
На конститутивној сједници
Скупштине општине Мркоњић
Град за предсједника Скупшти-
не поново је изабран Миленко
Милекић (СНСД), а начелница
општине Дивна Аничић (СНСД)
и новоизабрани одборници по-
ложили су свечану заклетву.

 Приоритет у раду ове оп 
шти нске власти ће бити раз
вој привреде и рјешавање про
блема за пошљавања  обећала
је на  че л ница општине Дивна
Ани  чић у пр вом обраћању но -
вом са зиву Скупштине.

СКУПШТИНА

Формиран
нови сазив

ЗОРАН ДРАГИШИЋ
Форсирање 
младих играча
из погона
Слободе
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НЕДЕЉКО АНТИЋ
Вишегодишње
успјешно
пословање
ШГ „Лисина“

ОГЊЕН КОПУЗ
Најпродуктивнији 
сам кад добијем
тешке и
захтјевне улоге
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КОНСТИТУТИВНА СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

ОДБОРНИЦИ И НАЧЕЛНИЦА
ПОЛОЖИЛИ ЗАКЛЕТВУ

ОДБОРНИЦИ И НАЧЕЛНИЦА
ПОЛОЖИЛИ ЗАКЛЕТВУ

СТРАНА 2

СТР 16

Дивна Аничић 
- Одборница у Скупштини
општине Мркоњић Град 
од 2004. до 2011. године

- Предсједница Скупштине
општине Мркоњић Град 
од 2004. до 2011. године

- Начелница општине Мрко-
њић Град од 2011. године

Пир дивљих
звијери

ДОБАР ПРИМЈЕР НОВА РАДНА МЈЕСТА У МРКОЊИЋКОЈ ФАБРИЦИ ОБУЋЕ

„Бема“ запослила 30 нових радника 

На врху Лиге 12

Фестивал „Јабука“
СТР 8

СТР 6

СТР 2
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На конститутивној
сједници Скупшти-
не општине Мрко-
њић Град одржаној
30. новембра, уз

присуство 24 одборника од
укупно 25 колико ће их бити у
овом сазиву, за предсједника
Скупштине поново је изабран
Миленко Милекић, одборник
Савеза независних социјалде-
мократа. 

Милекић је једногласно до-
био мандат да води законодав-
ну власт и у наредне четири го-
дине.

- Увјерен сам да ћу оправда-
ти ваш избор и повјерење, те да
ћу успјешно водити ову Скупш-
тину. Очекујем од одборника
да као и до сада активно и кон-
структивно учествују у раду
Скупштине, како би доприније-
ли напретку наше општине и
бољем живљењу њених грађа-
на - рекао је Миленко Милекић. 

Начелница општине Дивна
Аничић и новоизабрани од-
борници положили су свечану
заклетву.

- Захваљујем се свим грађа-
нима који су изашли на изборе
и гласали, а нарочито онима ко-
ји су то урадили први пут. Овај
мандат за мене представља ве-

лику обавезу, а ми имамо неко-
лико приоритета. Прије свега то
су улагања у економију и запо-
шљавање, као и помоћ нашим
предузећима и привлачење ст-
раних инвестиција. Ту су јавна
улагања и јавне инвестиције,
као и улагања у комуналну ин-
фраструктуру и младе и образо-
ване људе - рекла је Аничићева. 

Скупштина општине Мрко-
њић Град има 25 одборника, од
тога СНСД има 12 одборника,
ДНС три, СДС четири, ПДП, СРС
РС и СП по два одборника.

На сједници су изабрани и
чланови скупштинских радних
тијела из редова одборника
(види оквир).                       С. ЋУСО

МИЛЕКИЋ 
ЈЕДНОГЛАСНО
ЗА ПРЕДСЈЕДНИКА

Миленко 
Милекић

- Одборник у Скупштини општине
Мркоњић Град од 2004. године

- Предсједник Скупштине
општине Мркоњић Град од

2011. године

СКУПШТИНА ФОРМИРАН НОВИ САЗИВ

Комисија за избор 
и именовање

Предсједник: Крстан То мић
(СНСД), чланови: Драган Са -
нтрач (СНСД), Милош Ми ла  но -
вић (СРС) и Драган Илић (СДС). 

Законодавни 
одбор

Предсједник: Божана Ма-
рчета (СНСД), замјеник пред-
сједника: Гојко Грабеж (ДНС),
чланови: Жељко Ђукановић
(ПДП), Милијана Ступар и
Милана Тица.

Одбор за 
финансије и буџет

Предсједник: Миленко
Ми лекић (СНСД), замјеник
предсједника: Славко Лукић
(ДНС) и члан: Влајко Тодо-
ровић (СДС).

Одбор за награде 
и признања

Предсједник: Миленко
Савановић (СП), замјеник
предсједника: Душан Дакић
(СНСД), и члан: Милош Мила-
новић (СРС).

Одборници који ће 
присуствовати 
закључењу брака 
у матичним уредима 
у Мркоњић Граду и
Бараћима

Радана Гаврић (СНСД),
Милан Пучић (СНСД), Блашко
Каурин (СП), Миленко Шајин
(СРС), Марко Јовандић (СДС),
а у матичном уреду Бараћи:
Душан Дакић и Гојко Грабеж.

Увјерења одборницима 
о додјели мандата

Уручена су увјерења о додјели мандата новоизабраним од-
борницима, који ће у наредне четири године сједити у клупама
Скупштине општине Мркоњић Град. Увјерења је потписао
предсједник Централне изборне комисије БиХ Бранко Петрић, а
уручила их је предсједница Општинске изборне комисије Мрко-
њић Град Невенка Малешевић.

- Предали смо увјерења свим одборницима који су добили
мандат на локалним изборима 7.октобра 2012. године. Они су
потписали изјаву да прихватају одборничке мандате, а у наред-
них 30 дана морају попунити изјаве и обрасце о имовинском ста-
њу својих породица - каже Малешевићева.

Одборнички мандат нису прихватили Зоран Тегелтија (СНСД)
и Радомир Попадић (ДНС). Умјесто њих одборници у Скупштини
општине биће Божана Марчета (СНСД) и Гојко Грабеж (ДНС).

У  Сарајеву је увјерење о додјели мандата добила и начелни-
ца општине Мркоњић Град Дивна Аничић, заједно са још 134 на-
челника и градоначелника из цијеле БиХ.

Одборници Скупштине
општине и начелница Дивна 
Аничић положили заклетву



Припреме за градњу
фабрике за прераду
метал силицијума у
Бјелајцу у завршној
су фази. То је за „Ло-

калне новости“ потврдио један
од извршних директора итали-
јанске Компаније „Metalleghe“
из Бреше, Зоран Декић, и додао
да грађевински радови треба да
почну чим то дозволе времен-
ске прилике. Изградња и опре-
мање фабрике савременом оп-
ремом за прераду метал сили-
цијума коштаће 30 милиона

евра, а фабрике ће у првој фази
запошљавати 100 радника. 

Одговорни у овој компанији
истичу да је у току израда про-
јектне документације и избор

испоручиоца опреме за прераду
метал силицијума. У фази је и
рјешавање писмене гаранције
Владе Републике Српске о нов-
чаном субвенционисању за гра-
дњу фабрике, а на основу писма
намјере које је ова компанија
потписала са Владом Републике
Српске 6. септембра у Бања-
луци.

Компанија је за градњу фаб-
рике обезбједила земљиште у
Бјелајцу у некадашњем компле-
ксу Ауто-транспортног предузе-
ћа „Ударник“.

- Наша компанија купила је
од једне словеначке фирме не-
кадашњи простор предузећа
„Ударник“, гдје ћемо градити
фабрику. Досадашњи корисник
једног дијела фабрике, који се
бави откупом и пресовањем от-
падних сировина, ускоро ће на-
пустити фабрику како би могли

да почнемо са припремним ра-
довима за градњу.

У међувремену смо изврши-
ли геолошка истраживања те-
рена гдје ће се градити фабрика.
Терен задовољава све грађевин-
ско-техничке норме за градњу
фабрике - објаснио је Декић.

С. ДАКИЋ

Фабрика обуће “Бема” у Мркоњић Граду у протеклих мјесец дана
запослила је 30 радника, а у овој години укупно њих 70. Управник
погона “Бема”, Драган Лучић, каже да посла има много, због чега ће
морати увести и другу смјену.

- Сада имамо 250 радника, а планирамо запослити још нових рад-
ника у току ове године. Радимо за три фирме: аустријску “Фиделију”,
њемачку фирму “Рихтер” и од прије мјесец дана за словеначки
“Цицибан”. За њих и за “Рихтер” радимо дјечији програм, а за “Фи-
делију” модну женску обућу - рекао је Лучић и додао да у фабрици
производе комплетну обућу – шију, кроје и монтирају.

У “Беми” кажу да су плате радницима редовне, те да им се редов-
но уплаћују доприноси. А висина плате, објашњавају, зависи од учин-
ка радника.                                                                                        Д. ЛЕКИЋ   

Компанија је за градњу фабрике обезбједила земљиште у
Бјелајцу у некадашњем комплексу Ауто-транспортног предузећа 
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ИНВЕСТИЦИЈА ИТАЛИЈАНСКА ФИРМА КУПИЛА ПРОСТОР  

Нова фабрика на 
мjесту "Ударника"

ДОБАР ПРИМЈЕР НОВА РАДНА МЈЕСТА У МРКОЊИЋКОЈ ФАБРИЦИ ОБУЋЕ

ПОСАО ЗА 30 РАДНИКА У “БЕМИ”
“Бема” ради дјечију и женску обућу за
аустријску “Фиделију”, њемачку фирму
“Рихтер” и словеначки “Цицибан”

Стандарди
градње

Првом фазом градње је
предвиђено рушење и ук-
лањање свих постојећих об-
јеката некадашњег предузе-
ћа „Ударник“, а потом из те-
меља градња нове фабрике
са пословним објектима.
Одговорни у Ком панији
„Metalleghe“ тврде да ће се
фабрика у Бјелајцу градити
према највишим свјетским
технолошким и еколошким
стандардима.

Општина на услузи
Начелник Одјељења за привреду и финансије у општини

Мркоњић Град, Томислав Тодоровић, истиче да локална зајед-
ница са своје стране настоји да обезбиједи све потребне пред-
услове за градњу фабрике у Бјелајцу.

- Компанији „Metalleghe“ издали смо дозволу за уклањање
постојећих објеката у некадашњем кругу предузећа „Ударник“.
Наш је интерес да почну што прије са градњом фабрике- рекао је
Тодоровић.

Смјештај
Док буде трајала градња

фабрике метал силицијума у
Мркоњић Граду је већ обез-
бијеђен простор за канцела-
рију новооснованог пре дузе-
ћа „Силикон РС“.



JAJЦЕ СПОРНО ИМЕ КЛУБА

ЗЛОГЛАСНИ 
МАЕСТРАЛ 
Назив фудбалског клуба из Јајца је 
вулгаран, примитиван и увредљив 
за жртве, каже Саша Кошарац

„Маестрал“ није само назив за злогласну војну акцију хрват-
ске и муслиманске војске из 1995. године, у којој су убијене сто-
тине српских цивила и војника у западнокрајишким општинама.
То је уједно и име фудбалског клуба у Јајцу, основаног 2009. годи-
не који сада наступа у Другој лиги ФБиХ.

Колектив привлачи све више Јајчана, који навијајући за свој
клуб у ствари славе ропство, убиства, мучења и масовне гробнице,
а у званичним документима клуба наведено је да му је један од
циљева „чување успомена на ослободилачку акцију ‘Маестрал’ у
оквиру које су 13. септембра 1995. године територија општине
и град Јајце ослобођени од трогодишње окупације“.

Ријеч је о акцији у којој је у неколико општина убијено око
2.000 Срба, а у сусједном Мркоњић Граду након рата је откопана
масовна гробница са 181 тијелом. Због тога у ладицама Тужилаш-
тва БиХ стоји неколико пријава за ратни злочин на овом подручју.

Саша Кошарац, предсједавајући Клуба Срба у Дому народа
БиХ и шеф Координационог тима РС за истраживање ратних зло-
чина, поручује да је поменути назив клуба „вулгаран, примити-
ван и увредљив према жртвама“. Обећава да ће поставити деле-
гатско питање надлежнима у ФБиХ у вези са овим скандалом.

- Тражићу да се забрани да се клубови називају по војним ак-
цијама. Људи који су регистровали клуб морали су да воде рачуна
о имену, јер сигурно знају шта је значио „Маестрал“ – каже Коша-
рац.

Потпредсједник Комитета за нормализацију стања у ФСБиХ
Дарко Љубојевић каже да је то што се десило у Јајцу ружно и ката-
строфа, и да је некоме циљ да провоцира, па због тога треба тра-
жити промјену имена клуба.

СЛОБОДАН ПОПАДИЋ (ИЗВОР: ЕУРО БЛИЦ)

Дан државности
Босна и Херцеговина већ годинама слави Дан држав-

ности у новембру мјесецу, али њени саставни дијелови –
ентитети славе различите историјске догађаје као праз-
нике. Традиционално пола земље слави дан Првог за-
сједања ЗАВНОБИХ-а 25. новембра, а друга половина
зе-мље слави дан потписивања Дејтонског мировног
споразума 21. новембра.

У Федерацији БиХ свечано обиљежавају јубилеј Пр-
вог засједања ЗАВНОБИХ-а иако на то немају историјског
основа више од другог ентитета. У Републици Српској се
свечано обиљежава дан потписивања Дејтонског миро-
вног споразума 21. новембра, када је заустављен четво-
рогодишњи рат и нађено компромисно рјешење да Бос-
ну и Херцеговину чине два ентитета ФБиХ и РС. 

Значај ових догађаја се искривљује и прилагођава
дневнополитичким потребама представника свих наро-
да. Они који славе засједање ЗАВНОБИХ-а имају потребу
да се пред свијетом представе као заслужни за антифа-
шистички покрет у Другом свјетском рату у Босни и Хер-
цеговини. Они који славе потписивање Дејтонског миро-
вног споразума позивају се на изворни споразум, из којег
је накнадно ОХР отео велики број надлежности РС и пре-
нио их на централне органе БиХ. 

Први слављеници сматрају да је Дејтонски мировни
споразум легализовао постојање Републике Српске са
елементима државности, против које су се борили свим
средствима. Други слављеници сматрају да је ЗАВНОБИХ
био саставни дио АВНОЈ-а и да престанком важења одлу-
ка АВНОЈ-а више не важе ни одлуке ЗАВНОБИХ-а.

Међутим, велике силе су увијек у историји одлучивале
о судбини малих и нејаких народа, кројили границе држа-
ва како је одговарало њиховим интересима, водећи по-
литику „краткорочне стабилности и дугорочне нестабил-
ности“.

У новијој историји судбина БИХ је кројена на многим
међународним конференцијама: на Берлинском конгресу
1878. године, затима на Версајској конференцији 1919-
1920, потом на Конференцији у Јалти 1945, и напокон на
Конференцији у Дејтону 1995. године.    МИЛЕНКО МИЛЕКИЋ

69 година ЗАВНОБиХ-а: Да се не забораве 
борци за слободу у Другом свјетском рату

СЛУЖЕН ПАРАСТОС ЗА ПОГИНУЛЕ БОРЦЕ
У поводу Митровдана, славе Борачке организације, у капели Светог

Марка на Православном гробљу у Мркоњић Граду служен је парастос за
303 погинула борца са подручја општине и 181 жртву из масовне гроб-
нице. Парастос су служили свештеници мркоњићке парохије, а осим
представника Борачке организације помену су присуствовале породице
погинулих и несталих бораца и саборци. Потом је у ресторану обављен
славски обред, уз пригодан културно-умјетнички програм. (С. Д.)

ПАРАСТОС ЗА ПОГИНУЛЕ ПОЛИЦАЈЦЕ
Припадници Станице јавне безбиједно-

сти Мркоњић Град обиљежили су Аранђе-
ловдан, славу МУП-а Републике Српске. Тим
поводом у цркви Рођења пресвете Богоро-
дице служен је парастос за погинуле припад-
нике МУП-а у протеклом рату. Потом су делe-
гацијe општине, СЈБ, Борачке организације,
саборци и родбина положили цвијеће на
спомен-обиљежје погинулим полицајцима,
на којем се налазе се фотографије и имена 25
погинулих полицајаца који су у Отаџбинско-
одбрамбеном рату уградили животе у теме-
ље Републике Српске. (С. Д.)

Оправдања из Јајца
Међутим, предсједник „Маестрала“ Никола Билић тврди да

клуб слави то што је „након акције омогућено свим народима да
живе у Јајцу“, а ружне ствари које су се десиле у акцији – осуђује.
Каже да се клуб некада звао „Маестрал '95“ а сада „Маестрал
BSI“ због спонзора. Име свог клуба чак пореди са београдским
„Партизаном“.

Предсједник Општинског вијећа Јајце Бранко Бунгић (ХДЗ
БиХ) иде корак даље. Он чак тврди да „не зна“ да су се током вој-
не акције „Маестрал“ десиле било какве ружне ствари.

У Мркоњић Граду је 25. новембра обиљежено 69
година од првог засједања Земаљског антифашисти-
чког вијећа народног ослобођења БиХ (ЗАВНОБиХ).

Представник СУБНОР-а Републике Српске Бла-
гоја Гајић подсјетио је да је на тај 1943. године одр-
жана оснивачка скупштина антифашистичког вијећа
народног ослобођења БиХ, на којој је присуствовало
247 делегата и конституисало ЗАВНОБиХ од 173
вијећника.

- Заслуге за окупљање представника народа БиХ
на оснивачкој скупштини припадају народу опреди-
јељеном за народно-ослободилачку борбу, а посеб-

но партизанском врховном команданту маршалу Ти-
ту - истакао је Гајић.

Влајко Јовић, предсједник СУБНОР-а Мркоњић
Град, организатора скупа, захвалио је свима што су
дошли.

- Ово је прилика да се једанпут годишње окупи-
мо и видимо, како не би пале у заборав све наше ак-
тивности и резултати у току Другог свјетског рата -
рекао је Јовић.

Бројне делегације из свих дијелова БиХ положи-
ле су вијенце испред зграде музеја у којем је одржа-
но засједање ЗАВНОБиХ-а. (Д. Л.)
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ЗАВНОБИХ: Земаљско антифашистич-
ко вијећа народног ослобођења Босне и
Херцеговине формално је конституисано
као политичко представништво Народно-
ослободилачког покрета. Одржана су три
засједања ЗАВНОБиХ-а - прво у Мркоњић
Граду 25. новембра 1943. године, друго у
Санском Мосту 30. јуна 1944, а треће у Са-
рајеву 26. априла 1945. године. 

На првом засједању су представници
српског, хрватског и муслиманског народа у
БиХ донијели документ у којем истакнуто је
да народи БиХ стварају заједно са осталим
народима Демократску Федеративну Југо -
славију слободних народа. ЗАВНОБИХ је био
политичко тијело народа БиХ кроз који су
хтјели да њихова земља не буде ни српска,
ни хрватска а ни муслиманска, него и српска
и хрватска и муслиманска. Ове одлуке пот-
врдило је II засједање АВНОЈ-а.

АВНОЈ -  Антифашистичко веће народ-
ног ослобођења Југославије је било поли-
тичка организација народноослободилач-
ких комитета који су успостављени на I
засједању АВНОЈ-а 1942. године, да би уп-
рављали територијама под својом контро-
лом током Другог светског рата. Друго за-
сједање АВНОЈ-а је одржанао 29. новембра
1943. године у Јајцу а једна од одлука са за-
сједања је била да се створи федерална
Југославија у којој је планирано да пет јуж-
нословенских народа: Срби, Хрвати, Сло-
венци, Македонци и Црногорци живе у шест
федералних јединица - Србији, Хрватској,
„Словеначкој“, Македонији, Црној Гори и
Босни и Херцеговини, са једнаким правима.

ДЕЈТОНСКИ МИРОВНИ СПОРАЗУМ:
Општи оквирни споразум за мир у Босни и
Херцеговини, познатији као Дејтонски миро-
вни споразум је мировни договор потписан
21. новембра 1995. године, у ваздухопловној
бази Рајт-Патерсон код Дејтона, у америчкој
држави Охајо, којим се званично прекинуо
рат у Босни и Херцеговини. Споразум је зва-
нично потписан у Паризу, 14. децембра 1995. 



Да у предстојећој зимској
сезони буде стално проходно
208 километара градских улица
и локалних путева на подручју
општине Мркоњић Град из
буџета општине биће издвојено
око 280 хиљада марака.

На основу jавног позива иза-
бране су фирме за чишћење сни-
јега на територији општине Мр-
коњић Град, која је подијељена
на три територијалне цјелине.

Прву територијалну цјелину
чине 42 километра градских
саобраћајница, тргови, тротоари
и паркинзи, а за чишћење сније-
га изабрано је Комунално пред-
узеће  ''Парк'' Мркоњић Град.

За одржавање 114 киломе-
тара путева друге територијалне
цјелине,  коју обухвата подручје
мјесних заједница Бјелајце, Ше-
ховци, Густовара, Тријебово, Ба-
љвине, Граци, Ораховљани,
Подбрдо, Подрашница, Мајдан,
Магаљдол и Ступари, изабрано
је предузеће ''Шик-турс''.

За одржавање 52 километра
путева треће територијалне цје-
лине, која обухвата подручје

мјесних заједница Медна, Бара-
ћи, Герзово и Пецка изабрано је
предузеће ''Мркоњић-путеви''.

Уклањање снијега на локал-
ним путним правцима врши се у
складу са листом приоритета. На
саобраћајницама првог и другог
приоритета снијег се чисти кад
достигне висину од 10 центиме-
тара а на саобраћајницама тре-
ћег приоритета кад достигне ви-
сину од 15 центиметара.   С. ЋУСО

ЧИШЋЕЊЕ ГРАДА

Комуналци 
спремни 
за зиму

Комунално предузеће “Па-
рк” из Мркоњић Града ове зиме
одржаваће само улице у овом
граду, за шта је већ обезбијеђе-
но 50 тона соли и око 300 кубика
абразивног материјала.

Директор овог предузећа Ду-
шан Јанковић каже да сваке го-
дине набаве довољне количине
соли и абразивног материјала,
тако да и сад спремни чекају зи-
му, и додаје да су већ једном ин-
тервенисали кад се температура
спустила испод нула степени.

Он је истиче да се брзина
чишћења, оперативност и квали-
тет, не могу остварити без сарад-
ње становништва.

- Наш град је карактеристич-
не конфигурације, кратких и
уских улица, и свако ауто које
остане паркирано гдје не треба
нама прави проблем око чишће-
ња - рекао је Јанковић.

Д. ЛЕКИЋ

САОБРАЋАЈ ОПШТИНА У ЗИМСКОЈ ПРИПРАВНОСТИ

За чишћење путева 
280 хиљада марака

Дотрајали кров на подручној школи
"Петар Кочић" у Мајдану, до средине
децембра ће бити замијењен, а ђаци ће
коначно дочекати зиму у учионицама
без влаге.

Ученици и наставници кажу да су
због старог крова имали проблема са из-
вођењем наставе чим западају киша или
снијег, јер се вода слијевала у учионицу.

- Кров је био у катастрофалном стању
и радујемо се што је руководство општи-
не обезбиједило новац за његову замје-
ну. Сада ће 25 ђака, колико похађа нас-

таву у нашој школи у два комбинована
одјељења имати боље услове за рад -
рекао је професор Анђелко Рољић и
додао да је потребно  двориште школе
што прије оградити.

Директор предузећа "Лимарија Аза-
рић" из Мркоњић Града, Саво Азарић,
које је прије десетак дана почело да пос-
тавља нови кров, каже да ће сви радови
бити завршени до средине децембра.

Наставник Дмитар Чегар истиче да је
потребно обновити комплетну школу, а
првенствено промијенити столарију која

је дотрајала и која када пада киша про-
пушта воду у учионице.

- Неопходно је санирати оштећења на

зидовима и поставити нову фасаду и уг-
радити централно гријање - каже Чегар.

С. ДАКИЋ

Служба
Зимска служба се органи-

зује и траје у периоду од 15.
новембра текуће године до
15. марта наредне године, с
тим што зависно од времен-
ских прилика и метеоролош-
ких прогноза тај период мо-
же почети раније, односно
завршити касније.

Догодине наставак радова
Начелник Одјељења за изградњу града и управљање имовином у општини

Мркоњић Град Дамир Сладојевић истиче да обнову школе у Мајдану планирају
наставити догодине. Он је истакао да је обнова крова коштала око 20.000 марака.
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Механизација
КП “Парк” за одржавање

42 километра градских улица
има на располагању четири
возила са грном, три посипа-
ча, булдожер, ровокопач и
два камиона.

Путеве од снијега у граду чисти Комунално предузеће
''Парк'', а у околним мјесним заједницама ''Шик-турс'' и
''Мркоњић-путеви''

Ђаци се радују топлој зими у учионицама
РАДОВИ ПОПРАВКА КРОВА НА ШКОЛСКОЈ ЗГРАДИ У МАЈДАНУ



МЈЕШТАНИН МЕДНЕ НЕЛЕГАЛНО УБИО МЕДВЈЕДА 
Због незаконитог убиства медвједа из полуаутоматске пушке

ухапшен је Душко Стојичић (27) из Медне, села удаљеног дваде-
сетак километара од Мркоњић Града.

- Стојичић је признао да је медвједа одстријелио полуаутo-
матском пушком  у Медној. Рекао је да је послије одстрела са ме -
двје да одерао кожу, а месо продао мјештанима - кажу у мрко-
њићкој полицији и додају да је од криволовца одузета полуауто-
матска пушка.

Извјесно је да ће надлежно тужилаштво против њега под -
није ти двије кривичне пријаве, за нелегално држање и посједо-
вање оружја и незаконит одстрел дивљачи која је заштићена
Законом о лову.                                                                             С. Д.

У Дому здравља „Др Јован
Рашковић“ у Мркоњић Граду
прије четири мјесеца је успостав-
љен Дневни центар за дјецу и
младе са сметњама у физичком и
психичком развоју. За успостав-
љање и рад центра УНИЦЕФ је
обезбиједио 15.700, а мркоњићка
општина хиљаду марака.

Директорица Центра, Слобо-
данка Кљајић, каже да је реализа-
ција пројекта „Подршка дјеци и
младима ометеним у физичком
и психичком развоју“ путем пру-
жања услуга Дневног центра и ло-
гопедског третмана почела почет-
ком јула ове године захваљујући
помоћи УНИЦЕФ-a и општине.

- Циљ пројекта је да се створе
услови пружања разних услуга у
Дневном центру кроз подршку
дјеци ометеној у физичком и пси-

хичком развоју, али и њиховим
родитељима. Ријеч је о дјеци која
имају сметње у гласу и говору с
којима раде логопеди у групама и
наш је циљ социјализација те дје-
це - рекла је Кљајићева и додала
да је ово један од најзначајнијих
пројеката који се реализује у пос-
ледње вријеме у Мркоњић Граду.

Наиме, према подацима Цен-
тра за социјални рад на подручју
мркоњићке општине евидентира-

но је 655 дјеце која припадају раз-
личитим социјално угроженим
групама. Њих 540 је из сиромаш-
них и породица социјално угро-
жених, а 34 ометених у физичком
и психичком развоју.

- У едукацију у Дневном цент-
ру укључено је 15 дјеце са посеб-
ним потребама, ометених у фи-
зичком и психичком развоју, која
имају проблеме са говором и
изговором. Са њима проводимо
различите едукативне радионице,
све у складу са њиховим физич-
ким и психичким могућностима.
Значи, ријеч је о дјеци која су била
потпуно социјално изолована,
која су живјела углавном у оквиру
својих домова гдје су водили неки
свој усамљен живот. Кроз едука-
тивне радионице омогућили смо
њихову социјализацију, што је од

велике помоћи како њима, тако и
њиховим родитељима. Јер, и ро-
дитељи пролазе кроз један тежак
период. Од сазнања и дијагнозе
проблема које има његово дијете
- рекла је логопед у Дневном цен-
тру Свјетлана Крупљанин и дода-
ла да би позитивне реакције на
рад у центру и останак центра био
од велике важности за Мркоњић
Град, али и сусједне општине.

С. ДАКИЋ

Дивље звијери, највјероват-
није шакал или вук, удавиле су
петнаест оваца Сави (68) и ње-
говом брату Драгану (64) Про-
тићу из Бараћа. Крвави пир
дивљих звијери  догодио се но-
ћу између два и три часа.

Наиме, браћа Протић су
увече затворили своје стадо
оваца у тор поред породичне
куће у центру Бараћа, недалеко
од зграде Полицијске станице и
стамбеног насеља у овом селу.
Нису ни слутили да ће њихово
стадо у тору бити на мети див-
љих звијери, које су провалиле
у тор и направиле покољ и уда-
виле петнаест, а повриједиле
још три овце.

- У тор су провалиле неке ди-
вље звијери, нисмо сигурни о
којој је врсти ријеч, и подавиле
овце. Углавном, већина је удав-
љена испод врата и крв им је
исисана. Лежале су разбацане
по тору а призор је био страви-
чан - прича Саво и додаје да је
штета велика јер су овце треба-
ле за мјесец дана да се ојагње.   

Дивљач је удавила осам Са-
виних и седам Драганових ова-
ца, док су три повријеђене. 

Занимљиво је да су Сави
Протићу прије неколико дана
дивље звијери удавиле још
двије овце.

- Забрињавајуће је колико
се дивљач осилила и ослободи-
ла па долази у центар насеља
који је освијетељен и гдје се на-
лази игралиште за дјецу. Апе-
лујем на надлежне и Ловачко
удружење „Лисина“ из Мрко-
њић Града да поведу рачуна о
том проблему и да се органи-
зује хајка на дивљач која све
више прави штету сточарима“,
рекао је Саво и додао да су ст-
радале овце одвезене на чеке
гдје ће ловци покушати да нап-
раве засједу звијерима.

Иначе, увиђај о покољу див-
љачи у тору породице Протић
извршили су припадници Кри-
миналистичке полиције Стани-
це јавне безбједности, Ловач-
ког удружења „Лисина“ и Вете-
ринарске станице из Мркоњић
Града. Протићи очекују да ће
им надлежне институције на-
докнадити штету, јер су им ос-
тале живе само дведесет и че-
тири овце.

С. ДАКИЋ
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КРВАВИ ПИР 
ДИВЉИХ 
ЗВИЈЕРИ
- Дивљач се осилила и ослободила па долази у
центар насеља, гдје се налази игралиште за
дјецу, па апелујем на надлежне и Ловачко удру-
жење да организују хајку на дивљач која све
више прави штету - каже Саво Протић

Штете и 
од медвједа

Становници многих мрко-
њићких села ове јесени имају
пуно проблема због најезде
медвједа. Медвједи су се оси-
лили и силазе у село међу
куће и нападају стоку, уништа-
вају пчелињаке, усјеве и воћ-
њаке. Упућен је апел надлеж-
нима у општини и Ловачком
удружењу "Лисина" да хитно
сузбију харање медвједа у
селима, јер је то њихова оба-
веза пошто је медвјед зашти-
ћена животиња. Због најезде
медвједа, који се често спуш-
тају у насеља, у многим сели-
ма мјештани страхују.

- У мом комшилуку ноћу
остављамо упаљена свјетла, а
чланови домаћинстава ни не
помишљају да изађу из кућа.
Медвједи се више не плаше
ни звукова аутомобила, па би
се могло очекивати да крену
силазити и у градове - каже је-
дан од мјештана села Медна.

БАРАЋИ НАСТРАДАЛЕ ОВЦЕ БРАЋЕ ПРОТИЋПРОЈЕКАТ УНИЦЕФ-а

Дневни центар за 
социјализацију дјеце

Хоби
Саво Протић радни вијек

провео је у бањалучком „Чаја-
вецу“ радећи на пословима
инжењера у производњи. Из
хобија се са братом Драганом
почео бавити сточарством и
на тај начин обезбјеђивао до-
датну егзистенцију за своју
породицу која живи у Бања-
луци.

Презентација
У циљу промоције Дневног центра уприличен је округли сто на

којем је извршена презентација остварених резултата током импле-
ментације Дневног центра за дјецу и младе са сметњама у физичком
и психичком развоју.
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Недавна открића о
корпуцији и кри-
миналу у Јавном
предузећу „Шуме
Српске“ потресли

су јавност Репубике Српске а и
многа шумска предузећа став-
љена су под лупу. Као примјер
доброг пословања истиче се
Шумско газдинство „Лисина“
из Мркоњић Града, које година-
ма уназад успјешно послује и
остварује добит. Зато је наш са-
говорник Недељко Антић, дире-
ктор поменутог газдинства, са
којим разговарамо о овим акту-
елним темама.

ЛОКАЛНЕ НОВОСТИ: Знају-
ћи шта се дешава у осталим газ-
динствима у Републици Срсп-
кој, интересује нас у чему је тај-
на Вашег доброг пословања?

НЕДЕЉКО АНТИЋ: Одговор-
но тврдим да је Шумско газдин-
ство „Лисина“ у склопу Шума РС
једно од уреднијих газдинстава.
Ако нисмо најбољи јесмо у
самом врху. То могу потврдити и
људи из Јавног предузећа „Шу-
ме РС“ који увијек хвале наш
рад. А такви смо јер сви радни-
ци доприносе тако што се пона-
шају домаћински и раде свој
посао у складу са законима.  

Своје обавезе редовно испу-
њавате?

- Испуњавамо своје обавезе
у складу са законима, све што је
планирано то и урадимо, плате
радницима су редовне, исплати-
ли смо и регрес, а и све остале
надлежности извршавамо бла-
говремено.

Какви су планови предузећа
у 2013. години?

- Планови су углавном у вези
са нашим производно - финан-
сијским планом и програмом
који ми морамо извршавати,
како у погледу сјече и израде
дрвних асортимената тако и у
погледу инвестиција које мора-

мо да завршимо у 2013. години.
Очекујемо извршење свих пла-
нова у наредној години. 

Ученици Машинске школе,
тачније они који уче за шумар-
ског техничара, тренутно обав-
љају праксу у Вашем предузе-

ћу. Да ли планирате да запош-
љавате приправнике?

- Ученици који се школују за
шумарског техничара код нас
обављају праксу и помажу нам у
сађењу садног материјала. Од
када сам постао директор овог

газдинства запослили смо
много младих људи, а у овом
тренутку имамо и четири при-
правника инжењера. 

Да ли имате проблема са
шумокрадицама и како их
рјешавате?

- Шумокрадица је увијек би-ло
и биће, нема шумског газдин ст ва
да нема бесправних сјеча, негдје
више негдје мање, али ми се тру-
димо да штете од крађа бу ду све-
дене на подношљиву мје ру. Тре -
нутно немамо великих крађа.

Да ли имате довољно огре-
вног дрвета  за потребе станов-
ништва?

- Што се тиче снабдјевености
становништва огревним дрве-
том, и поред тога што су сваке
године потребе за дрвима све
веће, мислим да смо задовољи-
ли потребе наше локалне зајед-
нице. Све оно што је уговорено
како преко синдикалних органи-
зација тако и са пензионерима је
поштовано и дрво је испору чено.

Можете ли нам рећи колика
је штета настала од овогодиш-
њих пожара?

- Имали смо срећу да поред
велике суше ове године нисмо
имали значајнијих пожара у шу-
ми високог квалитета. Сви пожа-
ри  на нашем шумском газдин-
ству су обухватили ниске шуме,
ливаде и пашњаке, тако да ште-
та од пожара у овој години бар
код нас није велика. Пожар који
је избио у Баљвинама се проши-
рио на сусједно шумско газдин-
ство које припада кнежевском
подручју, а у гашењу пожара
смо учествовали ја и моји људи.

В. ВРБЉАНАЦ

Вишегодишње 
успјешно 
пословање
- Испуњавамо своје обавезе у складу са 
законима, све што је планирано то и урадимо, 
плате радницима су редовне, исплатили смо 
и регрес, а и све остале надлежности 
извршавамо благовремено

ИНТЕРВЈУ НЕДЕЉКО АНТИЋ, ДИРЕКТОР ШУМСКОГ ГАЗДИНСТВА  

Шумско газдинство „Лисина“ је у 2011. годи-
ни позитивно пословало и остварило значајану
пословну  добит у износу од 321.780 КМ.  Трену -
тно запошљава 119 радника, од тога 19 инже-

њера шумарства и четири приправника. Такође
је на обуци  26 ученика који се школују за
шумарског техничара и који обављају праксу на
подручју које обухвата ово шумско газдинство.

Добит у 2011. години - 321.780 марака



Поводом аранђелов-
данског вашара одр-
жан је Шести етно-
фестивал "Јабука",

на којем су промовисани по-
љопривредни производи, ста-
ри занатски производи, као и
домаћа јела и пића.

У просторијама Културног
центра у Мркоњић Граду, ко-
ји је организатор фестивала,
посјетиоци су могли уживати
у разгледању сувенира, дегу-
стацији богатих српских јела,
као и у наступу чланова Кул-
турно-умјетничког друштва
"Петар I Карађорђевић Мр-
коњић".

На фестивалу је учествова-
ло 20 излагача, из Рибника,
Шипова, Добоја, Јајца и  Гра-
дишке. Изабрани су најљеп-
ше украшен славски хљеб и
најуређенији штанд са хра-
ном. Симболичне новчане на-
граде за најљепши хљеб до-
били су Хуманитарно удру-
жење жена и Удружење же-
на "Мајка" из Мркоњић Гра-
да, а за најљепши штанд на-
грађени су Удружења жена
"Јована" из Мркоњић Града и
"Бреза" из Ламинаца.

Слободан Ћоћкало из
Културног центра оцијенио је
да је овај фестивал успјешан и
због броја излагача и про-
извода, као и чињенице да су
га посјетиоци препознали.

- Хтјели смо да промови-

шемо богато гастро насљеђе
мркоњићког краја, те да при-
кажемо јавности ријетке зана-
те који полако падају у забо-
рав - додао је Ћоћкало.

На фестивалу се килограм
меда могао купити за 15 КМ,
прополис за 6 КМ, купиново
вино 20 КМ, вино од коприве
3,5 КМ, ликер од ораха 6 КМ...
Сувенири од дрвета коштали
су од 10 до 20 КМ.         Д. ЛЕКИЋ

Штанд
- Наш штанд је награђен

као најљепши, а на њему
смо представили традицио-
нална јела - уштипке од
хељде, љевуше, крофне,
колаче, славске хљебове,
кукурузе и још пуно тога –
рекла је Стана Стојичић из
Удружења жена "Јована".
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АРАНЂЕЛОВДАН ОДРЖАН ШЕСТИ ЕTНО-ФЕСTИВАЛ "ЈАБУКА"

Мркоњићке жене
најљепше украсиле
славски хљеб

Хљеб
- До сада се славски хљеб

код нас украшавао само са
крстом и оцилима. Међутим,
данас млади уводе и обичаје
из Србије па се хљеб украша-
ва и са голубовима - запази-
ла је Загорка Милић из Мр-
коњић Града.
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Удружење дјечији
градски хор "Мали
принц" из Мркоњић
Града иза себе има
четири године успје-

шног рада, о чему свједоче
бројна учешћа на фестивалима,
као и награде и признања. 

"Мали принц" окупља дјецу
основношколског узраста и
броји око 60 чланова, а пјесме
су углавном дјечије, али певају и
забавне, духовне и етно пјесме.

Учитељица и вођа Хора Ми-
лијана Малић каже да је "Мали
принц" настао из школске сек-
ције 2008. године и да је то
сада - један велики тим.

- У Хору смо сви први, сви
смо добри и једни од многих из
нашег окружења. Tако васпита-
вам дјецу, тако васпитавам и
ученике, са убјеђењем да само
тако можемо ићи напријед -
каже Малићева. 

Хор је организатор Међуна-
родног фестивала дјечије пјес-
ме "Распјеване пахуљице". Tај
фестивал пружа велике могућ-
ности за напредовање у ствара-
њу квалитетне дјечије музике,
забаве и креативности, а ове го-
дине учешће је узело 150 малих
пјевача из Републике Српске,
Федерације БиХ, Србије, Хр-
ватске и Црне Горе. 

Организатори кажу да се
овим фестивалом афирмише
Мркоњић Град, музичка и сцен-
ска култура.

- Поносна сам, јер овај фес-
тивал окупља и храбри најмла-
ђе, ствара нова и његује стара
пријатељства и усмјерава дјецу
ка правим вриједностима. Му-
зика је кључ за сва врата. Пус-
тите је да вам уђе у душу као
мост мира, разумијевања и
дружења - рекла је Малићева. 

Сваке године спремају кон-
церт поводом 8. марта и годи-
шњи концерт "Дјеца дјеци", а
тренутно се баш припремају за

годишњи концерт, као и за
предстојеће фестивале "Чаро-
лија", "Ђурђевдански фести-
вал", "Шарени вокал.", открива
Малићева и додаје да плани-
рају у 2013. години да учествују
и на фестивалу у Бугарској.

Општина стоји иза свих њи-
хових активности које плани-
рају и реализују у току кален-
дарске године, а подршка сти-
же и од бројних спонзора. 

Д. ЛЕКИЋ 

ЗА ПОНОС УСПЈЕСИ ДЈЕЧИЈЕГ ГРАДСКОГ ХОРА

"МАЛИ  ПРИНЦ" 
ОСВАЈА ФЕСТИВАЛЕ

"Мали принц"
окупља дјецу
основношколског
узраста и броји
око 60 чланова, 
а предводи га
учитељица
Милијана Малић

Бројни наступи
Хор "Мали принц" учесник је бројних музичких фестивала, од локалног до међу-

народног нивоа. Добитници су многобројних награда и признања. Међу важнијим
фестивалима за ово удружење могу се издвојити Међународни "Ђурђевдански
фестивал" - Бањалука и "Шарени вокали" - Сомбор, а ту су и "Чаролија" - Београд,
"Шта се пјесмом сања" - Горажде, "Мелодије Мостара", "Звездички" - Прилеп,
"Језерски бисери" - Охрид и "Балкан фолк фест" - Приморско (Бугарска).

Милијана Малић
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Један од ријетких чија је
представа обишла Евро-
пу је Огњен Копуз, глумац
Народног позоришта Ре-
публике Српске у Бања-

луци. Аплаузи и овације публи-
ке за његовог "Тигра" још одзва-
њају, а исти комад сазрео је,
промијенио се и недавно заи-
грао и на сцени Народног позо-
ришта у Кикинди.

Кроз "Тигра" је, прича, про-
шло и неколико глумица и сваки
пут кад би поново обнављао
текст, откривао би нови, дубљи
смисао и потпуно другачије ди-
мензије те приче, судионика у
њој, ситуација у које они улазе
или бивају убачени, њихових
реакција и поступака, радње и
свега осталог...

"Сваки пут послије дуже пау-
зе и обнављања представе, от-
кривао сам на колико различи-
тих начина се то може одиграти
и приказати и колико нових и
неоткривених слојева ту још
има. Како сам ја сазријевао,
кроз ту представу и мимо ње,
тако је и лик Бена који играм.
Веома је корисно, а и лијепо
радити представу у континуите-
ту осам година, па, на примјер,
упоредити себе из 2012. са
собом из 2006. године", каже
Копуз.

НН: Надограђујући лик Бе-
на, чини се да сте стекли велико
глумачко искуство, али сте и
пропутовали Европу?

КОПУЗ: То је једно веома
лијепо искуство, све то у вези са
представом "Тигар", почев од
2005. године, кад сам с њом ди-
пломирао на Академији умјет-
ности у Бањалуци, па уласка на
репертоар Народног позоришта
РС, играња и учествовања на
позоришним фестивалима у РС
и БиХ, затим обнављања те
представе у Београду, играња у
Србији и београдским позориш-
тима. Услиједиле су Словенија,
Аустрија, Швајцарска... Сад смо

се скрасили на репертоару ки-
киндског театра, па сам често,
што би Лале рекле, у Горњем Ба-
нату. До када ће та прича траја-
ти, не знам, али ћу се потрудити
да представа и даље живи, без
обзира на мјесто пребивалишта.

Иза Вас је и тридесетак дру-
гих улога. У чему највише ужи-
вате док сте на сцени?

- Почео сам 1997. године у
Дјечијем позоришту РС, па Ака-
демија, па Народно позориште
РС, десили су ми се и неки фил-
мови, радио сам и у неколико
позоришта у Србији. Иако се глу-
мом бавим 15 година тешко ми
је рећи у чему највише уживам.
Лијепо је са сцене пренијети
емоцију на публику, насмијати
је, растужити, уозбиљити, наве-
сти на размишљање, дати дио
себе, а исто тако је лијепо доби-
ти повратну реакцију, као пот-
врду да је оно што радите до-
бро. Та интеракција је нешто
најљепше што глумац може
пожељети и то је оно у чему
уживам кад сам на сцени. Тешко
се то може објаснити ријечима,
једино тај доживљај може опи-
сати задовољство које сцена
пружа, иако је истовремено и
велика одговорност бити на њој.

Проналазите ли бар дио се-
бе у улогама које тумачите? Ко-
ја од њих Вас најбоље описује?

- Не морам се трудити да
пронађем дио себе, јер је
тешко, скоро немогуће, не угра-
дити себе у лик. А једнако ме
описује и Стојко из "Одумирања
међеда" и Миле из "Госпође ми-

нистарке" и Бен из "Тигра" и
многи други ликови, јер карак-
теристике сваког од њих нала-
зим у себи.

Коју улогу прижељкујете у
наредним годинама?

- Волио бих да добијем глу-
мачки тешку и захтјевну улогу,
јер најбоље функционишем кад
имам много посла и постављене
велике задатке, тад сам најпро-
дуктивнији. 

А да ли у некој улози посеб-
но уживате?

- Уживам у свим својим уло-
гама, драге су ми све, само се
деси да неке не играм по неко-
лико мјесеци, па ми не падну на
памет, а неке играм и по 10 пута
мјесечно, па не излазе из главе,
као, на примјер, улога начелни-
ка Стојка из нове хит представе
Народног позоришта Републике
Српске "Одумирање међеда".

Постоји ли рола за коју вје-
рујете да је не бисте изнијели
на прави начин?

- Нисам размишљао о томе.
Трудим се да схватим сваку уло-
гу и покушавам да оправдам лик
који ми је повјерен, са свим ње-
говим манама и предностима.
Нисам савршен па мислим да
постоје ликови који нису за
мене и које не бих могао да из-
несем на прави начин, трудим
се да се препустим и посветим
ономе што тренутно радим, ка-
ко бих то завршио на најбољи
могући начин.

ЖАНА БОЖИЋГАУК 
(ИЗВОР: НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ)

ИНТЕРВЈУ ОГЊЕН КОПУЗ 

ВОЛИМ
ТЕШКЕ
УЛОГЕ
Почео је 1997. године у Дјечијем
позоришту РС, па је завршио Ака-
демију, па наступио у Народном
позоришту РС, десили су му се и
неки филмови, радио је у неколи-
ко позоришта у Србији, а иако се
глумом бави 15 година, тешко му
је joш увек рећи у којим улогама
највише ужива

Стазом успјешних 
мркоњићких глумаца

Огњен Копуз прославља 15 година глуме, а запажене улоге је
одиграо у многим позоришним представама које су извођене и
ван граница Босне и Херцеговине. Рођен је и одрастао у
Мркоњић Граду, гдје су стасали бројни глумачки великани у ама-
терском позоришту које има стогодишњу традицију. 
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Богата заоставштина
књига и личних ст-
вари познатог књи-
жевника, критичара
и есејисте Мирос-
лава Караулца сти-

гла је у његов родни Мркоњић
Град. Караулац је био пуно
везан за Мркоњић Град, гдје је
провео дјетињство, па је поро-
дица одлучила да његове књи -
ге и личне ствари поклони зави-
чају, чиме му је испунила по -
следњу жељу: “Волио бих да
мо је књиге буду тамо гдје
сам рођен, како би увијек биле
близу мене“. Легат Мирослава
Караулца ће бити смјештен у
посебну просторију у Народној
библиотеци а свечано отвара-
ње легата је планирано у марту
идуће године. 

Легат чини 682 књиге међу
којима су и часописи Свеске
Задужбине Иве Андрића из
Београда. Од његових личних
ствари издвајамо: сребрно пе-
ро, фото апарат, табакере, луле,
писаћу машину, наочаре, ком-
пас, фото-албуме са приватним
фотографијама и један са раз-
гледницама, портрет Иве Ан-
дрића и 20 урамљених фотогра-
фија.

Ту су и лична документа: па-
соши, личне карте, чланске
карте и сл. Пошто је био „врсни
познавалац“ Иве Андрића, ле-
гат посједује пуно историјске
грађе која му је служила за про-
учавање дјела овог великог
књижевника. 

Саставни дио легата чини
низ: рјечника, лексикона, енци-
клопедија, рјечника српског
књижевног језика, правописа,

латинско-српскохрватски рјеч-
ник, француско-српски рјечник
идиома и изрека,  рјечник српс-
кохрватског књижевног и на-

родног језика у 14 томова, рјеч-
них страних ријечи туђице и
посуђенице, и многи други.

Од старих књига ту су: Из

старе српске књижевности из
1911. године, Антологија дуб-
ровачке лирике из 1894. годи-
не, Пад Босне (1463) Антуна

Кнежевића из 1886. године,
Царско турски намјештеници у
Босни и Ерцеговини (1463-
1878) која је штампана 1887.
године...

У легату се налазе и романи
које је написао Мирослав Кара-
улац: Топлотни удар (1972)  и
Водич кроз Варцар Вакуф
(1984), затим приповјетке Хо-
тентотска венера (1990),  Пис-
мо султану (2004), есеји Рани
Андрић (1980), Андрићеве
куле и градови (1995), Андрић
у дипломатији (2008) и књиге
поетске прозе Фатална кожа
(1964), Тихи наслов (1969),
Дрво са речима (1975) и Ло-
кални пљускови (1995), као и
многа друга дјела гдје се он
појављује као преводилац или
уредник.

М. МИЛЕКИЋ

СТИГАО ЛЕГАТ 
МИРОСЛАВА 
КАРАУЛЦА
Легат, који ће бити свечано отворен у марту идуће
године, чини 682 књиге, као и личне ствари
Караулца - табакера, фото апарат, писаћа машина,
компас... 

Богата грађа о Иви Андрићу
Пошто је Караулац био „врсни познавалац“ нашег нобеловца

Иве Андрића, легат посједује пуно историјске грађе која му је
служила за проучавање дјела
овог великог књижевника. 

БИБЛИОТЕКА ВРИЈЕДНА ЗАОСТАВШТИНА ПРИПАЛА МРКОЊИЋ ГРАДУ

Новинар, професор, 
критичар, драматург...

Мирослав Караулац је
рођен 7. јула 1932. године
у Мркоњић Граду.
Основну школу завршио је
у родном граду а средњу у
Бања Лу ци и Бихаћу.
Студирао је романистику у
Сарајеву и Београду, а док-
торирао на Универзитету у
Стразбуру. Радио је као
новинар, професор, драма-
тург, а дуго го дина је био лектор и
предавач на универзитетима у Лиону и Дижону. Умро је 19.
марта 2011. године у Београду, а сахрањен је у Мркоњић Граду

ЗНАМЕНИТИ МРКОЊИЋАНИН: Мирослав Караулац (1932 - 2001)

ДИО ЛЕГАТА: Енциклопедије и фотографије

Са Данилом Кишом

Диплома о докторату
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Рјешавање проблема пласма-
на и извоза ракије најважније је
питање које треба да ријеше чла-
нови Удружења воћара и произ-
вођача ракије “МГ Савка”, истак-
нуто је на састанку Управног одбо-
ра удружења. Разговарано је и о
резултатима рада удружења у
овој  години, као и о плановима
активности у наредној години.

Предсједник удружења Гојко
Јовић, истиче да је пласман ракије
горући проблем који удружење
треба да ријеши у сарадњи са
Агенцијом за привредни развој и
општином, али и са надлежним
републичким институцијама.

- Тачно је да наша домаћинс-
тва на залихама имају више од
милион литара ракије за коју не
можемо обезбиједити пласман.
Сваке године те залихе се увећа-
вају а продаја је незнатна, па се
поставља питење беспредметно-

сти даље производње ракије.
Тражимо начин да у срадњи са
општином обезбиједимо хладња-
че за складишење и продају шљи-
ве и да формирамо задругу која
би се бавила пласманом ракије.
Тако бисмо те воћне дестилате
могли унифицирати и са њима
изаћи на тржиште - рекао је Јовић
и додао да би воћаре требало да
представља задруга.     

Осим тога, један од задатака
удружења у овој години је био и
едукација воћара кроз одржава-
ње више стручних предавања о
воћарству, а посебно са освртом
на узгој и заштиту воћњака.

- Одржана су и стручна преда-
вања о производњи, чувању и уск-
ладиштењу воћних дестилата. Ск-
ладиштење велике количине ра-
кије многим домаћинствима пре-
дставља велики проблем- рекао је
Јовић.                                     С. ДАКИЋ

Међу становништвом Мр-
коњић Града дуго се препри-
чава легенда о настанку Бал-
кане, крајишке љепотице са
два вјештачка језера која под-
сјећају на два планинска ока.
Прича се да су ту, у дубини
земљине утробе испуњене во-
дом, вјековима мистериозно
нестајали људи и стока.

Дејан Ковачевић из Гради-
шке је много пута био на Бал-
кани. Он каже да воли тај крај
и зато му се увијек враћа, изно-
ва задивљен његовом љепо-
том и јединственим изгледом,
нарочито када крајолик у јесен
прошарају дугине боје.

Овај заљубљеник у подвод-
ни свијет, који у приватној ко-
лекцији посједује многе пред-
мете са дна језера, мора и
океана, записао је или запам-
тио јединствена свједочења
људи у мјестима гдје је истра-

живао. Каже да је истражио
најдубљу тачку Балкане, тјеран
знатижељом мјештана Мрко-
њић Града који препричавају
да је некада велика јама на
средини Балкане гутала људе и
стоку која је са испаше долази-
ла да се разгали хладном во-
дом, а онда нестајала без рике
и трага.

- Истина је да постоји бунар
на дубини од десетак метара, у
великом језеру из којег ври во-
да, али то не дјелује тако ми-
стериозно као што се прича
међу овдашњим људима – ка-
же Ковачевић.

Некада су овдје љети рако-
ви из језера излазили на обалу
и шеталиште тако да су људи
могли да их скупљају као ке-
стење.                     М. ПИЛИПОВИЋ 

(ИЗВОР: БЛИЦ)

Језера
Језерски дио комплекса

Балкане чине два овална
вјештачка језера укупне
површине 56.000 квадрата,
која су изграђена шездесе-
тих година прошлог вијека.
Вода долази из планинских
потока Цјепало и Скакавац,
те извора у Великом језеру.
Једина отока је Црна рије-
ка, која се улива у Врбас.

За подизање вишегодишњих засада воћа из про-
грама за подстицај привредног развоја општине у
2012. години организована је подјела садница воћа.
Тако је 13 пољопривредних произвођача добило
укупно 2.268 садница воћа - по један корисник је
добио 200 садница јабуке, 200 садница крушке,
односно 48 садница ораха, а десет корисника укуп-
но је добило 1.820 садница шљиве. Ове године
најповољнији понуђач садног материјала је „Линија
воћа“ из Бања Луке, која је обезбиједила саднице. 

- Општина Мркоњић Град у сарадњи са Аген-
цијом за привредни развој већ трећу годину заре-
дом успјешно реализује Програм подизања више-
годишњег засада воћа. Поред подјеле садница

воћа, општина финансира и анализу земљишта на
парцелама на којима ће бити подигнут засад. Реа-
лизацијом овог пројекта од 2009. године до сада на
подручју општине подигнуто је 50 воћњака - изјави-
ла је Дијана Еремија, сарадник за подстицај у по -
љопривреди Агенције за привредни развој. 

Цвијета Сладојевић из Тријебова је једна од
корисника овог Програма, каже да је прошли пут
добила 200 садница крушке, али су због велике
суше неке посушиле, тако да се и ове године опре-
дијелила за нових  200 садница крушке.

Укупна вриједност пројекта је око 10.000 КМ, од
чега је општина Мркоњић Град издвојила 7.500 КМ,
а учешће корисника износи 25 одсто.           Ђ. ШОЛАК

Утисци из 
Аустралије

Дејан Ковачевић каже
да је Велики аустралијски
гребен, видљив са Мјесеца,
дуг 2.200, а широк 50 кило-
метара, посљедње царство
на планети гдје је боравио
истражујући подводни сви-
јет. 

АКЦИЈА УДРУЖЕЊА ВОЋАРА “МГ САВКА”

ПРОБЛЕМ ПЛАСМАНА 
ВОЋНИХ ДЕСТИЛАТА
Тачно је да мркоњићка домаћинства на
залихама имају више од милион литара
ракије за коју нема обезбијеђеног пласмана

РОНИЛАЦ ДЕЈАН КОВАЧЕВИЋ

Заљубљен 
у подводни 
свијет Балкане

Општина подијелила саднице воћа

Познати ронилац из Градишке открива
да постоји бунар на дубини од десетак
метара у великом језеру из којег ври
вода, али да то не дјелује тако мисте-
риозно као што се прича међу овдаш-
њим људима

Мркоњићка 
ракијада

Овогодишња „Ракијада“ ће
се одржати крајем децембра у
холу Културног центра у Мрко-
њић Граду. Фестивал домаће
ракије је већ традиционална
манифестација чији је циљ
промоција ракије шљивовице
као домаћег бренда. Овај бре-
нд треба да буде препознат-
љив на домаћем и страном
тржишту. Поред изложбе до-
маће ракије и такмичења у
квалитету ракије, веома је
богат пратећи програм. Богато
су опремљени штандови са
ракијом, храном, медом, во-
ћем и  занатским производи-
ма, а током трајања фестивала
одвија се богат културно-умјет-
нички програм.

Мркоњићка ракијада је по-
стала препознатљива широм
БиХ, а поред забаве и дружења
овај фестивал има велики ту-
ристички, привредни и едука-
тивни значај. 

НАЈАВА РАКИЈАДЕ: Мркоњићки произвођачи
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Нова књига афоризама “Шта
су писци хтјели да кажу”, ауто-
ра Живка Ђузе из Подрашнице,
промовисана је у Мркоњић Гра-
ду. Рецензент књиге Миленко
Стојичић рекао је да је Ђузин
афоризам велика матура језика.

- Нови рукопис Живка Ђузе
на најбољи начин илуструје да
је афоризам велика матура јези-
ка и да је писац матурирао и
дипломирао на неухватљивој
мисли која све (обу)хвата - на-
гласио је Стојичић током промо-
ције књиге у Спортско-култур-
ном центру “Петар Кочић”.

Афористичар Миладин Бе-
рић рекао је да је Ђуза постигао
да његова кратка форма има
излет и ван граница Републике
Српске.

- Ђуза, као и сваки афористи-
чар дјелује као некаква морална
снага нашег друштва - истакао је
Берић.

Д. ЛЕКИЋ

КЊИГА НОВИ АФОРИЗМИ

Матура језика
Живка Ђузе

Новинарски 
доајен

Живко Ђуза је био и остао
привржен завичају. Дуги низ
година обављао је дужност
главног и одговорног уред-
ника Радио Мркоњић Града,
а био је оснивач и издавач
локалног мјесечног часописа
„Новоток“. До сада је објавио
три самосталне збирке афо-
ризама. Заступљен је у више
антологија.

МАЛИШАНИ 
ДОЧАРАЛИ 
ЈЕСЕН

Малишани Дјечијег вртића
"Миља Ђукановић" на Тргу ср-
пске војске приредили су јесе-
ње свечаности, на којима су
дјеца рецитовала, пјевала, пле-
сала и глумила. 

- Оно што желимо да истак-
немо је да смо, осим активно-
сти дјеце и васпитача, велику
подршку и помоћ имали и од
родитеља, који су учествовали
у креирању јесењих одијела и
маски - рекла нам је васпитачи-
ца Јелена Алексић. (С. Ћ.)

Јачати систем социјалне 
заштите и инклузије дјеце

Ученици и наставници Основне школе „Иван Горан Ковачић“ из
Мркоњић Града укључени су у пројекат јачања система социјалне
заштите и инклузије дјеце у БиХ. Пројекат се проводи у сарадњи са
УНИЦЕФ-ом и Невладином организацијом „Свјетионик“ из При-
једора.

У школи је одржана завршна презентација резултата активности
у оквиру пројеката „СПИС - Социјално мапирање и мониторинг

дјечијих права на општинском
нивоу“.

- Ученици из наше школе су пре-
зентовали тему „Партиципација - уче-
шће дјеце у школи и локалној зајед-
ници“. Њихов је закључак да је
неопходно јачати систем социјалне
заштите дјеце у српској и локалној
заједници. Ученици су у оквиру про-
јекта израдили и бину за одржавање
презентације јавних скупова у шко-

ли, али и граду - рекао је директор школе Предраг Ђуза.           С. Д.

ПАЗИ, АФОРИЗ(М)ИЧНО!
Tамо гдје Живко Ђуза боцне, пелцује оловком - ту коров не

расте, а афоризам нарасте! Ђузина оловчица, налична трепавици
Трноружице, види, препознаје и идентификује све што је у нама и
око нас афоризично.

- Постао је бијела врана кад су га завили у црно!
- Прво је била чаролија а онда зачарани круг!
- Охрабрују нас држећи у страху!
- Ћутање је злато и виза за улазак у златну средину!
- Није српски ћутати. Треба барем стењати!
Већи број афоризама Живка Ђузе су, заправо, допринос гра-

ђењу пута у свијетлу будућност, у
Европску унију. Ти афоризми су –
европеизми! 

- Ако уђемо у Европу бићемо
на коњу, а служићемо им као
тројански коњ!

- Можда можемо ући у
Европу, али онда из те заблуде
нећемо никада изаћи!

- Ниске ударце најлакше
задају они на високим поло-
жајима!

- Ласкава призна-
ња најлакше
добијају ласкавци!

- Радим са пола
снаге –  везаних    руку
и развезаног  језика!

МИЛЕНКО СТОЈИЧИЋ 
(ИЗВОД ИЗ РЕЦЕНЗИЈЕ)

Стратегија 
комуникације 

Округли сто „Стратегија ко-
муникације у општини Мрко-
њић Град и акциони план за
2013. годину“, одржан је у орга-
низацији ОСЦЕ-а и Администра-
тивне службе општине, као
наставак пројекта „Стратегија
комуникације“,  који регулише
односе са јавношћу.

Шеф кабинета начелника
општине, Тијана Рађевић Др-
љача,  каже да су у стратегији
наведени начини интерне и
екстерне комуникације.

- Један од начина комуника-
ције и информисања грађана је
и издавање билтена „Локалне
новости“, који се дистрибуира у
све мјесне заједнице, установе
и предузећа - рекла је Рађевић
Дрљача.                              (С. Д.) ПОРТРЕТ: Живко Ђуза
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Kulturni centar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .221-170
Narodna biblioteka  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .220-271
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Posjetite zvani~nu internet prezentaciju Op{tine Mrkowi} Grad

www.mrkonjic-grad.rs.ba

Одлуком о Комуналном ре -
ду, Одлуком о безбједности
сао браћаја и Програмом рада
зимске слу  жбе, дефинисано је
дјеловање зимске службе. Зи -
мска служба се одвија у време-
ну од 15. но вембра до 15. марта
наредне го дине, а регулише
начин на који се одржава про-
ходност улица, тргова, тротоа-
ра, паркинга, те локалних путе-
ва, као и обавезе извођача ра -
дова, локалних органа и грађа-
на.

ШТА СУ ЗАДАЦИ ЗИМСКЕ
СЛУЖБЕ

- Машинско чишћење сњеж-
них па давина са улица, тргова,
трото ара, паркинга, те локалних
и не категорисаних путева;

- спречавање поледице на
го ре по менутим објектима по -
си пањем соли и абразивног ма -
теријала;

- машинско и ручно чишће-
ње тро тоара, сливника, ригола
и других одвода;

- избор извођача радова за
по сло ве зимске службе, и

-  надзор над извођењем ра -
до ва у зимској служби.

КО ОБАВЉА ЗАДАТКЕ ЗИМ-
СКЕ СЛУЖБЕ

Организацију рада зимске
службе, избор извођача радова,
врши Одјељење за просторно
планирање и комуналне посло-
ве.

ШТА СУ ОБАВЕЗЕ ГРАЂАНА
- Да уклањају снијег и лед

испред стамбених зграда, свако
испред свог улаза;

- власници и корисници по -
словних простора дужни су да
уклањају снијег и лед са јавних
по вршина уз објекат у ширини
нај ма ње два метра;

- да уклањају снијег и лед са
кровова пословних и стамбених
зграда, ако представљају опас-
ност за пјешаке и возила;

- при сакупљању снијега и
ле да, мора се водити рачуна о

проходности коловоза и тротоа-
ра;

- да у вријеме чишћења сни -
је га, уклони возило са улице и
тротоара.

ШТА ЈЕ ЗАБРАЊЕНО
- Изношење и гомилање

сни јега и леда из дворишта,
башта и других слободних по -
вршина на ули це и тротоаре;

- бацање снијега и леда ис -
пред зграда на саобраћајницу;

- депоновање снијега и леда
у паркове и на зелене површи-
не;

- санкање и клизање на јав-
ним са о браћајним површина-
ма;

- затварање снијегом и ле -
дом сливника и шахтова;

- паркирање возила на ули-
цама, тро тоарима и другим јав-
ним по вр шинама на којима се
чисти снијег.

КО ВРШИ КОНТРОЛУ
Надзор над вршењем посло-

ва зи мске службе врши Одјеље -
ње за просторно планирање и

комуналне послове.
У вршењу инспекцијске и ко -

му на лно-полицијске контроле,
сао браћајни инспектор и кому-
нални полицајац је овлаштен да
контролише спровођење горе
поменутих одредби на начин
како је прописано Одлуком о
комуналном реду и Одлуком о
безбједности саобраћаја.

КОЈЕ СУ ПРОПИСАНЕ МЈЕРЕ
- Новчаном казном од

100,00 до 300,00 КМ биће каж-
њено физичко лице које се не
понаша према горе поменутим
обавезама.

- Лице које самостално обав-
ља је латност биће кажњено
прекр шајно од 100,00-1.000,00
КМ, због непридржавања горе
по менутих обавеза.

- Правно лице које се не
придр жава горе поменутог, мо -
же бити кажњено од 500,00-
7.000,00 КМ, као и одговорно
лице у правном лицу казном од
100,00-800,00 КМ за кршење
поменутих одредби.

ВОДИЧ КРОЗ РАД ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ

ИЗВОЂАЧИ ПОСЛОВА 
ЗИМСКОГ ЧИШЋЕЊА СУ:

ЗА ГРАДСКО ПОДРУЧЈЕ:
- Јавно комунално предузеће“ПАРК“ Мркоњић Град тел.

050/211-506

ЗА СЕОСКА ПОДРУЧЈА:
- Мјесне заједнице Бјелајце,  Шеховци, Густовара, Тријебово,

Баљвине,  Граци, Ораховљани, Подбрдо, Подрашница, Мајдан,
Магаљдол и Ступари извођач  „ШИК-ТУРС“ д.о.о.  Мркоњић Град,
тел. 065/625-981

-  Мјесне заједнице Бараћи, Медна, Герзово и Пецка, извођач
„МРКОЊИЋ-ПУТЕВИ“ АД Мркоњић Град, тел. 050/280-010



Mркoњићки 
гaмбит

У породици мркоњићких спортских клубова шахисти су до сада
углавном заузимали значајно мјесто. Због тога још више чуди што
се у последње вријеме све мање чује о њиховим активностима.
Такву слику не може промијенити ни чињеница да млади, суперта-
лентовани Славен Паштар суверено влада шаховском сценом Ре-
публике Српске и Босне и Херцеговине, што постиже резултате
свјетског домета и што још млађи Марко Попадић такође почиње
да крчи пут према успјеху. Мркоњићки шахисти готово се не окуп-
љају, а видјети негдје да се игра шах права је ријеткост. Истовре-
мено, до челника шаховског клуба веома je тешко, да не кажемо
немогуће доћи. Они мудро ћуте, уљуљкани у некакво лично самоза-
довољство што се многе ствари одвијају саме од себе.

А ни у чему без прошлости нема ни садашњости! То се односи и
на шаховске прилике у нашем граду о којем је ријеч. 

Први писани траг о помињању древне игре по црно-бијелим
пољима у Мркоњић Граду води нас до далеке 1925. године. Ако
ово условно узмемо као почетак организованог бављења игром на
64 поља и пратимо до данашњих дана, прво што ће пасти у очи је
чињеница да су се успони и падови смјењивали циклично. 

Шездесетих година шахисти су се окупљали у Грајића кући, а
ријетки времешни Мркоњићани памте романтику надметања
најбољих играча тог времена Дане Шпирића, свештеника Ла-
зара Ђукановића, Абаза Дедића, Пере Вученовића, нешто кас-
није Чедомира Радуловића, инг. Раце, итд. 

Слиједи вишегодишњи застој, па онда опет експанзија. Рекорд
по масовности у етапном првенству града постављен је 1975. го-
дине, када су се такмичило 66 учесника. Ласкавом титулом првака
тада се окитио Драго Павловић. 

Наредних година у нашем граду гостовали су и играли симул-
танке свјетски призната шаховска имена Гари Каспаров (бивши
првак свијета), Светозар Глигорић (легенда југословенског и ср-
пског шаха), Бора Ивков, Милорад Кнежевић, Милан Вукић,
Рајко Богдановић, Нона Гаприндашвили, Данијела Нуцу...

Шаховски клуб ''Мркоњић Град'' два пута је изборио пласман у
Прву лигу Републике Српске.

Због тога се опет враћамо на почетак ове приче. Последњих
година, хтјели то признати или не, у мркоњићком шаху влада
мртвило. Клуб је промијенио име у ''Ан пасан'', а његови челници
понашају се у складу са називом и пуштају да се све одвија онако
узгред, само од себе. 

У времену када има воље и даје се довољно средстава за
активности (шах је прилично јефтин спорт), локална екипа тавори
у запећку.

Неколико година пропуштају се званична такмичења лига и
куп, а наши сусједи, много мање шаховске средине Шипово и
Рибник, учесници су Друге шаховске лиге Републике Српске и купа.

Ко зна због чега је мркоњићким шахистима постало важно
неучествовање?
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Након јесењег дијела првенства фудбале-
ри мркоњићке Слободе се налазе у врху
табеле са бодом заостатка иза водеће
новљанске Слободе. Мркоњићани у

наставку шампионата имају амбиције да задрже
пласман у врху табеле, те убрзано планирају при-
преме за прољећни дио првенства. 

Шеф стручног штаба Слободе Зоран Драги-
шић задовољан је игром и пласманом своје екипе
у јесењем дијелу шампионата.

- Јесењи дио шампионата је
архивиран и ми се окрећемо
оном што нас очекује на проље-
ће. Да фудбалери не би имали
велику паузу договорили смо се
да тренирамо наредних дваде-
сетак дана, јер нас очекује нас-

туп на турниру у Сарајеву, гдје ће осим наше еки-
па наступити бањалучки Борац, Сарајево и Мод-
рича. Турнир је уприличен као демонстраторски,
a сам позив je велико признање за Слободу која
по мишљењу многих фудбалских стручњака игра
најбољи фудбал на нашим просторима. На њему
ће за профи-лиценсе полагати тренери Старчевић
и Микановић - рекао је Драгишић. 

Спортски директор Гојко Ђурић је рекао да су
у клубу уведене мјере штедње и смањење трош-
кова, па је стручни штаб у јесењем дијелу шампи-
оната форсирао младе фудбалере из властитог иг-
рачког погона. 

- Трошкови клуба у овој години у односу на
прошлу мањи су за 30 хиљада марака. И поред
штедње успјели смо да сервисирамо обавезе
према добављачима, а надамо се да ћемо до кра-
ја године успјети исплатити плату фудбалерима-
рекао је Ђурић и додао да ће и у наредној години
бити смањен буџет клуба.

Управни одбор Слободе је анализирао јесењи
дио шампионата и закључио да су остварени
резултати у првенству одлични као и пласман у
четвртфинале Купа БиХ, гдје је Слобода поражена
од сарајевског Жељезничара.

- Игра и постигнути резултати у овом дијелу
првенства су за похвалу. Од стручног штаба и иг-
рача очекујемо да са добрим резултатима наставе
и у прољећном дијелу шампионата и да се пласи-
рају у сам врх табеле - рекао је Миленко Милекић
потпредсједник клуба и додао да амбиције у на-
ставку шампионата зависе од финансијских сред-
става.                                                                   С. ДАКИЋ

ФУДБАЛ УСПЈЕШНА ЈЕСЕЊА СЕЗОНА

Финансије диктирају
амбиције Слободе
Слобода само бод иза првопласираног, али од састанка са опш-
тинским руководством зависи да ли ће се ићи на прво мјесто

Нова управа
Фудбалски клуб Слобода у прољећном ди-

јелу шампионата имаће нову управу клуба, јер
је садашњем руководству и Скупштини истекао
мандат. Нова управа ће одржати састанак са
општинским руководством гдје ће се утврдити
и финансијски план клуба за наредну годину.
Од епилога тог састанка зависиће и амбиције
клуба у прољећном дијелу шампионата, гдје
екипа Слободе има велику шансу за освајање
првог мјеста и пласман у Премијер лигу БиХ.

ОСВРТ              ПИШЕ: Живко Ђуза

Интeрeсa зa шaх ниje никaдa мaњкaлo.
Majстoрски кaндидaт, пoкojни Mиркo

Цвиjић, вoдиo jе шкoлу шaхa и чeстo игрao
симултaнкe сa нajмлaђимa.

Челници шаховског клуба мудро ћуте, 
уљуљкани у некакво лично 
самозадовољство што се многе 
ствари одвијају саме од себе

1. Слобода (НГ) 13 7 3 3 24:14 24
2. Младост (ВО) 13 7 2 4 29:19 23
3. Слобода (МГ) 13 7 2 4 18:12 23
4. Слога 13 6 4 3 27:11 22
5. Модрича М. 13 7 1 5 22:18 22
6. Козара 13 7 1 5 24:22 22
7. Младост (Г) 13 6 4 3 16:16 22
8. Дрина (З) 13 5 4 4 24:18 19
9. Подриње 13 5 2 6 24:16 17
10. Рудар 13 5 1 7 13:19 16
11. Сутјеска 13 3 3 7 11:17 12
12. Дрина ХЕ 13 3 3 7 12:19 12
13. Љубић 13 3 2 8 7:33 11
14. Борац 13 2 4 7 8:25 10

ТАБЕЛА ПРВЕ ЛИГЕ РС

ПОСЛЕДЊЕ КОЛО
13. коло
СЛОБОДА – СУТЈЕСКА 2:1 (1:1)
Стријелци: 0:1 Радовић у 21, 1:1 Девушић 23, 2:1
Девушић у 79. минуту.  Стадион ''Луке'' у
Мркоњић Граду. Гледалаца: 200. Судија: Далибор
Анђић (Омарска) 7,5. 
СЛОБОДА: Ђурић 7 (од 38. минута Илић 7),
Вуклишевић 6,5 (од 46. минута Милетић 7),
Грачанин 6,5 (од 46. минута Инђић 7), Берета 7,
Кременовић 7,5, Ћулум 8, Девушић 8, Радоја 7,
Травар 7, Стијепић 6,5, Димитријевић 7. Тренер:
Зоран Драгишић.
Играч утакмице: Миленко Девушић (Слобода)



27 SPORT MRKOWI] GRAD NOVEMBAR 2012.LOKALNE NOVOSTI

1. коло (20.10.2012.) 
ЗРИЊСКИ – МЛАДОСТ 63:58 (19:16, 12:12, 16:20, 16:10)
Дворана: ''Под Бијелим бријегом'' у Мостару.
Гледалаца: 300. Судије: Драган Краљ, Божидар
Радановић (Требиње), Филип Ловрић (Широки Бријег).
ЗРИЊСКИ: Цвјетковић, Брајковић 1, Синадиновић 21, И.
Петрић 11, М. Петрић, Јазвин 15, Новак, Томић, Машић 6,
Бубало 6, Шкрбо, Лаловић 1. Тренер: Недјељко
Зеленика.
МЛАДОСТ: Алексић, Милекић 2, С. Радановић,
Кнежевић 14, Милошевић 7, Томић 2, Бјелић 16, Видо-
вић, Кежић 11, Иванић, Велимировић 6, М. Радановић.
Тренер: Горан Сладојевић.

2. коло (27. 10. 2012.)
МЛАДОСТ – БОРАЦ 68:66 (17:23, 22:14, 12:15, 17:14)
Дворана: ''Арена комерцијалне банке'' у Мркоњић
Граду. Гледалаца: 500. Судије: Милан Адамовић, Саша
Бабић, Миљан Шобот (Бањалука).
МЛАДОСТ: Алексић, Милекић 3, С. Радановић,
Кнежевић 6, Милошевић, Томић 5, Бјелић 21, Видовић 1,
Кежић 6, Иванић 15, Велимировић 9, М. Радановић 2. 
БОРАЦ: Вукотић 2, Ивић 6, Николић 3, Радујко 4, Блаз,
Блануша 6,  Мичић, Павловић 19, Лончар 12, Башић,
Трикић 12, Ђурановић 2. Тренер: Драго Каралић. 

3. коло (3. 11. 2012.)
ЛЕОТАР - МЛАДОСТ 82:84 (10:21, 21:18, 19:12, 20:19, про. 12:14)
Дворана: "Милош Мрдић" у Требињу. Гледалаца: 500.
Судије: Иван Миличевић (Читлук), Филип Ловрић
(Широки Бријег), Горан Прскало (Мостар).
ЛЕОТАР: Мијовић, Рикало, Алексић 4, Милановић,
Кашћелан 17, М. Нинковић, Црногорац 5, Ђурасовић 16,
Шакотић 19, Суџум, Ђ. Нинковић 7, Кнежевић 14. Тренер:
Радомир Кисић.
МЛАДОСТ: Алексић, Милекић, С. Радановић, Кнежевић
7, Милошевић 8, Томић, Бјелић 20, Видовић, Кежић 15,
Иванић 16, Велимировић 18, М. Радановић. 
4. коло (10. 11. 2012.)

МЛАДОСТ - ВОГОШЋА  88:66 (20:17, 22:14, 23:10, 22:25)
Дворана: Спортска у Мркоњић Граду. Гледалаца: 300.
Судије: Саша Бабић (Бањалука), Ацо Окука (Кисељак),
Мирза Пало (Сарајево).
МЛАДОСТ: Алексић, Милекић 3, С. Радановић 2,
Кнежевић 11, Милошевић 8, Томић 4, Бјелић 13, Видовић
2, Кежић 21, Иванић 5, Велимировић 10, М. Радановић 9.
ВОГОШЋА: Музур 7, Гушо, Бешевић 6, Алић 11, Хот 13,
Туљковић 9, Албиновић 11, Аљовић, Кесер, Палата 3,
Селимовић. Тренер: Муриз Хамидовић.

5. коло (17. 11. 2012.)
ПОСУШЈЕ - МЛАДОСТ 53:84 (12:22, 12:20, 10:19, 19:23)
Дворана: Спортска у Посушју. Гледалаца: 400. Судије:
Тихомир Топић (Мостар), Зоран Марић (Читлук), Филип
Ловрић (Широки Бријег).
ПОСУШЈЕ: Баковић 14, И.Бегић 1, Ловрић 3, Ширић 8,
Јукић 2, Влачић, Пенева, Чутура 7, Мустапић 16, Шакота,
А.Бегић, леко 2. Тренер: Тихомир Мустапић.
МЛАДОСТ: Милекић 6, С. Радановић 2, Кнежевић 13,
Милошевић 4, Томић 2, Бјелић 17, Видовић 2, Кежић 19,
Иванић 8, Велимировић 11, М. Радановић. 

6. коло (24.11.2012.)
МЛАДОСТ - КАКАЊ 83:72 (21:17, 28:22, 17:13, 17:20)
Дворана: Спортска у Мркоњић Граду. Гледалаца: 300.
Судије: Милан Адамовић (Бањалука), Мила Чавара
(Бусовача), Драган Ненадић (Кисељак).
МЛАДОСТ: Алексић, Милекић 6, С. Радановић,
Кнежевић 6, Милошевић 13, Томић 2, Бјелић 12, Видовић,
Кежић 10, Иванић 22, Велимировић 9, М. Радановић. 
КАКАЊ: Херцеглија, Делић 4, Хаџић, Муфлизовић 10,
Дедић 12, Хаџифејзовић 24, Пељто, Ковачевић, Беговић
15, Суљагић 7, Мехић. Тренер: Неџад Мулић.

Младост на 
врху Лиге 12
У претходне двије сезоне, кошаркаши из нашег града освајају
треће мјесто у БиХ, а реално је да се у овој сезони ти успјеси понове

Првенство Босне и Херцеговине за кошаркаше –
Лига 12 је почело у октобру мјесецу. Кошаркаши Мла-
дости су више од два мјесеца провели на припремама
за првенство под вођством тренера Горана Сладо-
јевића. Екипа је у ово првенство ушли са подмлађе-
ним саставом и са циљем да се бори за сам врх табе-
ле. Задње двије године мркоњићки кошаркаши праве
одличне резултате и освајају треће мјесто након за-
вршетка такмичења за првака БиХ. 

Реалне су шансе да се тај успјех понови и ове се-
зоне, јер се до сада показало да одлично функциони-
ше спој младости и искуства у овој екипи, коју респек-
тују сви кошаркашки зналци у регији. 

Младост је стартовала са тијесним поразом у Мо-
стару, да би затим нанизала серију од пет побједа и
заузела прво мјесто на табели. Најозбиљнији конку-
ренти за прво мјесто су екипе Босне и Чапљине.      ЕЛН

1. КК Младост 6 5 0 1 465 : 402 63 11
2. КК Чапљина 6 5 0 1 464 : 431 33 11
3. КК Радник 6 4 0 2 423 : 400 23 10
4. КК Борац 6 4 0 2 426 : 426 0 10
5. КК Босна 6 3 0 3 509 : 472 37 9
6. КК Варда ХЕ    6 3 0 3 468 : 471 -3 9
7. КК Леотар 6 2 0 4 462 : 445 17 8
8. КК Зрињски 6 2 0 4 421 : 430 -9 8
9. КК Какањ 6 2 0 4 440 : 486 -46 8
10. КК Вогошћа 6 2 0 4 465 : 520 -55 8
11. КК Сервитиум(-1)5 2 0 3 336 : 373 -37 7
12. ХКК Посушје (-1) 5 1 0 4 376 : 399 -23 6

ТАБЕЛА ЛИГЕ 12 БИХ

КОШАРКА МРКОЊИЋКИ КЛУБ ЛИДЕР У ПРВЕНСТВУ БИХ

РЕЗУЛТАТИ МЛАДОСТИ
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