова је 41.799 КМ.

Постојећи просторни план до -
несен је прије 30 година и претр -
пио је доста измјена због за хтјева
за изградњу привредних и пос-
ловних објеката.

Станаревић каже да ће нови

план бити усклађен са просторним
планом Републике Српске и уск-
лађен са планским документима
за изградњу ауто пута Бањалу -
ка-Млиништа-Гламоч-Сплит и
брзе цесте Бихаћ-Кључ-Трав -
ник.

- Нови просторни план најви-
ше ће се одразити на планира-
ње око пословних зона и око
потенцијалног ауто-пута Бања -
лука-Мркоњић Град, који је сада
у фази израде идејног пројекта
и који ће бити уплањен. Такође,

сама комунална инфраструкту-
ра и развој свих грана привреде
биће предвиђене кроз тај нови
просторни план - објаснио је Ста -
наревић.

Слободан Рајковић, начел-
ник одјељења за просторно
планирање и комуналне посло-
ве каже да општина Мркоњић
Град овим планом добија један
стратешки документ који мора да
посједује свака општина.

- Ради се стратешким доку-
ментима на основу којих се из -
воде сви остали нижи плански
акти, као што су урбанистички,
регулациони и други планови,
тако да ће Мркоњић Град имати
један плански основ по закону о
уређењу за даљи развој и пла-
нирање града - истакао је Рајко -
вић и нагласио да се просторни
план доноси на период од 20 го -
дина.                                                     С. Ћ.

Челници општине разговара-
ли су са представницима аустриј -
ске фирме "ПВЦ" о уградњи
пре чистача отпадних вода и
проналаску начина за привлаче-
ње средстава из фондова Евро -
пске уније.

Слободан Рајковић, начел-
ник Одјељења за просторно
пла нирање и комуналне посло-
ве, истакао је да у будућности тре -
ба посветити више пажње реали-
зацији пројеката у циљу очувања
животне средине, а који су у скла-
ду са Стратегијом развоја опш-
тине.

- С обзиром да је општина
2011. године урадила Студију
хидрографије и хидрографских
карактеристика подручја поје -
ди них водотокова са назнаком
могућих рјешења, од којих је
једно изградња пречистача от -

па дних вода код Црне Ријеке,
за интересовани смо да употпу-
нимо документацију како бисмо
имали више могућности за до -
бијање средстава из европских
фондова - објаснио је Рајковић и

додао да је сљедећи корак саста-
нак са надлежним министарством
како би се на адекватан начин при-
премила потребна документација
за кандидовање пројекта код ЕУ.

С. Ћ.

Просторним планом се утврђују: основна планирана намјена
површина, мрежа насеља и центара, намјене ванурбаних подручја,
мјере заштите животне средине, заштићени простори са зонама заш-
тите и мјерама за заштиту, зоне и насеља са границама обухвата за
које је обавезна израда докумената нижег реда или ужег подручја,
смјернице за спровођење плана и други неопходни елементи.

Шта се све утврђује

Остаци нашег идентитета на
подручју општине Мрко -
њић Град, била је тема ок -
руглог стола на којем су

учествовали стручњаци из Ре -
публике Српске и Србије.

На подручју мркоњићке опш-
тине до сада су идентификована

93 археолошка локалитета од
праисторије до средњег  вијека
који недвосмислено потврђују да
Срби на овом подручју живе ви -
јеко вима. Међутим, културно-ис -
торијско насљеђе овог краја још
није довољно истрaжено, иако је
значајно са аспекта заштите кул-

Поводом обиљежавања Међу -
на родног дана писмености (8.
септембар) Основна школа "Иван
Горан Ковачић", у сарадњи са
њемачком невладином органи-
зацијом ГИЗ и УНИЦЕФ-ом,  орга-
низовала је на Тргу краља Петра I
Карађорђевића, а у оквиру пројек-
та "Подршка образовању од -
раслих", промотивну кампању
"Хе роји свакодневнице". Про -
цјене су да у БиХ 15 одсто станов-
ништва нема завршену основну
школу. 

Циљ кампање је информисање

и едуковање јавности о важности
накнадног стицања основног обра -
зовања одраслих.

- Пројекат има за  циљ да
скре не пажњу јавности о накнад-
ном стицању основног образова-
ња, да мотивише полазнике и да
се руше предрасуде о особама
које немају основно образовање.
Оно што је важно јесте да још
увијек систем накнадног образ-
овања одраслих у нашој држави
није довољно развијен, а о томе
говоре подаци о броју људи који
још увијек немају основно образ-

ОКРУГЛИ СТО О КУЛТУРНО-ИСТО

Истражити арх
У мркоњићкој општини до сада
су откривена 93 локалитета, а
најзначајнија археолошка ист-
раживања рађена су на сред-
њовјековном утврђењу Приз-
рен, у кањону ријеке Сане

МРКОЊИЋКИ ЂАЦИ И НАСТАВНИЦИ О

Срушити предрасуд
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Обука за предузетнике
из пословног планирања

Дан спорта Машинске школе
У спортској дворани у Мркоњић Граду одржана је манифестација

Дан спорта Машинске школе, у оквиру које су се ученици од првог до
четвртог разреда такмичили у фудбалу и кошарци. За дјевојке је орга-
низовано такмичење у пикаду. Директор Машинске школе Милорад
Пекез каже да традиционално организују овакве спортске активности.

- Суштина је да развијају спортски дух и да се међусобно боље
упознају и друже. Интересантно буде и ђацима и професорима -
казао је Пекез и додао да школа сваке године награди најбоље спор-
тисте школе.                                                                                                                    Д. Л.

У организацији Републичке
агенције за развој малих и сре -
дњих предузећа у просторијама
Агенције за привредни развој
одржана је обука из пословног
пла нирања за предузетнике из
општине. Координатор обуке Бо -
јан Ћудић објаснио је Мркоњића -
нима како да направе сопствени
бизнис-план и нагласио да је нај -
важније да знају која је структура
плана и који су елементи, те да
теоријски науче које ставке морају
попунити.

- Искуство је показало да је
за израду бизнис-плана пот-
ребно одговарајуће ментор-
ство, зато смо овдје да пружи-
мо стручну-техничку подршку.
Након  теоријског дијела и пре -
д стављања практичног при -
мје ра једног бизнис-плана, пре -
дузетници ће сами правити
своју верзију плана који ће пре-
зентовати пред свима нама и
ми ћемо им дати сугестије уко-
лико буде потребно - изјавио је
Ћудић.                                                  Д. Л.

овање - објаснила је психолог у
школи "Иван Горан Ковачић"
Мирјана Тегелтија и додала да су
ова школа и њени наставници сер-
тификовани и обучени за рад са
одраслима који желе да стекну
основно образовање.

Кампању су подржали чланови
градског хора "Мали принц" и
дјечијег ансамбла Градског
позоришта.

Истрајни и активни партнери
овог пројекта су, поред шест пар-
тнерских школа из цијеле БиХ,
Завод за образовање одраслих

Републике Српске, Федерално
министарство образовања и
науке, Министарство за образ-
овање, културу и спорт ЗДК,
организација Каритас Швајцар -
ске, Леда, Астра, Буди
мој пријатељ, Удруже -
ње грађана "Хероји сва-
кодневнице", а од ове
године се "Херојима" на
инфо-штандовима при-
кључио и УНИЦЕФ, да -
јући тако подршку овом
племенитом пројекту.

С. ЋУСО

турно-историјског насљеђа, али и
развоја туризма.

Ђорђе Јанковић археолог из
Београда каже да у Мркоњић
Граду има много археолошких на -
лазишта, која су неистражена, те
да се  не зна шта се ту крије у зе -
мљи и колико је то вриједно за
неку цјеловиту прошлост. 

- То су налазишта која имају
најмање три димензије. Једна
од њих је да eвропске конвен-
ције археолошка насљеђа чу ва -
ју као свјетско насљеђе, и оно
при пада цијелом човјечанству
као такво. Друга димензија је
еко номска. То значи да aрхео-
лошко налазиште треба да буде
самоодрживо, да ако је могуће
само себе издржава. Постоје
државе које посвећују пажњу
археологији и од те археологије
живе, јер је развијен туризам
прије свега. И трећа димензија је
да археолошко насљеђе припа-
да нама, да смо ми проистекли
из њега - истакао је Јанковић и
додао да у том смислу треба ист-
раживати и утврдити шта се овдје
дешавало, као и на другим прос-
торима од почетка па до данас.  

Најзначајнија археолошка ист-
раживања у Мркоњић Граду рађе-
на су на средњовјековном утв-
рђењу Призрен, у кањону ријеке
Сане.  

Археолог Горан Симоновић,
који је са тимом археолога радио
на археолошким ископавањима на
овом локалитету каже да је утв-
рђено да је то било важно војно
утврђење - осматрачница у врије -
ме владавине босанских краљева
у средњем вијеку.

- Све укaзује на вриједност
овог локалитета, на његову изу -
зетност и говори у корист свих
оних који сматрају да треба нас-
тавити ископавања Призре на,
да би се дошло до додатних
налаза који ће потврдити оно
што је сада у домену претпос-
тавке, а што ће бити много јас-
није након завршетка ископава-
ња - казао је Симоновић и истакао
да је до сада истражено око три-
десет одсто површине.

Прије неколико година урађе-
на је Студија о валоризацији
културно-историјског насљеђа
на подручју општине Мркоњић
Град. Током јавне расправе нагла-
шено је да студија мора бити допу-

њена, поготово што је у међувре-
мену пронађено неколико вријед-
них археолошких локалитета. Та -
кође је изражено и незадовољство
учесника расправе са великим сте-
пеном заштите природног на сље -
ђа, што према њиховом мишљењу
спутава локални развој. 

- Неопходно је што прије
допунити ову студију и под-
нијети Скупштини општине на
усвајање, како би културно-ис -
торијска и природна баштина на
територији ове општине  била
адекватно заштићена - напоме-
нула је Љубица Срдић, која је уче -
ствовала на округлом столу ис -
пред Републичког завода за
заштиту културно-историјског
и природног насљеђа.

Локалитети културно-исто риј -
с ког насљеђа на подручју општине
представљају велику шансу за
развој туризма, те су у наредном
периоду планирана нова улагања
у археолошка истраживања.

СЊЕЖАНА ЋУСО

РИЈСКОМ НАСЉЕЂУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ

еолошка налазишта

- Суштина је да се изврше научна истраживања и валоризује све
то што је пронађено на 93 локалитета и што је званично до сада потв-
рђено. Крију многе тајне, заиста су вриједни и треба да се истраже на
научној основи - казао је Слободан Ћоћкало испред Културног центра
"Петар Кочић".

Сакривене многе тајне

Кампања "Хероји свакод-
невнице" је покренута 2011. го -
дине у организацији пројекта
"Подршка образовању одра -
слих", финансираног од њемач-
ког савезног министарства за
еко номску сарадњу и развој ко -
јег у Босни и Херце говини
имплементира ГИЗ уз подршку

партнера, и до данас
је срушила бројне пре -
драсуде нашег дру -
штва о накнадном сти-
цању основног образ-
овања, али и скренула
пажњу на стање писме-
ности у Босни и Херце -
говини.

ХеројиБИЉЕЖИЛИ 8. СЕПТЕМБАР - МЕЂУНАРОДНИ ДАН ПИСМЕНОСТИ 

де о накнадном образовању одраслих 
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Служењем парастоса у
ка пели Светог Марка,
по лагањем вијенаца на
Спомен-обиљежје на
гра дском гробљу, јав-
ном трибином и центра -

лном академијом, обиљежено је
20 година од страдања Срба у
западној Крајини у Одбрамбено-
отаџбинском рату.

Вијенце су положили изасла-
ник предсједника Републике
Српске Миладин Драгичевић,
делегација Народне скупштине
Српске, делегација Владе коју је
предводио министар рада и бо -
рачко-инвалидске заштите Ми -
ленко Савановић, те министар за
рад, запошљавање, борачка и
социјална питања у Влади Ср -
бије Александар Вулин.

На спомен-обиљежје вијенце су
положиле и делегације општина
Мркоњић Град, Шипово, Исто -
чни Дрвар, Републичке органи-
зације породица заробљених и
погинулих бораца и несталих
цивила, Борачке организације
Републике Српске, Савеза лого-
раша Српске и Трећег пјеша-
дијског Република Српска пука
Ору жаних снага БиХ, те делега-
ције борачких организација из
Мр коњић Града, Шиповa, Језерa
и Рибникa. 

Хрватска регуларна војска са
јединицама Армије БиХ и ХВО-а
1995. године напала је 13 запад-
нокрајишких општина са већин-
ским српским становништвом, које
су биле у саставу Републике Срп -
ске и са тог подручја протјерале
око 120.000 Срба, опљачкале по -
кретну имовину, а непокретну уни -
штиле и онеспособиле. У Мркоњић
Граду послије рата пронађена је
масовна гробница са тијелима
181 особа, а у више мањих масов-
них гробница пронађено је 176
тијела.

Министар Миленко Савановић
рекао је да је страдање Срба у
западној Крајини 1995. године био
страшан геноцид и наставак про -
јекције Независне Државе Хр -
ват  ске, те изразио увјерење да ће
у времену које слиједи, уз помоћ че -
ститог дијела међународне зајед-
нице, одговарати починиоци неза-
памћених злочина. 

- Хрватска је након протјери-
вања Срба 1995. године намјера-
вала да са својим међународним
менторима практички ријеши срп -
ско питање у БиХ протјеривањем

преко Дрине, што је пројекат који
је одавно присутан. Патоло шке
обраде жртава након ексхума-
ције, показале су да су упо трије -
бљени исти монструозни ме тоди
убијања као и у НДХ 1941. го ди не и
да посебну тежину злочину даје
чињеница да су жртве били и
цивили. На нашу жалост, они који
је требало да чују крик тог народа
још нису чули то што треба да чују.
Морамо истрајавати на томе и тра-
жити помоћ и других земаља у
окружењу посредством њихових
тужилаштава и су дова. На пори
које улаже пред сјед ник Ре публи -
ке Српске Мило рад Додик за одр-
жавање референдума о раду
Устав ног суда и Тужила шт ва БиХ
нису случајни, јер је ријеч о инсти-
туцијама које су се одметнуле и
примјењују селективну правду
под политичким при тиском из
Сарајева - рекао је Савановић и по -
ручио да нам остаје да и даље оби-

љежавамо ове датуме, да ак туе -
лизујемо ове догађаје и јавним три-
бинама вршимо притисак на све у
чијој је надлежности покретање
кривичниих поступака, као и да до -
казујемо велику материјалну ште  ту
коју је општина претрпјела у раз-
арањима и накнадној пљачки. 

Начелница општине Дивна
Аничић изразила је наду да ће
злочини над Србима на подручју
ове општине коначно бити проце-
суирани. 

- Очигледно је да Тужилашт -
во БиХ не ради свој посао, јер је
немогуће да имате масовну гроб-
ницу, толико цивилних жртава
тако звјерски убијених, а да још
нико није одговарао. Општина не
може да поднесе тужбу против
Хрватске за накнаду материјалне
штете, док неко не буде кривично
осуђен за злочине на њеном под-
ручју. Искрено вјерујемо да ће до
тога доћи, јер су хрватска војска и

Масовни з
увијек без

ПОДРШКА ПРОДУКЦИЈИ "ИСТОК ФИЛМ"
Снимање документарног 
филма о злочинима 

Начелница општине Мркоњић Град Дивна Аничић и директор
"Исток филма" Мирослав Станковић потписали су уговор за израду
документарног филма "Континуитет злочина у Мркоњић Граду",
с акцентом на страдање Срба у посљедњем одбрамбено-отаџбин-
ском рату од стране Хрватске војске и Армије БиХ.

Ријеч је о филму о окупацији Мркоњић Града 1995. године,
протјеривању цјелокупног српског народа са свог вјековног огњишта и
континуитету злочина над тим народом. Станковић
каже да му је драго што је општина одлучила да сними
један овакав филм.

- Стицајем околности то сам снимио марта 1996.
године. Стајало је доста дуго и хвала богу да је
општина коначно схватила да је филм требало да
се и заврши. Ми управо на томе радимо сад, послије
20 година и по  први пут ћемо имати причу која ће
бити интересантна не само за овај простор већ и због свијета јер је
прича широка и истинита - објаснио је Станковић и нагласио да ће
филм бити готов до краја године, као и да има јaко много докуменaта
који ће имати значајно мјесто у овом остварењу.

Миленко Милекић, предсједник Скупштине општине, истакао је да
општина сваке године обиљежава 10. октобар, дан када је град окупиран.

- Окупација града је трајала 117 дана и ове године обиљежавамо
20 година од пада 13 западнокрајишких општина и мислимо да је
напокон дошло вријеме да се неке ствари објаве које до сада нису
биле познате. Из тог разлога општина је ове године помогла снима-
ње документарног филма у коме ће доста бити материјала који до
сада није приказиван, а поготово материјал са откопавања масовне
гробнице 1996. године, гдје су пронађена тијела звјерски убијених
181 војника и цивила.                                                                                                   С. ЋУСО

Парастос 
у Бараћима 
Протојереји
Мирослав Гаврић и
Никола Пено служи-
ли су у Бараћима
парастос за 22 поги-
нулa и четири неста-
ла борца Одбрамбе -
но-отаџбинског рата
из бараћког краја.

тијело ексхумирано из масовне гробнице
на градском гробљу у Мркоњић Граду

181 !

ОБИЉЕЖЕНО ДВАДЕСЕТ ГОДИНА ОД СТРАДАЊА С

Поводом обиљежавања 20
година од страдања Срба у за -
падној Крајини уручена су и од -
ликовања породицама 24 поги-
нула војника Војске Ре пу бли ке
Српске са подручја Мр ко њић
Града.

Одликовања

Парастос 
у Грацима  
Парох подрашнички
Александар Ђурић
служио је у Грацима
парастос за 11 поги-
нулих и једног не -
сталог борца Одбра -
мбено-отаџбинског
рата са подручја ове
мјесне заједнице. 

Срба протјерано из 13 општина
у септембру и октобру 1995. у офанзиви 
Војске Хрватске, Хрватског вијећа одбране

и Армије БиХ, и уз подршку НАТО пакта

120.000

!

марака износи материјална штета 
настала у Мркоњић Граду 

током офанзиве и окупације

680.000.000

!
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држава овдје организо-
вале пљачку у којој су однесене и
машине из фабрика, што нису
могли да ураде појединци - изја -
вила је Аничићева и нагласила да
данас мало ко може да препозна
да је Мркоњић Град прије 20
година био згариште, а обнова је,
углавном, текла захваљујући мар-
љивости и упорности становни -
штва и у посљедње вријеме помо-
ћи Владе Републике Српске.

Замјеник предсједника Од бо -
ра Скупштине Србије за дијаспо-
ру Миодраг Линта рекао је да
никад не треба одустати од довође-
ња пред лице правде налогодаваца
и извршилаца злочина над припад-
ницима српског народа и изразио је
незадовољство због опструкције
истрага у Тужилашт ву БиХ које,
како је рекао, због политичких при-
тисака из Сарајева одбија да подиг-
не оптужнице против Хрвата и
Бошњака који су починили злочине
у 13 западнокрајишких општина.

Линта истиче да је потребна
активнија улога Тужилаштва за
ратне злочине Србије у процесуи-
рању злочина над српским наро-
дом на овом простору, без чега се
тешко може направити суштински
помак у рјешавању овог питања.

- Не може се говорити о трај -
ном миру између Срба, Хрвата и
Бошњака, ако се српске жртве
минимализују, а без једнаког
односа према жртвама и према
злочину не може се ићи напријед
- поручио је Линта.

Предсједник Борачке орга-
низације Републике Српске Ми -
ломир Савчић изјавио је да нема
очигледнијег примјера удруженог

злочиначког подухвата од, како је
рекао, планског и насилног прого-
на српског становништва из 13 за -
паднокрајишких општина 1995. го -
дине.

- Много је неправде, али ни 20
година након ових дешавања
нисмо нашли рјешење. Очигле -
дно је да рјешење није лако наћи
и зато морамо видјети на који
начин да заштитимо своје грађа-

не - рекао је Савчић. 
Након парастоса и полагања

вијенаца одржан је пригодан кул-
турно-умјетнички програм. Оби -
ље жа вање страдања Срба у за -
падној Крајини један је од 29
важнијих датума из новије срп -
ске историје који је установио
Одбор Владе Републике Српске
за његовање традиције ослобо-
дилачких ратова. 

Поводом обиљежавања 20
година од страдања Срба у 13
западнокрајишких општина
упри личена је jавна трибина
"Два десетогодишњица стра-
дања Срба од хрватске, мусли-
манске и НАТО агресије у
Мркоњић Граду".

Министар рада и борачко-
инвалидске заштите Републи -
ке Српске Миленко Савановић
поручио је да је велика неправда
не казнити оне који су починили
овај огроман злочин. 

- Трибином желимо да поша-
љемо снажну поруку Тужилаш -

тву БиХ и свим надлежним ин -
ституцијама да се процеси мо -
рају покренути и довести до
краја јер велика је неправда не
казнити злочинце који су напра-
вили огромни злочин, јер само у
Мркоњић Граду у масовној гроб-
ници нађен је 181 страдали, а у
мањим околним гробницама 176
- изјавио је Сава новић новинарима
и додао да жи ви у увјерењу и нада
се да ће од говорни врло брзо бити
проце суи рани и да ће лице правде
угледати сви они који су чинили

злочине и који морају одговарати
за своја дјела.

Јавни правобранилац Репу -
блике Српске, Слободан Ра -
дуљ, рекао је да је био члан тима
који је обавио ексхумацију масов-
не гробнице у Мркоњић Граду.

- Двадесет година је про-
шло, још увијек правде нема,
нико није одговарао, а зна се да
је документација потпуна и да
постоје свједоци, али очиглед-
но да они који треба то да чине
не помјерају предмет са мртве
тачке. Требало је до сада поче-
ти било какав процес, позивати
свједоке, а ништа се не ради -
истакао је Радуљ и нагласио да су
посљедни потези предсједника
Републике Српске Милорада
Додика и Народне скупштине у
вези са референдумом о Ус -
тавном суду и Тужилаштву БиХ
једини начин да се нешто покрене
са мртве тачке. 

Генерал Момир Зец поручио
је да надлежне институције мо -
рају радити свој посао.

- Имамо посљедице, имамо
ко је учествовао у свему и ин -
ституције морају да раде свој
по сао и да процесуирају одго -
вор не. То је порука са овог ску -
па - рекао је Зец.

У овој операцији учествовао је
и Пети корпус такозване Ар -
мије БиХ, којим је командовао
Атиф Дудаковић, о чему постоји
видео-запис на којем се види како
издаје наредбу да се уништи све
што је српско на овим простори-
ма.                                                   С. ЋУСО

Посљедни потези предсједника Милорада Додика
и Народне скупштине у вези са референдумом о
Уставном суду и Тужилаштву БиХ једини начин да се
нешто покрене са мртве тачке и коначно започне
процес против одговорних за убиства и прогон Срба
из 13 западнокрајишких општина

ТРИБИНА О СТРАДАЊУ У ЈЕСЕН 1995.
Докази постоје и 
чекају процесуирање

420 страдалих се и даље води као нестало
Тог 10. октобра 1995. године Хрватска војска, ХВО и Пети корпус

Армије БиХ заузели су Мркоњић Град, а у офанзиви која је са прекиди-
ма трајала скоро годину дана заједно са припадницима такозване
Армије БиХ етнички су очистили 13 општина са већинским српским
становништвом - Рипач, Петровац, Дрвар, Грахово, Гламоч, Кључ,
Сански Мост, Мркоњић Град, Шипово, Србобран, Јајце, Купрес и
Крупа на Уни и убили 1.674 особа, од којих се 420 и данас води као
нестало. У агресији ове три  војске протјерано је 120 хиљада Срба.

У Мркоњић Граду послије рата пронађена је масовна гробница са
тијелима 181 особе, а у више мањих масовних гробница пронађена
су 176 тијела. Само на подручју општине Мркоњић Град уништено је
1.608 кућа и 700 станова, а процијењена ратна штета је око 680
милиона КМ. Хрватске и муслиманске снаге за собом су оставиле пус-
тош и масовне гробнице.

лочини још 
судске пресуде

цивила и војника убијено је септембра и октобра 
1995. од којих су ексхумирана тијела 1.214

1.674 !

РБА У TРИНАЕСТ ЗАПАДНОКРАЈИШКИХ ОПШТИНА

По министру у Влади Србије Александру Вулину, трагедија
српског народа у Босни и Херцеговини представља трагедију Срба гдје
год да живе и општељудску трагедију, те да 20 година у историји не
представља ништа и да ће српски народ наставити да памти много
дуже, те да ће само памћењем успјети да сачува себе.

- Док не будемо имали бар једну пресу-
ду, бар једно име и бар јасан доказ да и
наше ране неког боле, дотле ћемо сви ми
Срби имати велику сумњу у међународну
правду - поручио је Вулин и нагласио да за
Србију нема ништа важније и драже од
Републике Српске. 

- На нама је да сачувамо ово што
имамо, на нама је да се развијамо и да, поштујући Дејтонски спо-
разум и признавајући територијални интегритет и суверенитет
БиХ, чувамо своју Републику Српску - рекао је Вулин.

Ништа важније и драже од Српске

дана трајала је окупација Мркоњић Града,
обиљежена убијањем цивила, 

пљачком и уништавањем инфраструктуре 
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Бројни љубитељи гљива и
природе су и ове године
имали прилику да проведу
викенд на планини Лисини

изнад Мркоњић Града, и да ужи-
вају у брању гљива и јесењем шаре-

нилу шума и ливада. Ма -
нифестацију "Гљиварски викенд
на Лисини" средином октобра
организовало је Планинарско-еко-
лошко друштво Видик, уз под-
ршку Еколошког покрета Зе лен -

ковац и Општине Мркоњић Град.
Двије групе сакупљача гљива

су у јутарњим часовима кренуле са
Балкане и Зеленковца, успут
бра ле гљиве и састале се на По -
љанама. Гљивари су пут настави-

ли до Зеленковца, гдје су их чекали
специјалитети од гљива и припре-
мљена изложба стотињак врста
гљива. У вечерњим часовима уз
музику је настављено дружење и
прича о гљивама.

- Нисмо дозволили да се пре-
кине традиционално јесење окуп-
љање гљивара на планини Ли -
сини, па већ другу годину плани-
нари из Мркоњић Града органи-
зују ову манифестацију. Ове годи-

Удружење "Широко вре -
ло" из Шибова организо-
вало је почетком октобра 2.
Фестивал шумских плодо-

ва са основним циљем да љубите-
ље и чуваре природног насљеђа
упозна са селом Шибови и плани-
ном Лисином на којој расте много
шумских плодова.

Сунчано вријеме окупило је око
150 истинских сакупљача шум-
ских плодова који су кроз спортско-
едукативни-музички програм потвр-
дили основни циљ фестивала.

Док су љекобиље, гљиве и ос -
тале шумске плодове доносили до
стола за идентификацију, дотле су
вриједни кувари Радомир Шор -

маз Шоћо под будним оком Мир -
јане Ћоћкало припремали "шибо -
вља нски пасуљ".

Фестивал је отворио предсјед-
ник Скупштине општине Миленко
Милекић, који је указао на значај
одржавања оваквих манифеста-
ција у селима која још само постоје
на географским мапама али и пот-
реби њихове ревитализације за
од мор "модерног" човјека. 

Модератор изложбе Бранка
Ћоћкало одржала је предавање о
значају сакупљања и употребе ље -
кобиља.

Одржано је и такмичење у на -
родним спортским дисциплинама, а
скоро сви су хтјели да покажу свој
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ГГљљииввааррссккии  ввииккеенндд  ннаа  ЛЛииссииннии и Зеленковцу

ФФеессттиивваалл  шшууммссккиихх    плодова у селу Шибови

МАНИФЕСТАЦИЈА ПЛАНИНАРСКО-ЕКОЛОШКОГ ДРУШТВА 
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спортски таленат. Најбоље резулта-
те у скоку у даљ постигли су Предраг
Рајак, Милан Шормаз и Михајло
Лазендић, у бацању куг ле Предраг
Рајак, Драган Гашић и Драган
Сладојевић, у набацивању метал-
них колутова на штапове Живко
Војводић, Мелиха Муја но вић и
Зоран Рајак, а у надвлачење коноп-
ца екипе "ПЕД Видик", "Шибови-
Медна" и "Плива 4х4" из Шипова.

Сви учесници добили су дипло-
ме и књиге, а они у екстремним
спортовима (вожња и надвлачење
конопца) по гајбу пива.

"Шибовљански пасуљ" се по -
казао као добра енергетска подлога
за спортска такмичења, а највише

се тражио залогај шампињона при-
премљених на жару и гутљаји чорбе
од коктела гљива. Нашло се на пла-
нинарском менију и печено свињче.

У музичком дијелу након свеча-
не додјеле награда услиједио је
концерт пјевача Драгана Писара.

Несебичну помоћ пружили су
учесници својим доласком, а посебно
планинари ПЕД "Видик" кроз услу-
ге водича стазама Лисине. Књи -
жевница Марија Рожић је све ак -
тивности овјековјечила фо то гра фи -
јама, сниматељ дописни штва РТРС-а
Младен Шкрбић ка мером је снимио
занимљиве згоде, а Драга Лекић,
дописница СРНЕ, послала вијест у
свијет.                   СЛОБОДАН ЋОЋКАЛО

Гљиварски викенд на Лисини ии  ЗЗееллееннккооввццуу

Фестивал шумских     ппллооддоовваа  уу  ссееллуу  ШШииббооввии

 ВИДИК, ЕКОЛОШКОГ ПОКРЕТА ЗЕЛЕНКОВАЦ И ОПШТИНЕ

Шароликој дружини на Лисини придружили су се
возачи теренских возила из Мркоњић Града, предво-
ђени Далибором Зељковићем Крушком, који је
позвао пријатеље Ауто клуба "Плива 4х4" из
Шипова. Они су одржали прво такмичење у екстрем-
ној вожњи на стрмим падинама Змијањака.

Најбоље пролазно вријеме у такмичарском дије -
лу имао је млади возач Александар Малиновић из
А.К. ''Плива 4х4'' - Шипово, док су друго и треће мјес-
то припали Горану Вукоману и Градимиру Бубње -
вићу возачима овог клуба. Мркоњићки такмичари су
показали врхунско знање али су због жеље да буду
најбржи доживјели хаварије. Гаша није имао среће,
отказале брзине, а Васић поломио осовину. Браћа
Зоран и Предраг Рајак возили су брзо, али су били
спорији неколико секунди. Праву сензацију изазвао је
др Тица који је у свој теренац сјео знатижељне гле-
даоце да их мало испрепада, па није много марио за
вријеме колико да их "прекали" у брзој вожњи. 

Најбоље пролазно вријеме у ревијалном дијелу
имао је Далибор Зељковић Крушко из Мркоњић Града. 

Трке "теренаца" на стрмим падинама Змијањака

не се на Лисини окупио велики
број сакупљача гљива, љубитеља
природе, планинара и ученика,
док су представници медија све
забиљежили и најбоље утиске
послали у свијет. На Лисини се
одржавају разне активности у

циљу промовисања природног
богатства ове планине, а по броју
детерминисаних врста гљива
Лисина је једна од најзначајних
станишта гљива у Европи - изјавио
је Предраг Ћоћка ло, предсједник
друштва Видик.

- Дуги низ година се у јесен
окупимо и дружимо на Лисини,
беремо гљиве, организујемо из -
ложбу гљива и размјењујемо ис -
куства. Иначе, ова година је била
неповољна за раст гљива, па смо
морали чекати обилније јесење

кише да гљиве крену да расту и
да одржимо ову манифестацију -
каже Боро Јанковић.

Планина Лисина је позната као
богато станиште преко хиљаду вр -
ста гљива, а у самом срцу ове пла-
нине се налази и строго заштићен

резерват гљива. Након великог
бро ја идентификованих гљива које
су убране за гљиварски ви кенд, сви
гљивари истичу да ове јесени најви-
ше има вргања, сунчаница, шампи-
њона и рујнице, док је веома мало
било лисичарки.                М. МИЛЕКИЋ
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За првачиће основних школа са
подручја општине уприличен је све-
чани пријем у Културно-спортском
центру „Петар Кочић“, а најмлађи-
ма је полазак у школу и срећне
школске дане, пожељела начелни-
ца општине Дивна Аничић.

- Желим вам да будете добри
људи, поштени, вриједни и сва-
како да усвојите што више зна -

ња које вам се буде нудило - ре -
кла је Аничићева, а за све првачиће
општина је обезбиједила поклон
пакетиће.

Испред Станице јавне безбјед-
ности првачиће је поздравио на -
чел ник Одјељења за безбједност
саобраћаја Горан Рољић, који је
упутио апел свим учесницима у
саобраћају да обрате пажњу на

ученике, посебно на првачиће.
- На најпрометнијим саобра-

ћајницама у граду постављени су
транспаренти како би се скрену-
ла пажња возачима да је у току
школска година, док ће у непос-
редној близини школа бити по -
јачано присуство полицијских
слу жбеника како би се школар-
цима омогућио безбједан прела-
зак коловоза, а одржаће се и
традиционална едукација дјеце
за безбједно учешће у саобра-
ћају - објаснио је Рољић.

Првачићи су уживали и у кул-
турно-забавном програму који су
за њих припремили чланови градс-
ког хора „Мали принц“ и градског
позоришта Мркоњић Град.           С. Ћ.

Пријем за првачиће 
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У школској 2015/2016 години на подручју општине, у четири
основне школе, у први разред уписано је 157 ђака првака, што је за 42
ђака више него у претходној школској години. У ОШ „Иван Горан
Ковачић“ уписано је 60 првачића, у ОШ „Петар Кочић“ 65, у ОШ „Вук
Караџић“ у Бараћима 17, и у ОШ „Бранко Ћопић“ у Бјелајцу 15.

Поводом обиљежавања Не -
дјеље дјетета малишани Дје -
чијег вртића „Миља Ђукано -
вић“ посјетили су општинску
управу и са предсједником Ску -
пштине општине Миленком
Ми  лекићeм разговарали на
тему дјечијих права.

Малишани су предсједнику
уру чили цртеж и извели рецита-
ције које су припремили заједно са
васпитачима, а које говоре о ос -
новним правима дјеце, као што су
право да живимо, играмо се, пише-
мо.....

Потом је обиљежавање Недје -
ље дјетета настављено у просто-
ријама вртића заједно са осталим
малишанима и уз програм који
говори о дјечијим правима, а ово-
годишњи мото Недјеље дјетета је
„Срећна дјеца - срећни људи“.

Организована је и продајна из -
ложба хуманитарног карактера, а
прикупљена средства биће уруче-
на дјечаку Стојичић Предрагу из
Медне.                                                   С. Ћ.

Више ђака

ђака првака уписано
у први разред у четири

основне школе у општини
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Пријем за малишане 
Дјечијег вртића 
„Миља Ђукановић“
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Више од 1.000 ученика
основних и средњих школа
и дјеце из Дјечијег вртића
„Миља Ђукановић“ учест-

вовало је на 11. Госпојинској улич-
ној трци под називом „Добро за
Мој Град“.

Отварајући манифестацију, на -
чел ница општине Дивна Аничић је
такмирачима пожељела много сре -
ће и да најбољи побиједе.

- Поносни смо на ову уличну
трку, на вас који учествујете сваке
године, поносни на преко хиљаду
учесника који ће данас трчати и
чинити нешто добро за себе, па и

за свој град - поручила је окупље-
нима Аничићева и захвалила се
свим спонзорима који годинама по -
мажу манифестацију.

Побједници у конкуренцији нај -
старијих учесника, ученика четвртих
разреда  средњих школа су били Сте -
фан Милановић и Данијела Га -
врић, ученици Гимназије. Друго
мјесто код мушкараца припало је Не -
мањи Вођевић, а треће Мињи Чу -
лић, а код ученица друга је била На -
таша Лекић а трећа Дајана Васић.

Велику пажњу гледалаца при-
вукла је трка најмлађих учесника -
ци цибана. Код цицибанки најбоља

је била Сара Малиџа, друга Нађа
Вујановић и трећа Божана Дедић.
Код цицибана најбољи је био Сергеј
Ђуза, други је био Срђан Писарић и
трећи Ђорђе Крупљанин.

Организатор, Јавна установа
Културно-спортски центар „Пе -
тар Кочић“, обезбиједио је за све
побједнике дипломе и пехаре. 

Покровитељ је и ове године
била Општина Мркоњић Град,
генерални спонзор Хидроелектра -
не на Врбасу, а манифестацију су
помогли Министарство рада и бо -
ра чко-инвалидске заштите РС, те
бројни привредни колективи.       С. Ћ.

11. ГОСПОЈИНСКЕ УЛИЧНЕ ТРКЕ ЦЕНТРОМ ГРАДА

Преко хиљаду ученика
за добро нашег града
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ЦИЦИБАНИ: 
Сара Малиџа 
и Сергеј Ђуза
ПРВИ РАЗРЕД: 
Ана Тркуља 
и Павле Сладојевић
ДРУГИ РАЗРЕД: 
Јована Еремија, Виолета
Убовић и Милутин Илић
ТРЕЋИ РАЗРЕД: 
Ања Убовић 
и Данијел Иликтарeвић
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД: 
Марија Милић 
и Јовица Удовичић
ПЕТИ РАЗРЕД: 
Дајана Тица 
и Милан Кудра

ШЕСТИ РАЗРЕД: 
Милана Еремија 
и Емил Микулић
СЕДМИ РАЗРЕД: 
Горана Вишекруна 
и Милош Гајић
ОСМИ РАЗРЕД: 
Тијана Кудра 
и Симо Вођевић
ДЕВЕТИ РАЗРЕД: 
Сања Јовишић 
и Петар Милановић
ПРВИ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ: 
Анђела Пејић 
и Недељко Милекић

ДРУГИ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ: 
Татјана Каурин 
и Станко Малић
ТРЕЋИ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ: 
Наташа Рајковић 
и Дејан Ступар
ЧЕТВРТИ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ: 
Данијела Гаврић 
и Стефан Милановић 

Побједници
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Шест представа је виђено на
Седмом фестивалу дјечијег дра -
мског стваралаштва Републике
Српске, одржаном у Мркоњић
Гра ду. У конкуренцији су биле пре -
дставе "Чаробна свирала виле-
њака Милана" Плесног клуба
"Латино денс" и Дис позоришта
младих из Бањалуке, "Пепељу -

га у земљи чуда" Драмске сцене
СПКД "Просвјета" из Прњавора,
"Смешна бајка" драмске секције
"Плива" из Језера, "Ко некад у
осам" Градског позоришта "Ја -
за вац", студио "Јазавац" из Ба -
њалуке, "Гдје је мој нос" Зворни -
чког драмског позоришта и "Ма -
гареће године" домаћег Град -

ског позоришта.
Предсједник Скупштине опш-

тине Миленко Милекић симбо-
лично је дјеци уручио кључеве
града, чиме је званично и отворен
овај фестивал.

- Желим вам да се дружите,
за бављате и играте ових дана и
да чувате град - поручио је

Милекић дјеци на отварању.
Дубравка Николић, вођа мр -

ко њићког Градског позоришта и
организатор овог фестивала, на -
вела је да се ове године фестивал
одржава под слоганом "Ипак
иде".

- Дјеца се радују и ово је
манифестација која промовише
дјечије драмско стваралаштво,
учи дјецу позоришној култури и
основама драмске умјетности -
рекла је Николићева.

Фестивал је трајао три дана,
након чега су проглашени побјед-
ници, а организована је и луткарска
радионица. Предсједник жирија је
био дипломирани луткар Цветин
Аничић.

Организатор овог фестивала је
Градско позориште, док је покро-
витељ била општина Мркоњић
Град.                                             Д. ЛЕКИЋ

ФЕСТИВАЛ ДЈЕЧИЈЕГ ДРАМСКОГ СТВАРАЛАШТВА

Мали глумци три дана
држали кључеве града

ПРОМОЦИЈА НА САЈМУ КЊИГА 

Рашине 
"Капије 
Хада"

- Радовановић, наиме митске вриједности старог свијета инти-
мизује, присваја и посваја као нешто што се подразумијева, и без
чега је сналажење-разазнавање и у самој свакодневници готово
немогуће. Његова "дружења" с јунацима и херојима, боговима и
полубоговима античког свијета објављују се као путоводно наче-
ло што води ка вишем ступњу истинитости - ка пјесничкој истини
преплетеној понад времена и збивања и некој врсти "миксиране"
реалности. То је простор у којем се Радовановић исказује без ком-
плекса и, махом с ваљаним или - у понајбољим пјесмама - и завид-
ним резултатом - пише у рецензији Радовановићеве збирке, коју је
потписао мр Срба Игњатовић из Београда. 

Миксирана реалност

Представа "Магареће године" Дјечијег драмског ансамбла
мркоњићког Градског позоришта проглашена је за најбољу.
Награда за најбољу режију припала је Бранкици Радоњић из

Прњавора, за ко -
лективну игру на -
грађено је Звор -
ни чко драмско
по зориште, док
је награду за
афир мацију дјеце
кроз драмску игру
добила Тања То -
мић из Језера. За
најбоље глумице
проглашене су Да -
 рија Јовић из Мр -
коњићког по зо -

ри шта и Николина Стокановић из Прњавора, док су најбољи глумци
Милан Богдановић из Бањалуке и Алдин Ђукла из Језера.

Мркоњићани најбољи

На 60. Сајму књига у Бео -
граду, на штанду издавача из
Републике Српске, представио се
и мркоњићки књижевник Ра -
дмило В. Радовановић, који је
промовисао своју посљедњу зби -
р ку поезије "Капије Хада" у из -
дању Удружење књижевника
Српске, подружница Бања Лука.

О књижевном раду и збирци
говорио је др Мићо Цвијетић,
главни и одговорни уредник
"Књижевних новина" из Бео -
града, а у име представништва
Ре публике Српске, књижевник
Душко М. Петровић. У препуној
сали Радовановић је своје пред-
стављање започео са пјесмом
"Мати", а онда су се пјесме из
овог посљедњег циклуса низале

једна за другом: "У љупкој само-
ћи", "Снијег", "Хомер", "Узбу -
ђе ни", "Безгласна тама"...

- Иако наизглед фрагметар-
не, песме из књиге "Капије Хада"
чврсто су повезане нитима до -
сљедног поступка једноставним
поетским језиком, без овешта-
лих или на силу срочених, или
херметичних метафора, у чисту
лирику која дотиче најтананије
струне у приложеном и радозна-
лом читаоцу, позива га на пре-
познавање себе и свог удеса у
пјесниковом удесу и буди у њему
оно запретано између сна и сје -
ћања - записао је, између осталог,
у рецензији збирке Томислав Ми -
јо вић, књижевник из Зајечара.

СЛОБОДАН ЋОЋКАЛОДјечији ансамбла мркоњићког позоришта



26КУЛТУРАMРKOЊИЋ ГРАД СЕПТЕМБАР/ОКТОБАР 2015. LOKALNE NOVOSTI

У скупштинској сали , 8. октобра, одржа-
на је XVII књижевна бесједа поезије „Ок -
тобарски књижевни одјеци – ОКО“, а
поводом 17. година рада Клуба умјетнич-
ких душа и 10. октобра - дана одбране
Мркоњић Града у јесен 1995. године.

Учесници ове књижевне бесједе своје
пјесме су поклонили граду који је прије два-
десет година паљен, убијан, понижаван, али
граду који је поново васкрсао по ко зна који
пут у родослову свога битисања. Народна
пословица каже „Једина права грешка у
животу је грешка из које ништа нисмо
научили“. 

Зато је Клуб умјетничких душа кроз
Октобарске књижевне одјеке први прогово-
рио пјесмом о граду страдалнику, граду мно-
гих имена који је своје злотворе увијек

успијевао да надживи, надајући се да се неће
појавити неки нови да га поново уништавају.

Иво Андрић је рекао: „Рана која се
крије, споро и тешко зацјељује“. Зато је и
намјера организатора свих ових година била
да се о томе јавно говори и спомиње како би
се отела од заборава и колективног (не)пам-
ћења.

На књижевној бесједи своје стихове гово-
рили су пјесници из Бања Луке - Миленко
Стојичић и Сава Гуслов Марчета, из Шипо -
ва - Милан Тривунчић и Марко Сукњаја, и
Мркоњић Града - Радмило В. Радовановић,
Марија Рожић, Стеван Новаковић, Ђуро
Стипановић, Драго Банека, Мирослав В.
Чавић и Синиша Удовчић.

Књижевник Томислав Мијовић из За -
јечара због болести није дошао али се

Мркоњић Граду оду -
жио кроз пјесму „Пе -
сничко бдење у Мр -
коњић Граду“, која
је прочитана по ње -
говој жељи из збир-
ке „Загрљај опро-
штаја“.

Миленко Стојичић је прочитао једну од
својих пјесама посвећених школским друго-
вима који су убијени на православном гробљу
у октобру 1995. године (види оквир).

Међу посјетиоцима било је највише уче-
ника Машинске школе који су са пажњом слу-
шали пјесме учесника. Генерални покрови-
тељ манифестације је Општина Мркоњић
Град, уз медијску подршку дописништава
РТРС-а и СРНЕ.                   СЛОБОДАН ЋОЋКАЛО

Поводом 100 година рође-
ња књижевника Бранка
Ћопића у Народној биб-
лиотеци одржано је књи-

жевно вече Миленка Стојичића
под називом "Ћопићева башта
књижевности", а говорио је и
књижевник Радмило В.
Радовановић. 

Стојичић је казао да  је ово вече
одржано првенствено како би се
поново пробудило ново читање
Бранка Ћопића.

- Покушавамо да овај јубилеј
не славимо само церемонијално.
Направио сам три антологије о
Ћопићу само да провоцирам
његово ново тумачење у новом
времену. У антологијама поку-
шавам да покажем да је он и
данас наш најживљи писац, мис-
лим на литерарну вриједност

његовога капиталног дјела -
казао је Стојичић и истакао је да
поред обиљежавања јубилеја, пос-
тоји суштаственији разлог због

којег је одржано ово вече у Мр -
коњићу.  

- Ћопић је на неколико начи-
на "везан" за Мркоњић и тиче се
Мркоњића. Прво што је ратовао
на овим просторима, оставио је
неколико писмених трагова,
малих литерарних медаљона о
том свом ратовању на подручју
Мркоњића. А Ћопић је био и на
засједању ЗАВНОБиХ-а, о  томе
пише Скендер Куленовић у јед-
ном свом сјећању, а то мало ко
зна. Ћопић је бјежао са маргине
историје, није волио да се уписује
у вијеснике - подсјетио је Стојичић.

Биљана Ћелић, директорица
Народне библиотеке, казала је

да библиотека жели, мора и хоће
да обиљежи сто година од рођења
и тридесет година од Ћопићеве
смрти.

- Промовисали смо вечерас и
три антологија о Ћопићу Милен ка
Стојићића из Бањалуке. Же лимо
да поново освојимо Ћопи ћа, да га
читамо - казала је Ћелићева. 

А три антологије које је Сто -
јичић приредио поводом 100 годи-
на рођења Ћопића су: "Ћопићева
машта сљезове боје", "Ћопић,
свилен писац" и "Кочић и Ћопић,
од милодува до сљеза књижев-
ности".

У првој антологији "Ћопић у
машти сљезове боје" рецензије
потписују Матија Бећковић и Ра -
дослав Братић. Стојичић, као при-
ређивач и аутор текстова боји
"сље зовом бојом" приче "Ћопић,
спрам Сервантеса" и "Из Ћо -
пићевог шарпеља", док 29 пјес-
ника кроз поезију, 17 кроз прозу и
петоро кроз критику, свако на свој
начин, поново оживљава сјећање
на Бранка и од њега ствара нови
књижевни лик. 

И мркоњићки пјесници су на -
шли своје мјесто у овој антологији.
Радмило В. Радовановић напи-
сао је пјесму "Лет с уздахом у
тмину", а Ђуро Стипановић пјес-
му "Споменик" (види оквир). 

У другој антологији "Ћопић,

свилен писац", Стојичић је окупио'
48 књижевника, који су прозом и
поезијом "оплакали" Бранка, а ре -
цензенти ове антологије су Ма тија
Бећковић и Рајко Петров Ного.

А у трећој "Кочић и Ћопић од
милодува до сљеза књижевнос-
ти", Стојичић кроз три циклуса:
"Упричани Кочић", "Опричани
Ћопић" и "Кочић и Ћопић у истој
причари" гради причу-књигу пос-
већену Петру Кочићу и Бранку
Ћопићу, трагичним књижевницима
трагичног књижевног простора.
Рецензенти ове књиге су Матија
Бећковић и Радослав Братић.

Д. ЛЕКИЋ И С. ЋОЋКАЛО

ОДРЖАНИ ОКТОБАРСКИ КЊИЖЕВНИ ОДЈЕЦИ – ОКО
Пјесмом против заборава

СТО ГОДИНА ОД РОЂЕЊА ВЕЛИКОГ ПИСЦА

Ћопићева 
башта 
књижевности
Mилeнкo Стojичић прeдстaвиo три aнтoлoгиje o Ћoпићу

Споменик
Док сам спавао и топло сањао
звијезде су освјетљавале мој лик,
сву ноћ сам градио, просто зидао
Бранку Ћопићу споменик.
Мијешао помрчину с мјесечином
и циглу на малтер низао,
уградио очи, срце и душу
И доносити материјал сам сам стизао.
Узиђујем Бранкове пјесме, романе
грађевина добива свијетао облик,
зора је и перем руке
и дуго гледам споменик.

Ђуро Стипановић

Одбрана новог гробља
На новом гробљу стари пријатељи, два сјајна 
фудбалера и страстан љубитељ филозофије 
и атлетике.
Три свијеће палим, три оловке оштрим 
да се са пријатељима за смрт 
упитам.
Лети над градом наша вавилонска лопта,
сијева из ње филозофска мисао 
о смрти.
Муња из пјесме њиховим се именима 
потписује и таложи у седру 
кенотафа.  
Само смрт, мајстор црне креације на 
гробљу, може да смисли
пјесму о фудбалу, филозофији и атлетици.
Post scriptum
Не замахуј оловком, не вијори листом,
не кушај шта се све у пјесми 
може догодити!                          Миленко Стојичић

Миленко Стојичић је пјесник,
приповједач, романсијер, кри-
тичар, есејист, антологичар.
Школовао се у Мркоњић Граду
и Београду. Објавио је четрде-
сетак књига различитих жанро-
ва, колумнист је у неколико
новина и часописа и предсјед-
ник Подружнице књижевника
Бањалука. 

Пјесник, приповједач, критичар...



(1933 - 1939)
СК Електро-Босна (Јајце) 
- СК Мркоњић 5:2 (3:0)

10. 9. 1933. 
Пред доста великим бројем гледалаца,

одиграна је у недељу прва ногометна утакми-
ца између горњих екипа, те је Електро-Бос-
на приморала Мркоњић на капитулацију са
5:2. Терен на коме је одиграна утакмица више
је него очајан. Толики је успон од доњег гола
према горњему, да се простот човек умори из-
аћи нормалним кораком, а како је 90' "касач-
ког трчања" у разним правцима – то је једно.
А друго: сам терен је стрциште пуно камења,
- па ипак и под таквим околностима утакми-
ца је била узбудљива и напета до краја.

Електро-Босна је наступила: Дујић, Сале-
та, Старе, Илић, Батаг, Медо, Кендо, Агић,
Плеша, Лохајмер, Ринкић. Били су компакт-
ни и претставили се као доста хомоген тим.
Дали су добру одбранбену игру. Кад би се ос-
лободили притиска, знали су да преведу нис-
ку игру кратких пасова, чиме су више пута по-
бунили Мркоњић. Најталентованију игру дао
је средњи ред, у коме је отскакао центар-
халф Сонтаг. У навали су добро проиграва-
ли Алић и Кендо. Односно десно крило Кли-
кић добро је држан.

Мркоњић у саставу: Биланџија, Ившино-
вић, Милић, Санић, Стојановић, Зец, Стапић,
Граић, Иђотић, Реџеповић I и Реџеповић II.
Као што се види Мркоњић је наступио са
крњим тимом и доста је хендикепиран тим, што
су најбољи играчи отишли у школе. Па ипак
изведен ти није био лош.

Боро
(Врбаске новине, Службени лист

Врбаске бановине, година V, Бања Лука,
четвртак, 14. септембра 1933. број 206,

страна 4)

Мркоњић незаслужено
губи с реномираном
Бојном (Травник) са 3:0
(2:0)

24. 9. 1933.
У недељу 24 септембра у Мркоњић Граду

је гостовала реномирана лоптачка екипа
Бојне из Травника, те је једва савладала про-
тивника - победивши са 3:0.

Како је текла игра: Бојна почиње лопта
клизи напред с ноге на ногу и лева спојка Бе-
њан из заокрета пласира у 1 минути силови-
то у гол. 1:0 за Бојну.

Мркоњић се сређује. Граић шаље у ватру
и Тоска бије иза гола. Редају се наизменичне
навале. Истиче се бек Сунарић ( Бојна ) јаким
одбојним удрацем. Мркоњић узима игру у
своје руке. Истиче се прецизним додавањем
Стијеповић ( Мркоњић ). Мркоњић стално
наваљује. Стипић изнуђава корнер, и изводи
без ефекта. Дафган ( Бојна ) прелази у напад,
лопту прима лева спојка, прецизно даје кри-
лу, крило сервира пред гол, а Гачић скреће у
корнер. Бризер ( Бојна ) иделано пуца. Ивши-
новић чисти. Критична ситуација пред го-
лом Бојне. Истиче се трио Мркоњића, Зец
даје Стипићу, који у замаху пуца тик уз пречку.
Затима Сунарић ( Б.) скриви једанаестерац али
судија не види. Игра се углавном у средини.

Стојановић издалека бомбардује гол, али
Чоп бравурозно брани.

Бојна лепо проиграва, халфови шаљу из-
рађене лопте крилима али Ившиновић и Га-
чић, парирају. Осећа се лака премоћ Бојне. Јуда
даје Бењану, Бењен проиграва и пребацује у
офсид позицију Бризеру. Судија не свира.
Бризер искоса бије поред голмана. 2:0 за
Бојну.

Мркоњић силовито напада. Халфови
имају ванредан старт, и кљукају просто нава-
лу, али она све упропашћује. Мркоњић је
стално у офанзиви, те приморава Бојну да се
брани. Редају се корнери један за другим за
Мркоњић али без ефекта. 

Затим одмор. Корнери 5:1 за Мркоњић. 
У наставку Бојна наваљује. Игра је доста

лепа. Лопта клизи с главе на главу. Бризер (Б.)
се пребацује у центар. Бењан волејом шаље,
а Аџија идеално брани. Игра је отворена и рав-
ноправна. Следе навале Бојне, Бојнини игра-
чи лепо се постављају, лопту има Јуда, који до-
бацује слободном Бењону, овај косо даје
Бризеру, који се опет налази у офсиду. 

Судија не види, а крило реализује 3:0. 
Истиче се Зец у игри главом. Следи кор-

нер за Бојну. Крило идеално изведи и Гачић
бије у поље. Ившиновић се истиче у дуелу с
Јудом (Б.), и излази увек победник. Бојна
оштро стартује, лепо преноси Делан пуца
оштро, а Аџија ( М.) на самој црти феноменал-
но брани. Навала Мркоњића, Гарић прелази
по двојицу, баца Грајићу, он баца Стипићу из
коса окретом пуца на гол. Чоп је у паду, лоп-
та удара у пету и у параболи одлази ван ка-
пије. Мркоњић има више од игре, бомбардује
гол, али лопта као за инат неће где треба.
Мркоњић изнуђава корнер, Бојна је зачас
пред голом Мркоњића, али је крај. Мркоњић
је играо као препорођен. Све су линије добро
функционисале. Биле су брзе као чигре. Доб-
ро су покривали и имали добар и јак старт. У
свему су били равноправни, ако не и бољи. 

Корнери 6:2 најбоље илуструју какве је
шансе имао Мркоњић и да се је нашао само
један, који уме да окине, Бојна би отишла по-
ражена. Бојна је оставила леп утисак, али није
ни сена оне Бојне, која је некад својом игром
доводила гледаоце до делиријума. 

Резултат не одговара игри, нерешен би
боље одговарао.

Боро
(Врбаске новине, Службени лист Врбас-

ке бановине, година V, Бања Лука, петак,
29. септембра 1933. број 219, страна 4)

ШК Томашевић (Кључ) -
ШК Змај (МГ) 8:2 (5:0)

Кључ, 19 августа 1934.
Данас је овдје пред рекордним бројем гле-

далаца одиграна пријатељска утакмица из-
међу именованих клубова, која се је заврши-
ла катастрофалним поразом Змаја.

Од почетка па све до краја домаћи су
потпуно доминирали пољем, разбијајући сва-
ку противничку акцију – и дајући гол за голом.
Одбрана домаћих била је на пуној висини у
којој су се нарочито истакли Чеваџић и Кондић,
док је популарни "финалиста" Филиповић сас-
вим затајио – био је просто немогућ.

Форвард домаћих је функционисао бес-
прекорно, вођен рутинираним Раматићем
који је просто бриљирао и својим разантним
ударцима три пута затресао мрежу против-
ника.

Фудбалски почеци у 
Босни и Херцеговини

У Босни и Херцеговини фудбал почиње да се игра за вријеме Аустро-Угарске оку-
пације, 1908. године, када је прва лопта донесена у Мостар. До Првог свјетског рата,
већ су били формирани клубови у Мостару, Сарајеву, Бањалуци, Тузли, Зеници и
Бихаћу. Прва такмичења започела су исте године. 

Развој фудбала зауставио је почетак Првог свјетског рата. Готово сва друштва су
забрањена или су престала са активностима. 

Након завршетка Првог свјетског рата и успостављања Краљевије СХС, стари клу-
бови обнављају рад, и расте број играча.

У периоду од 1918. до 1920. године основани су многи нови клубови: Троглав
Ливно, Братство Босанска Крупа, Троја Сарајево, Шпарта Сарајево, Слобода
Тузла, Крајишник Бања Лука, Грађански Жепче (по узору на загребачки Грађански),
Слога Брчко, Криваја Завидовићи, Борац Босански Шамац, Зора Бијељина и Врбас
Бугојно. 

Куп краља Александра било је службено ногометно такмичење градских подса-
везних репрезентација по јединственом куп такмичењу у Краљевини СХС. Године 1927.
Куп је преименован у Куп Југославенског ногометног савеза. 

Фудбалски клубови 
у Врбаској бановини

Између два рата у Бањалуци су постојали фудбалски клубови: Балкан, Борац, БСК
(Бањалучки спортски клуб), Хајдук, Јединство, Југ, Југославија, Крајишник,
Макаби, Олимп, Прогрес, Слога, Викторија, Витез и Врбас. За развој  фудбалског
спорта  у Босанској крајини значајну улогу има оснивање Бањалучког фудбалског
потсавеза (Б.н.п-а).

Управни одбор Југословенског фудбалског савеза на основу одлуке XV скупшти-
не од 18. децембра 1932, одржао је 12. марта 1933. Оснивачку скупштину Бањалучког
фудбалског потсавеза (Б.н.п-а). Потсавез је имао 20 клубова, а први предсједник био је
Мирко Дивјак. Раднички СК "Борац" изградио је спортско игралиште у току љета
1936. скоро искључиво кроз добровољне акције радника и омладинаца.

N

(1918 - 1929)
Како је био организован спортски живот у Мркоњић Граду у периоду од 1918. до 1929. године

нема података, осим да је у Мркоњић Граду постојало Соколско друштво основано 1926. године. 
Почетком 30-тих година у Мркоњић Граду су били формирани Шпортски клуб Змај и

Спортски клуб Мркоњић, а 1935. године долази до формирања Спортског клуба Јединтво.
Окосницу Јединства чинили су ученици и студенти, а неуређеност спортског терена и материјал-

ни проблеми имали су свога одраза и на сам квалитет и постигнуте резултате.

N

27 ДРУШТВО MРKOЊИЋ ГРАД СЕПТЕМБАР/ОКТОБАР 2015.LOKALNE NOVOSTI

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

КАЗНА ЗА ГРЕХ-НОЋ КАДА СУ ДОШЛИ СВАТОВИ
Аутор: Јелена Бачић Алимпић
Категорија: драма/љубавни

Почетком XX вијека у мирној војвођанској равници на имању грофа
Ерцега, у забаченој варошици у срцу Бачке, догодиће се једна од најне-
обичнијих љубавних прича на овим просторима. Тајна једне младе дјевојке
заувијек ће промијенити судбину двије породице, властелинске и сиротињ-
ске. Михајло и Емилија, грофов син и кћи ковача, одрастају заједно и с време-
ном постају најбољи пријатељи. Њихово пријатељство прераста у снажну, силовиту и стра-
ствену љубав супротстављену друштвеним нормама и сталешким начелима. Послије
много година, заогрнутих тајнама и лажима иза зидина грофовског каштела, једна ноћ
промијениће све...

Ноћ када су дошли сватови је прва књига амбициозне трилогије Казна за грех, изузет-
но емотиван роман прожет крхотинама људског бола и слабости, јаловим жељама, лажи-
ма и неизреченим тајнама. Јелена Бачић Алимпић нам суптилно приповиједа о давно про-
хујалом времену и забрањеној вези двоје младих људи који се боре за своју љубав.

КРИВЕ СУ ЗВЕЗДЕ
Аутор: Џон Грин
Категорија: тинејџерски роман  

Књига која је расплакала свијет! 
Упркос медицинском чуду које је смањило тумор и купило јој још

неколико година живота, Хејзел је одувијек била у терминалној фази
болести, њено посљедње поглавље било је исписано одмах уз постав-
љену дијагнозу. Али онда се у Групи за подршку појавио Огастус Вотерс,
и њена прича је поново написана.
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ГРАДСКИ ВРЕМЕПЛОВ (17)

Спортски живот у Мркоњић Граду 

Гости су били апсолутно немогућни, пре-
ма одлично повезаном и ријетко разиграном
тиму домаћих. Истицало се лево крило, које је
једино дошло до казненог простора домаћих.
Иначе и поред овога пораза гости су се пока-
зали као фер и дисциплинована момчад.

Судио г. Филиповић Сафет - одлично и
објективно.

С. Б.
(Врбаске новине, Службени лист Врбас-

ке бановине, година VI, Бања Лука, уторак,
28. августа 1934. број 494, страна 4)

Нов спортски клуб 
Мркоњић Град, 11 априла 1935.
Пре извесног времена стекла се у нашем

месту, јака потреба оснивања једног спор-
тског клуба на јасној здравој основи, него
што је то био случај до сада. Тако је недавно
иницијативом г. Богдана Будимира, новина-
ра из Београда основан спортски клуб под
називом Јединство. У управу су ушли: Хам-
дија Дедић, као претседник, Бранислав
Гашић, секретар, Лојзо Стипетић, бла-
гајник и други. То су се све конструктивне мла-
де снаге које имају знање и смисла за ову врсту
спорта. Вођство клуба је одмах са много жеље
прешло на посао настојећи да привуку све оне
који имају предиспозиције за бављење спор-
том, као и оне које имају жељу. Апел је наишао
на разумевање, тако да је сакупљено доста
средстава од којих су набављени неопходни
реквизити.

(Врбаске новине, Службени лист
Врбаске бановине, година VI, Бања Лука,
петак, 12. априла 1935. број 679, страна 3)

Забава СК Јединства
Мркоњић Град 12. априла 1935.
У низу мера за материјално обезбеђење

клуба СК Јединство (Мркоњић Град), при-
ређује велику забаву. На репертоару је "Сев-
дах", драма у 1 чину, коју изводи наша поз-
ната позоришна екипа која је и до сада с дос-
та успеха појављивала на нашим даскама. По-
том ће извести две увертире музике Ватрогас-
на чета из Јајца.  

Највећа атракција биће бирање "Мис

Спорт" која ће добити као награду путовање
Јадран Експресом Мркоњић Град - Сплит и
назад, те добити смештај у Хотел Белови у
Сплиту.

Б.К.
(Врбаске новине, Службени лист

Врбаске бановине, година VI, Бања Лука,
субота, 13. априла 1935. број 680, страна 3)

Витез је у Мркоњић Граду
тукао Јединство са 4:2 (3:0)

Мркоњић Град 7. јуна 1935.
У Мркоњићу је гостовала фудбалска

екипа Витеза из Бања Луке и победила
домаће Јединство са резултатом 4:2. Игра је
почела у живом темпу. Витез одмах наваљује
и лепим потезима осваја терен. У прилог им
иде што гоне стрму и низ ветар. Редају се на-
изменично навале. Игра се лепо развија и
отворена је. Бекови Јединства парирају сва-
кој навали Витеза. Лукић у старту има лопту,
лепим потезом даје Ескићу, овај сече косо
према голу. Чулић неспретно скреће у корнер.
Са угла лепо изводи Радман. Тушек је на
месту, главом у гужви лепо пласира у гол. 1:0
за Витез. Витез охрабрен овим успехом поно-
во наваљује. Једну јаку лопту хвата Радаш
голман Јединства, али јако несигурно и нес-
претно. Истиче се у игри главом Дервишевић
који лепо даје Смаји, овај лепо проиграва
Топића, даје лепо Грајићу М. који бије преко
пречке. Јединство има лепих момената, али ве-
тар смета и свака ситуација остаје безуспеш-
на. Игра се брзо преноси с једног краја на дру-
ги. Халф Кико лепим стартом одузима лопту,
прецизним потезом даје Лукићу овај спрово-
ди Кујунџићу којег фаулира Дервишевић.
Билбија јаким ударцем ниско пласира у угао.
2:0 за Витез.

Домаћи се ипак не збуњују. Навала Једин-
ства изводи неколико лепих комбинација гла-
вом, али без успеха. После краткога времена
Петровић бије поред слабог голмана Радаша
и постизава резултат 3:0 за Витез.

По размени страна ситуација сасвим из-
мењена. Јединство у првим моментима бом-
бардује гол Витеза. Зец јаким стартом одно-
си лопту, даје полувисоко Смаји, овај Тоски. Тос-

ка у трку косо сече на гол где Граић лепо бије
испод пречке. Сада Јединство доминира у
свим линијама. Лопта клизи с ноге на ногу. Чу-
лић убацује у центар и Смајо заједно с Михље-
вићем баца у гол 3:1 за Витез. Јединство лепо
комбинује али навала пред голом конфузно.
Затим се Витез ослобађа притиска и преко Ес-
кића постизава коначан резултат 4:2 за Ви-
тез.

Витез нам се приказао као врло симпатич-
на момчад која даје лепу игру. У техничком пог-
леду располажу фином футбалском вешти-
ном.

Јединство исто тако дало је добру игру.
Једини голман био је сувише слаб.

Б. К.
(Врбаске новине, Службени лист

Врбаске бановине, година VI, Бања Лука,
среда, 12. јуна 1935. број 729, страна 3)

У Кључу је Јединство 
изгубило 2:1

Кључ, 24. јула 1935.
Пред малим бројем гледалаца одиграна

је футбалска утакмица између Јединства
(Мркоњић Град) и Томашевића (Кључ), коју
је Томашевић добио са 2:1.

Игра је почела навалом Јединства. Кратак
и покалдрмани терен није конвенирао гости-
ма и опазило се је одмах да су индиспонира-
ни за игру, тим више што су пут превалили исти
дан, са колима, по највећој врућини. Ипак је
Јединство дало добру и допадљиву игру про-
ткану са доста лепих потеза, само је кратак те-
рен онемогућио да се игра потпуно развије.
Имали су масу шанси за реализовање.

Томашевић је играо са нешто више воље
и елана. 

Јединство је наступило у следећој форма-
цији: Ћосић, Бачић, Чулић, Зец, Дервише-
вић, Ившиновић, Тоска, Смајо, Залад М.,
Браић М., Стипић. 

А Томашевић у саставу: Филиповић, Че-
беџић, Дијоб, Филиповић, Ботао, "Арна", Са-
вановић, Манума, Матекало, Мачкић, Осма-
новић.

Први гол Јединству пао је неспоразумом
бекова и голмана, тако да је Манума у једном
моменту искрснуо пред гол и пласирао поред
Ћосића. 

У другом полувремену Стипић је изједна-
чио из корнера.

Победоносни гол Томашевић је получио не-
хатом судије, јер је прошло регуларно време,
а судија је продужио игру тако да је играно 102
минута.

Судија г. Јожи Реак био је слаб.
(Врбаске новине, Службени лист

Врбаске бановине, година VI, Бања Лука,
четвртак, 25. јула 1935. број 764, страна 4)

Електро-Босна из Јајца у 
Мркоњићу је изгубила са
4:3 (3:0)

Мркоњић Град 27. септембра 1935.
У недељу је гостовала футбалска еки-

па Електро-Босна из Јајца, те у оквиру про-
славе Црвеног крста одиграла је пријатељ-
ску утакмицу са домаћим Јединством, коју
је Јединство решило у своју корист и тиме се
рехабилитовало за скорашњи пораз у Јајцу.

Електро-Босна је играла у својој најбољој
формацији, сем Кликића. У првом полувре-
мену није им ништа полазило за руком. Иг-
рали су без икаква система, полувисоко,
дочим јединство је дало колосалну игру и из
те ефикасне игре реализовали су три гола,
који су били у правом смислу "Мошини голо-
ви". По размени страна Електро-Босна мења
места у тиму и игра се развија много лепше
и корисније за Електру. У том делу игре ус-
пело је Електри да чак изједначи. Први гол
је аутогол Зеца, други из пенала, а трећи је
пао после лепе комбинације по Штркању.
Најзад у финишу успева Стипићу да да 4-ти
победоносни гол, лепим ниским шутем. За
Јединство голове су дали: Смајо, Дерви-
шевић, Стојановић и Стипић. Вођа пута
Електро-Босна г. Крешо изјавио је: - побе-
да Јединства потпуно је заслужена. Голман
Ћосић вам је изванредан, бокови добри,
стартери и шутери. С мојима нисам задово-
љан.

Судија г. Шеховић добар и објективан, али
са недовољно ауторитета. Нажалост један део
публике нам је и сувише недисциплинован.

Б.К.
(Врбаске новине, Службени лист Врбас-

ке бановине, година VI, Бања Лука, петак,
27. септембра 1935. број 817, страна 4)

СК Томашевић - 
СК Јединство 3:2

Кључ, 4 јула 1938.
У недељу играли су реванш утакмицу СК

Томашевић (Кључ) и СК Јединство (Мрко-
њић Град). Утакмица се завршила резулта-
том 3:2 (2:1) за Томашевић. СК Томашевић
задивио је гледаоце својом лепом игром, иако
је изашао са три играча резерве. Најбољи на
терену био је Станивуковић. Утакмицу је судио
г. Чебеџић.

(Врбаске новине, Службени лист
Врбаске бановине, година IX, Бања Лука,

петак, 12. јула 1938. број 1457, страна 2)

Наставак првенствених 
ногометних утакмица

Бања Лука, 25 марта 1939.
Према одлуци Б.н.п-а како је прошле

недеље одложен почетак првенствених утак-
мица, у недељу 26 марта одиграће се прва
првенствена утакмица у пролетној сезони.
Играју Ск Витез и Ск Јединство квалифика-
циону утакмицу за улазак у уже такмичење.
Витез је својим ранијим наступима стекао
реноме одличне ногометне момчади која је
свим клубовима задавала много посла. СК
Јединство из Мркоњић Града ретко насту-
па у Бањој Луци. Овог пута се момчад
Јединства добро спремила, јер о исходу сут-
рашње утакмице зависи његово даље учест-
вовање у првенству. Свакако ће ова утакмица
пружити на почетку сезоне једно доста ретко
уживање спортској публици.

Предигру квалификациној утакмици Ви-
тез - Јединство играју Крајишник и Борац који
се боре за прво место у наградном покалном
турниру бањолучких клубова који је пре две
недеље организовао Потсавез.

(Врбаске новине, Службени лист
Врбаске бановине, година X, Бања Лука,

недеља, 26. марта 1939. број 1570, страна 3)

Преузето из  рукописа  књиге Слободана Ћоћкала  "Призирање" – путописи, репортаже, чланци и историјски записи о мркоњићком крају

Шпортски клуб Змај 



АКТИВНИ ЧЛАНОВИ ЦРВЕНОГ КРСТА 

Посјета и поклони вртићу
поводом Недјеље дјетета

Чланови мркоњићке  организације Црвеног
крста посјетили су дјечији вртић и том приликом уру-
чили пет дјечијих постељина. Ова акција је само једна
у низу која је спроведена на републичком нивоу током
Недјеље дјетета, од 5. до 10. октобра. 

Петар Митрић, предсједник Црвеног крста у
Мркоњић Граду, изјавио је да је постељине обез-
биједио ЦК Републике Српске. По његовим ријечима,
Недјеља дјетета обиљежава се као и сваке године
низом активности. 

- Почели смо дистрибуцијом пропагандног мате-
ријала, летака и плаката, потом смо посјетили и
Дневни центар за дјецу са посебним потребама и
уручили хигијенске пакете, које је дијелом обез-
биједила општинска организација, а дијелом Цр -
вени крст Републике Српске. Планирали смо посјети-
ти три вишечлане породице и њима уручити пакете
хране и посјетићемо све  основне школе, како бисмо
дјеци подијелили летке и упознали их са радом
Црвеног крста - рекао је Митрић.                              Д. ЛЕКИЋ
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УМРЛИ - СЕПТЕМБАР/ОКТОБАР 2015.
СТИПАНЧИЋ ЗДРАВКО из Мркоњић Града, ЈОВАНДИЋ ДАРИНКА из Густоваре,
МИШАН СТАНА из Ораховљана, АРЕЖИНА ДИМИТРИЈА из Мркоњић Града,
ВУЧКОВИЋ РАДОМИР из Гламочана, ВУКОВИЋ МИЉА из Бараћа, ЛУКАЧ ЈАЊА
из Шеховца, ЂУКАНОВИЋ ЛАЗО из Брда, ЦВИЈИЋ ДАРИНКА из Брда, ПЕНА
МИХАЈЛО из Медне, ГАЛИЋ ЂУРО из Бјелајца, БУДИША МАРИЈА из Мркоњић
Града, МЕДАК ЗОРАН из Мркоњић Града, ЂУРАНОВИЋ МИЛЕ из Бјелајца,
БИЛИЋ ПРЕДРАГ из Оћуна, САВИЋ МАРКО из  Мркоњић Града, РАДИЋ ЖИВКО
из Мркоњић Града, КАУРИН МИЛИЦА из Доњих Граца, ЈЕРИНИЋ НЕРАМЗА из
Шипова
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Прослављена храмовна 
слава у Подрашници

Црква Покрова пресвете Богородице у Подрашници прославила
је своју славу, а литургију је служио протојереј Никола Пено парох мед-
љански и свештеници Епархије бихаћко-петровачке.

Послије освештања славског жита и ломљења колача протојереј Пено
одржао је бесједу о једном од највећих празника посвећених Богомајци, а
то је успомена на њено чудесно јављање на свечаном бденију 911.године у
цариградској цркви Влахерни.

Послије трократног опхода око храма, свештенство и окупљени грађа-
ни у литији су отишли до спомен обиљежја палим борцима Одбрамбено-
отаџбинског рата, гдје је обављен помен свима који су положили животе и
положени су вијенци. Након тога, саборовање је настављено за славском
трпезом у парохијској сали. С. Ћ.

Штрумфоград
Неформална група малдих Дјечије Царство - Штрумфо -

град, приредила је на Тргу српске војске "Штрумфоград",
намијењен дјеци предшколског узраста. Ради се о реализацији
пројекта који је подржала Омладинска банка Мркоњић Град и
Фондација Мозаик са 2.000 конвертибилних марака.

Славица Зекановић Стојичић, испред организатора, каже да
се на овај начин жели пружити више садржаја за дјецу предшкол-
ског узраста. 

- Дјеца овдје могу да се играју, друже, цртају  и проводе
своје слободно вријеме, све док буде трајало лијепо вријеме -
истакла је Стојичићева. 

Ђурђица Шолак, самостални стручни сарадник за младе,
рекла је да је овај пројекат замишљен као једна бајка која подсјећа
на цртани филм "Штрумфови".

- Штрумфоград ће бити отворен и фигуре изложне на Тргу
док то вријеме буде дозвољавало, а након тога ће се помјерити
у Културни центар и биће дјеци на располагању - истакла је
Шолакова. С. Ћ.

Прослављена храмовна 
слава у Мркоњић Граду

На празник Рођења Пре -
свете Бого ро дице у Мркоњић
Граду прослављена је слава хра -
ма. Литургији је присуствовао
велики број вјерника као и начел-
ница општине Дивна Аничић.

Након литургије и освећења сла -
вског колача парох Бошко Ро -
љић у својој бесједи описао је
значај празновања Пресвете Бо -
городице.

Храм Рођења Пресвете Бого -
ро дице подигнут је 1892. године
на мјесту некадашње дрвене црк -

ве која је изгорјели у пожару 1883.
године. Поред храма се налази
парохијски дом и црквена сала.
Храм је оштећен током протеклог
рата и у току је његова рекон -
струк ција.

Такође, своју крсну славу, Ма -
лу Госпо јину прославило је и
Коло српских сестара "Рођење
Пресвете Богородице" из Мр -
коњић Града. Чланице су поред
славског колача и кољива зајед-
но са управом цркве за све вјер-
нике припремиле трпезу љубави.

Слава храма 
у Медној 
У храму Пресвете Богородице
у Медној, на празник Мале
Госпојине литургију је служио
епископ бихаћко-петровачки
Атанасије са свештенством, уз
присуство великог броја вјерни-
ка. Одржан је и помен борцима
који су животе положили у
Отаџбинском рату, а саборова-
ње је настављено за славском
трпезом у порти храма и насту-
пом КУД-а "Петар Мркоњић".
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Фудбалери Слободе у години у којој
клуб прославља 70 година од оснивања
биљеже лоше игре и резултате и налазе
се у незавидној позицији. Како одмиче
првенство Прве лиге Републике Српске
неспремност екипе све више долази до
изражаја, тако да је након 13 одиграних
кола Слобода на самом зачељу табеле.

Прва побједа 
Након три везана пораза Мркоњићани су

у 4. колу дочекали имењака из Новог Гра -
да, који је такође лоше стартовао и неочеки-
вано доживио поразе на старту првенства.
Фудбалер домаћина Огњен Топић је у 17.
минути у шеснаестерцу гостију захватио
одбијену лопту од голмана и послао је у
мрежу и довео Слободу у вођство од 1:0.
Испоставило се да је то био једини гол и
коначни резултат утакмице.

На гостовању у Градишци против Ко -
заре, пред око 200 гледалаца по великом
невремену, мркоњићки фудбалери су након
велике пожртвованости и добре игре извук-
ли неријешен резултат и завршили утакмицу
са 0:0.

Поново кикс код куће
Након добрих игара у посљедње двије

утакмице услиједио је кикс у Мркоњић Граду
и пораз од Сутјеске из Фоче са 2:0. У редо-
вима домаћина није играо најбољи фудба-
лер Емилко Јанковић.

На гостовању у Вишеграду Слобода је
изгубила од домаће Дрине ХЕ са 1:0 која се
такође бори за опстанак у лиги, док је у
наредном колу из Мркоњић Града један бод,

након резултата 0:0, однијела Звијезда 09
из Етно села Станишића.

Побједа у Требињу
У 9. колу, у дербију зачеља су се у Тре -

бињу састали домаћи Леотар и Слобода, а
након бравурозних одбрана голмана Грко -
вића, у 84. минути Бојан Мацановић је
донио минималну побједи од 1:0. 

У 10. колу је услиједило ново гостовање,
овај пут у Власеници, гдје је екипа наступила
без најбољих играча Јанковића и Раденка
Грковића, што је резултирало катастро-
фалним поразом од 7:1. Једини гол за госте је
постигао Михајло Шиповац у 79. минути.

Оставка тренера Појића
Након ове утакмице тренер Милош По -

јић је споразумно раскинуо уговор са Сло -

бодом због одласка у иностранство. Помо -
ћни тренер Милорад Гламочак је екипу во -
дио у утакмици 11. кола против одличног
Текстилца из Дервенте. Утакмица је за -
вршена без голова, а у 46. минути најбољи
играч домаћина Јанковић је напустио терен
због повреде.

Порази са новим тренером 
У 12. колу Слобода је дочекала Крупу, са

новим тренером Драганом Вукшом на
клупи, који је на терен извео ослабљену еки -
пу без повријеђених Бојана Мацановића и
Милована Травара. Једини гол постигли су
гости у 65. минуту и однијели сва три бода, а
домаћин је утакмицу завршио са играчем
мање, јер је нападач Стефан Дујаковић у
84. минути добио црвени картон.

У 13. колу мркоњићки фудбалери су гос-

товали Младости у Великој Обарској и без
петорице кључних играча (повријеђени
Јанковић, Мацановић и Травар, кажњени
Дујаковић и голман Грковић, који по други
пут није дошао на утакмицу) нису успјели
ништа више да постигну од пораза са 3:0.

Поред лоших игара и резултата, Слободу
су задесиле и честе повреде кључних играча,
велики број картона и пад форме цијеле
екипе, тако да у наставку првенства слиједи
тешка борба за опстанак у прволигашком
друштву.                                                    М. МИЛЕКИЋ

ФУДБАЛ МРКОЊИЋАНИ РЕЂАЈУ СЛАБЕ ИГРЕ У ПРВОЈ ЛИГИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Слобода на зачељу табеле

У данашње вријеме када је као
никад до сада шах пао у медијски
запећак, вриједи, бар у локалним
новинама, присјетити се доприноса
неких појединаца развоју и по -
пуларизацији древне игре по црно-
бијелим пољима у нашем граду.
Неки су то радили кроз стрпљив,
мукотрпан и свакодневни рад у
области организације, неки игра -
јући даноноћно у клупским просто -
ријама, као и наступајући на по -
јединачним и екипним такмичењи -
ма, а неки су својим бриљантним
резултатима скретали пажњу на
себе и на тај начин мотивисали
млађе да и они теже таквим
дометима.

Један од оних који су, играјући
за ШК Мркоњић Град на основу
двојне регистрације, увијек били на
висини задатка и примјер другима,
је мајстор ФИДЕ Славко Азарић,
наше горе лист. Мада није рођен у
Мркоњић Граду већ у Српској
Црњи, био је (и остао) и те како емо -
тивно везан за родни крај својих
родитеља, који су се из Горње
Пецке отиснули у Војводину. Сла -
вко Азарић је дуги низ година на
импресиван начин предводио мрко -
њићку шаховску екипу играјући на
челној табли у оквиру такмичења
Друге шаховске лиге Републике

Српске и одмјеравањима снаге у
купу. Играње на првој плочи за
Азарића је било резервисано не
само због неоспорних спортских
квалитета већ и његових људских
особина. Наравно да није било
превише периода блиставих успјеха
локалног шаховског клуба, али
када их је било, један од главних
актера у тиму био је овај ФИДЕ
мајстор чији тренутни рејтинг изно -
си, за мркоњићке прилике фанта -
стичних 2.336 поена, а у тим гра -
ницама се “врти“ већ дужи низ го -
дина.

Када је почињао да се бави
шахом предвиђали су му да ће
постати велемајстор. Нема сумње
да би то Славко Азарић и постао
да га животне прилике нису на -
тјерале да много, много енергије
троши савладавајући бројне пре -
преке и бар у одсудним тре нуцима
није се могао у цјелости посветити
шаху. У прилог оптимистичким про -
гнозама да ће успјети стићи до са -
мог врха ишле су чињенице што је
као млад експресно засјенио ста -
рије, искусније шахисте, који су, гле
чуда, постали успјешнији. Једно -
став но, Славко Азарић није се у цје -
ло сти “предао“ овој магичној иг ри,
већ се посветио реалнијим ства -
рима у животу:  послу и првенствено

породици.
Шаховски клуб Мркоњић Град

је својевремено опстајао и уче -

ствовао у шаховском животу нека -
дашње Југославије и Босне и Хер -
цеговине, а касније Републике

Српске, првенствено захваљујући
ентузијазму неколицине локалних
радника и шахиста, који нису жа -
лили ни труда ни своје слободно
вријеме како би успјели у својим
намјерама. Помоћ Славка Азарића
била је посебно за вријеме такми -
чења вишеструка, јер су његове
клупске колеге имале бар на кратко
прилику да се под његовим будним
оком на прави начин припремају за
дуеле са противницима. Оно што је
далеко важније била је клупска
атмосфера, а управо је он био не -
надмашан у креирању таквог, по -
вољног амбијента.

Тајна је у томе што је Азарић не
само изванредан шахиста већ и
врхунски мађионичар, па је својим
триковима из те области свако -
днев но увесељавао чланове екипе.

Нећемо ићи у набрајање свих
шаховских подвига Славка Аза -
рића, али је вриједно споменути три
посљедња блистава појединачна
остварења. Титулу аматерског пр -
вака Београда у шаху освојио је
2013. године, а наредне је по -
биједио на појединачном првен -
ству општине Стара Пазова. Јуна
мјесеца ове године био је побје -
дник јаког међународниг шахов -
ског турнира у Новим Бановцима.

ЖИВКО ЂУЗА

ЦРНО-БИЈЕЛЕ СТАЗЕ ИЗ MРКOЊИЋКE ШAХOВСКE ПРOШЛOСTИ (15)

Славко Азарић - шаховски мађионичар

Азарић је дуги низ година на импреси-
ван начин предводио мркоњићку
шаховску екипу играјући на челној
табли, а стварао је и добру атмосферу
у клубу изводећи пред својим колега-
ма врхунске мађионичарске трикове

Након споразумног рас-
кида уговора са тренером
Милошем Појићем, који је
добио понуду за посао у
иностранству и због тога је
одлучио да напусти овај
клуб, мркоњићка Слобода је
брзо реаговала. Искусни
тре нер Драган Вукша је
именован за новог шефа стручног штаба
Слободе, и покушаће да избори опстанак.
Он је некада био на клупи бањалучког
Борца и још неколико тимова, а посљед-
њи ангажман је имао у Слоги из Српца.

- Добро познајемо тренерске квали-
тете Вукше, који је раније био тренер
нашег клуба и који нас је увео у Прву
лигу. Вјерујемо да ће квалитетним
радом успјети да побољша игру и да
постигне резултате који ће нас помјери-
ти ка средини табеле - истакао је спор-
тски директор клуба Гојко Ђурић.

Вукша први тренер

Са турнира на којем је Азарић освојио титулу првака Београда

ЈУНИОРСКА ЕКИПА: Нове наде мркоњићког фудбала
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КОШАРКА МРКОЊИЋАНИ НАСТАВЉАЈУ СА ДОБРИМ ИГРАМА У ЛИГИ 12 БиХ

Добар старт Младости

МЕМОРИЈАЛНИ КОШАРКАШКИ ТУРНИР "ДА СЕ НЕ ЗАБОРАВИ" 

Побједнички пехар Александровчанима
Екипа Игокее из Алексан -

дровца побједник је Меморијал -
ног кошаркашког турнира "Да
се не заборави", који се тради-
ционално одржава у Мркоњић
Граду и посвећен је сјећању на
страдање Срба у Западној Кра -
јини у јесен 1995. године за
вријеме окупације овог дијела РС
од стране Оружаних снага Хрват -
ске, Хрватског вијећа одбране и

тзв. Армије БиХ. 
На турниру су учествовале ју -

ниорске и сениорске екипе Мла -
дости и Игокее, а први тим Але -
ксандровчана је у финалној утак-
мици побиједио први тим домаћи-
на са 90:71.  Кошаркаши Игокее за -
служено су освојили побједнички
пехар - боље су отворили меч и
пре дност стечену у првој четврти-
ни, коју су ријешили у своју корист

23:9, чували до краја утакмице.
Младост је у 33. минуту успјела да
смањи вођство гостију на 10 поена
разлике, али то је било све што су
успјели да ураде у овој утакмици.

- Неоспорно је да је екипа
Игокее квалитетнија од нас. Ми
смо тек прије овог турнира ус -
пјели да комплетирамо екипу,
па сам у цјелини задовољан
игром и борбеношћу екипе -

рекао је тренер Младости Горан
Сла дојевић.

А тренер гостију Жељко
Лукајић наглашава да је меч у
Мркоњић Граду био генерална
проба пред старт такмичења у
АБА лиги.

- Ова утакмица добро нам је
дошла као тест пред меч са
Цедевитом. Младост нам је пру-
жила жесток отпор и свих четр-

десет минута су играли на висо-
ком нивоу, што је и моје кошар-
каше натјерало да играју макси-
мално ангажовано - рекао је
Лукајић.

Најбољи стријелац турнира је
био Марко Јеремић, кошаркаш
Младости, а за најперспективнијег
је проглашен Дарко Талић, члан
Игокее.

С. ДАКИЋ

Радукићевих 25 поена 
1. коло: Младост - БН Баскет 94:81

У првом колу Лиге 12 у Мркоњић Граду
је одигран занимљив меч између кошарка-
ша Младости и БН Баскета из Бијељине.
Домаћин је побиједио заслужено, а побједа
није долазила у питање током цијелог меча.
Младост је добро почела утакмицу и у
првом периоду игре достигла предност од
шест поена разлике, да би до полувремена
та предност била повећана на 14 поена.
Током треће четвртине предност је износи-
ла и 18 поена али су кошаркаши из Бије -
љине заиграли чвршће и ефикасније, те
добили трећу и четврту дионицу и ублажи-
ли пораз.

Тренер Младости Горан Сладојевић
био је задовољан игром и побједом своје
екипе.

- Добро смо играли у нападу, али смо
имали проблема у офанзивном скоку. У
идућим утакмицама морамо појачати
одбрану и ухватити више лопти под
кошем - рекао је Сладојевић.

Тренер екипе из Бијељине Игор Ми -
хајловић је имао низ замјерки на игру своје
екипе. 

- У првом полувремену смо примили
56 кошева што је за нас било превише. У
завршници меча смо се вратили у игру,
али нисмо имали снаге за преокрет -
рекао је Михајловић

Побједа у Требињу
2. коло: Леотар - Младост 75:82  

Мркоњићани су остварили прву побједу
у гостима и то у Требињу против Леотара.
Послије прве лошије четвртине, у наставку
утакмице су успјели преокренути резултат,
повести и предност задржати до краја.
Војин Свилар је био најефикаснији играч
на утакмици са постигнутим 21 поеном.

Трећа побједа у низу
3. коло: Младост - Варда ХЕ 89:77   

Популарни "Мркоњићки вукови" су у

трећем колу забиљежили и трећу побједу у
низу, а након велике борбе пала је и Варда
из Вишеграда. Најефикаснији играчи на
утакмици су били Кнежевић са 19 и Ра -
дукић са 18 постигнутих поена. Након овог
кола мркоњићки кошаркаши су се налазили
у врху табеле без пораза.

Пораз у Сарајеву
4. коло: Спарс - Младост 85:81 

У Сарајеву је одигран дерби 4. кола Лиге
12, а састале су се до тад непоражене екипе
Спарса и Младости, а након добре и узбудљи-
ве утакмице на крају су се радовали домаћини. 

У првом полувремену се играла изједна-
чена кошарка, а домаћини први пут стичу
двоцифрену предност крајем треће диони-
це. Кошаркаши Младости су покушавали да
сустигну предност али их је у појединим тре-
нуцима напустила срећа. У финишу ута кмице
Свилар је са пет везаних поена наговијестио
преокрет, али након грешке домаћина у кон-
транападу Иветић није погодио за потпуни
повратак у утакмицу. Спарси су преко
Бајрамовића повећали резултат на 85:81,
што је био и коначни резултат ове утакмице.

Најефикаснији играчи Младости били
су Јеремић са 18 и Иветић са 14 погодака.

М. МИЛЕКИЋ

1. ОКК "Спарс" 4 4 0 34 8
2. ХКК "Широки" 4 3 1 46 7
3. КК "Какањ" 4 3 1 45 7
4. КК "Младост"  4 3 1 26 7
5. ОКК "Слобода " 4 2 2 27 6
6. КК "С. Леотар" 4 2 2 2 6
7. КК "Грађански" 4 2 2 -19 6
8. ХКК "Бошњак" 4 2 2 -44 6
9. КК "Студент" 4 1 3 -14 5
10. ХКК "Зрињски" 4 1 3 -15 5
11.КК "Варда ХЕ" 4 1 3 -21 5
12. КК "БН Баскет" 4 0 4 -65 4

Лига 12 БиХ

Руководство  клуба са капитеном ПОЈАЧАЊЕ: Марко Јеремић

Заједничка слика екипа и руководства Младости и Игокее


