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Iz sadržaja

Protekla 2011. godina u najvećoj mjeri bila je obilježena smanjenjem javnih prihoda i nedostatnim proračunskim sredstvima
za značajnija ulaganja u kapitalne projekte. Prema postojećim
propisima svega oko 8,5 posto od PDV-a dobivaju općine, a taj
iznos opet se dijeli na četiri elementa. Prema broju stanovnika
općini se dodjeljuje 68 posto sredstava. Pet posto dijeli se na osnovi površine, a 20 posto na temelju broja učenika u osnovnim
Miro Kraljević,
školama, te sedam posto na osnovi razine razvijenosti općine.
Općinski načelnik
Početkom prosinca prošle godine održan je sastanak s predstavnicima Svjetske banke oko daljnje pripreme Projekta rekonstrukcije i proširenja sustava za navodnjavanje pod nazivom „Mostarsko blato“. Ovaj projekt veoma je važan za našu
općinu jer će njegovom realizacijom, odnosno rekonstrukcijom i proširenjem postojećeg sustava
za navodnjavanje stvoriti pretpostavka za povećanje poljoprivredne proizvodnje. U prošloj godini
realizirano je više manjih infrastrukturnih projekata. Očekujemo i nastavak aktivnosti na realizaciji projekta industrijske zone Trn, te izgradnju pročistača otpadnih voda i glavnih kanalizacijskih
kolektora. Pred potpisivanjem je ugovor o javno-privatnom partnerstvu za izgradnju autobusnog
kolodvora. U 2012. sukladno financijskim mogućnostima nastavit ćemo također s izgradnjom započetih vodovoda po mjesnim zajednicama, a tražit ćemo i sredstva od viših razina vlasti za
nastavak gradnje škole na Pecari i za druge planirane projekte. Nadam se da će u 2012. godinu
više razine vlasti poduprijeti neke od navedenih projekata u našem gradu, što im je uostalom i
obveza. Početkom veljače našu Općinu zahvatilo je nezapamćeno snježno nevrijeme. Ovim putem
izražavam zahvalnost brojnim građanima, vlasnicima strojeva i mehanizacije za raščišćavanje snijega, terenskih vozila i skutera, vlasnicima benzinski crpki, te članovima Gorske službe spašavanja
i svima koji su sudjelovali u akciji zaštite i spašavanja, građanima našeg grada na razumijevanju
i strpljenju, kao i članovima Stožera civilne zaštite koji su od proglašenja elementarne nepogode
svakodnevno zasjedali.
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Urednikova riječ
Elektronska uprava (e-Uprava) podrazumijeva uporabu novih informacijsko komunikacijskih tehnologija, od u
našem slučaju strane lokalne uprave, kako bi poboljšali
kvalitetu usluga, ali i povećali suradnju lokalne uprave s
građanima. Naša općina je krenula u tom smjeru pa ćemo
stoga u ovom broju biltena u novoj rubrici „tema broja“
pobliže vas poštovani čitatelji upoznati s uporabom novih
mr. sc. Drago Martinović,
informacijsko komunikacijskih tehnologija u našoj općini. U
urednik
mjesecu prosincu prošle godine nastavili smo s redovitim
aktivnostima na otvaranju i približavanju općine građanima.Treću godinu zaredom održan je Dan otvorenih vrata i građanima je pružena mogućnost da se neposrednim uvidom upoznaju s radom Općinskih službi, Općinskog vijeća i Centra za
pružanja usluga građanima. Održana je i javna rasprava o Nacrtu proračuna općina za 2012. godinu. Građani su imali
prigodu neposredno se upoznati s pojedinim stavkama u proračunu, kao i javnim prihodima i rashodima općine. Krajem
prošle godine uspješno smo završili Akademiju za građane koju je pokrenuo OESS sa sedam općina u Bosni i Hercegovini
među kojima je i naša općina. Osnovni cilj, koji je prema izjavama i reagiranjima polaznika Akademije (njih 24) ispunjen,
je da se građanima omogući da saznaju više o funkcioniranju Općine, kao i da aktivnije sudjeluju u odlučivanju u lokalnoj
zajednici.

Široki Brijeg - uvijek na 1. mjestu
ODRŽAN „DAN OTVORENIH VRATA“

N

a „Danu otvorenih vrata”, održanom 15. prosinca
2011., redovitoj aktivnosti tijela općinske uprave
građani su imali prigodu upoznati se s radom i funkcioniranjem Općinskih službi i odsjeka, kao i s radom Centara
za pružanje usluga građanima (šalter-sala) koji građanima
omogućuje da na jednom mjestu u veoma kratkom roku
mogu dobiti sve potrebne informacije i usluge od strane
općinskih djelatnika. Voditeljica šalter-sale Monika Buhač
Glavaš i pomoćnici Općinskog načelnika upoznali su posjetitelje „Dana otvorenih vrata” o djelokrugu njihova
rada i funkcioniranja tijela općinske uprave. Učenicima
iz osnovnih škola Biograci i Kočerin koji su organizirano došli na „Dan otvorenih vrata” prigodnim riječima se
obratio Općinski načelnik Miro Kraljević koji je između
ostalog istaknuo da i na ovaj način Općina Široki Brijeg
pokazuje otvorenost i javnost svog rada. U općinskoj vijećnici u sklopu „Dana otvorenih vrata” prikazan je dokumentarni film „Široki Brijeg”. „Dan otvorenih vrata”
se već treću godinu organizira u Općini Široki Brijeg i
građanima je pružena mogućnost da se neposrednim
uvidom upoznaju s radom Općinskih službi, procedurom
za izdavanje dozvola i rješenja, kao i s načinom i kvalitetom pružanja usluga pojedinih općinskih djelatnika.
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SNJEŽNO NEVRIJEME
U ŠIROKOM BRIJEGU

P

očetkom veljače 2012. stanovnike Hercegovine, pogodio je snježno nevrijeme i jedan od najvećih
hladnih ciklona u posljednjih 50-ak godina. U samo tri dana, na prostoru Općine Široki Brijeg, napadalo je u prosjeku metar snijega. Snijeg je padao u nekoliko navrata i to od 1. pa sve do 12. veljače.
Promet je bio otežan zbog olujnog vjetra i snježnih nanosa koji su u nekim dijelovima Općine iznosili
više od tri metara. Nastava u osnovnim i srednjim školama naše županije bila obustavljena u vremenu
od 2. do 27. veljače 2012. U zgradi Općine svakodnevno je zasjedao Stožer civilne zaštite. U Domu
zdravlja Široki Brijeg se zbog snježne blokade Mostara, nakon dugog niza godina, 7. veljače rodila i
jedna beba.

Proglašeno stanje prirodne nepogode

N

a izvanrednoj sjednici Stožera civilne zaštite Općine Široki Brijeg, održanoj 4. veljače 2012. pod
predsjedanjem zapovjednika Općinskog načelnika Mire Kraljevića, proglašeno je stanje prirodne
nepogode za cijelo područje Općine Široki Brijeg. Snježno nevrijeme koje je zahvatilo našu Općinu prouzrokovalo je mnogo problema u komunikaciji, opskrbi, ali i normalnom funkcioniranju života u Općini.

Načelnik Kraljević u obilasku mjesnih zajednica

N

akon obilaska Mokrog i Buhova (13. veljače)
Općinski načelnik i predsjednik Stožera civilne zaštite Miro Kraljević sa suradnicima obišao
je, 14. veljače, područje mjesnih zajednica Knešpolje, Uzarići, Jare, Biograci i Ljuti Dolac. Glavna
prometnica kroz Blato je prohodna, ali je na najvećem dijelu cesta zaleđena i na njoj se nalazi i do
10 centimetara snijega.
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Širokobriješki darivatelji krvi u odsječenom Mostaru

U

organizaciji Crvenog križa Široki Brijeg 15 dobrovoljnih darivatelja krvi, 10. veljače 2012., darivali su krv u Sveučilišnoj
kliničkoj bolnici Mostar. Predvođeni voditeljicom Crvenog križa
Široki Brijeg Karmelom Skoko i uz veliku pomoć vlasnika terenskih vozila (Mario Barać, Mario Barbarić, Marin Kvesić) koji su
dobrovoljne darivatelje krvi odvezli u Mostar uspješno je provedena još jedna akcija darivanja krvi koja je prijeko potrebna SKB
Mostar u ovim teškim vremenskim uvjetima. „Za ovaj današnji
događaj vrijedno je živjeti. Od samog polaska iz Širokog Brijega
pa sve do dolaska u SKB Mostar gdje smo dočekani s najvećom
pažnjom i zahvalnošću. Trebalo je doživjeti zadovoljstvo ovih mladih darivatelja krvi kao i vlasnika terenskih vozila koji su se dobrovoljno javili za prijevoz. Već početkom slijedećeg tjedna organizirat ćemo
novu grupu darivatelja krvi koja je ovih dana zaista neophodna SKB Mostar“, istaknula je Karmela Skoko
po povratku u Široki Brijeg.
U organizaciji Crvenog križa Široki Brijeg ponovno je 15. veljače organizirano interventno darivanje krvi.
Širokobriješki darivatelji, njih 15, su u organizaciji Crvenog križa otišli u Mostar u Zavod za transfuziologiju gdje su darivali ovu dragocjenu tekućinu koja život znači.
Građani koji su pretrpjeli materijalnu štetu na poziv Stožera civilne zaštite istu
su imali mogućnost prijaviti od 22. veljače do 10. ožujka 2012.
U tijeku je procjena štete od strane Stručnog povjerenstva za procjenu šteta.

Stožer civilne zaštite
svakodnevno zasjedao

S

tožer civilne zaštite je svakodnevno zasjedao od proglašenja elementarne nepogode
4. veljače 2012. Čišćenje snijega organizirano je
na cijelom području Općine. U nekoliko navrata
građani su pozivani na razumijevanje i strpljenje,
te da pomognu komunalnim službama u raščišćavanju snijega u selima, zaseocima, ali i čišćenju
ispred kućnih ulaza i poslovnih objekata, te da u
zaista velikoj potrebi, uistinu hitnog slučaja stupe
u kontakt s predsjednikom mjesne zajednice ili
nazovu Službu hitne pomoći 705233 (124), Policiju na 122 ili kontaktiraju Stožer civilne zaštite.
Sa sjednice Stožera civilne zaštite, održane
8. veljače 2012., posebna zahvala je upućena
Branku Bagi i Radi Šaravanja iz Gorske službe spašavanja koji su nesebično pružili pomoć

mještanima Crnih Lokava, koji su ostali odsječeni od ostatka svijeta, tako što su im u večernjim satima dostavili neophodne osnovne životne potrepštine i lijekove.
Širokiinfo 5

Velika akcija čišćenja gradskih ulica

N

eformalna skupina građana Širokog Brijega
organizirala je, 8. veljače 2012., čišćenje ulica
kroz središte grada. Odaziv građana je bio odličan i
uz pomoć ralica za čišćenje snijega čišćene su ulice
prema Domu zdravlja, vrtiću, prema hotelu i prema
duhanskoj stanici. U akciju čišćenja grada građanima
se priključio i Općinski načelnik Miro Kraljević sa
suradnicima.

Foto Tomislav Miličević

Nastavljeno čišćenje snijega na
cijelom području Općine
www.ABCportal.info

Čišćenje širokobrijeških ulica uz
pomoć Službe za zapošljavanje

U

z pomoć Službe za zapošljavanje Županije
Zapadnohercegovačke od 13. do 16. veljače
30 osoba s evidencije nezaposlenih Službe za zapošljavanje Podružnice Široki Brijeg raščišćavalo
je snijeg s gradskih ulica. Naknadu za rad nezaposlenih, dnevnicu za 8-satno čišćenje snijega u
gradu koja je iznosila 40 KM, isplatila je županijska
Služba za zapošljavanje .

N

akon što je napadalo 20-ak centimetara novog snijega (10. veljače) strojevi i mehanizacija nastavili su sa čišćenjem snijega po prometnicama širom naše Općine. Ceste su uglavnom
prohodne na cijelom području naše Općine. Iz
Stožera civilne zaštite ponovno su pozvali građane na razumijevanje i strpljenje jer je tehnički
nemoguće da u jednom danu strojevi za čišćenje
dođu do svakog zaseoka i ulice.

Na sjednici Stožera civilne zaštite održanoj
24. veljače 2012. donesena je Odluka o prestanku stanja prirodne nepogode za cijelo
područje Općine Široki Brijeg.

„U IŠČEKIVANJU JUŽINE“

dokumentarac o snježnom nevremenu
u Širokom Brijegu

U

produkciji Kino video kluba Amater iz
Širokog Brijega snimljen je 20-minutni
dokumentarni film „U iščekivanju južine“ o tri
dana snježnog nevremena u Širokom Brijegu.
Širokiinfo

6

FOTO GALERIJA

www.jabuka.tv

www.rasno.net

www.izbicno.info
www.ABCportal.info

www.kocerin.ba
Foto Tomislav Miličević

Širokiinfo

7

OPĆINSKO VIJEĆE
Usvojena odluka o davanju prethodne
suglasnosti na cijenu vode
Na 43. sjednici Općinskog vijeća održanoj 30. studenoga 2011. pod predsjedanjem predsjednika Općinskog vijeća Nedjeljka Bokšića nakon usvajanja
zapisnika sa 42. sjednice Općinskog vijeća, pomoćnik Općinskog načelnika za financije Mate Zadro je
obrazložio Izvješće o izvršenju Proračuna Općine
Široki Brijeg za razdoblje od 1.1.2011. do 30.9.2011.
godine. Nekoliko primjedbi na pojedine stavke iz Izvješća koje su premašile iznos predviđen u proračunu za 2011. uputili su vijećnici Narodne stranke
Radom za boljitak Matea Alpeza, Blagica Slišković i
Krešimir Šakić. Mate Zadro je obrazlažući pojedine
stavke iz Izvješća istaknuo da je vidljivo da u sintetičkom prikazu nema probijanja plana izvršenja Proračuna, osim kod segmenta kulture gdje je došlo zbog
izgradnje spomen obilježja u Pologu, a koje nije bilo
predviđeno proračunom za 2011. Izvršenje proračuna za navedeni period je, prema pomoćniku Zadri, u
očekivanim okvirima. Izvješće je primljeno na znanje.
Na istoj sjednici većinom glasova vijećnika usvojena
je Odluka o izmjenama Proračuna općine Široki Brijeg za 2011. godinu. Pomoćnik Općinskog načelnika
Mate Zadro je obrazložio donošenje ove Odluke iz
razloga što je u prihodovnoj strani trebalo integrirati
nove prihodovne stavke i to: naknada za hidro-akumulacijske objekte za potopljena područja od strane
EP HZ HB u iznosu od 405.000 KM i prihod od FBiH
u iznosu od 286.158,02 KM.
Na 43. sjednici Općinskog vijeća jednoglasno su
usvojene Odluke o izmjenama Odluke o usuglašavanju pravnog statusa Centra za socijalni rad Široki Brijeg i o davanju suglasnosti za izmjene Statuta Centra
za socijalni rad Široki Brijeg. Odluke je obrazložila
ravnateljica Centra za socijalni rad Radmila Gašpar.
Usvojena je i Odluka o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija studentima u akademskoj 2011./2012.
godini, prema kojoj će Općina Široki Brijeg stipendirati još 20 studenata deficitarnih zanimanja.

Nedjeljko Bokšić,
predsjednik Općinskog vijeća

Na istoj sjednici jednoglasno je usvojena i Odluka o
davanju prethodne suglasnosti na cijenu vode. Prema
ovoj Odluci cijena vode ostaje ista, ali će potrošači
kod kojih se u stambenom objektu obavlja određena
djelatnost i imaju zajednički vodomjer, cijenu vode
do razdvajanja vodomjera plaćati 1,40 KM/m³. Odluku je obrazložio ravnatelj JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ivan Rotim. Nakon što je Vjekoslav Draškić
pomoćnik Općinskog načelnika obrazložio Odluku
o davanju odobrenja za zaključenje ugovora o zakupu građevinskog zemljišta s JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar, ista je jednoglasno usvojena.
Na 43. sjednici su jednoglasno usvojena Rješenja o
utvrđivanju prava vlasništva na gradskom građevinskom zemljištu u korist: Franje Zovke sina Bože iz
Uzarića, Josipa Grbešića sina Stipana iz Dobrkovića,
Mate Zelenike sina Petra iz Gornjeg Graca, Draženka Karačića sina Vjekoslava iz Gornjeg Crnča i Tonia
Čerkeza sina Miljenka iz Čerigaja.
Vijećnici su na istoj sjednici primili na znanje Informaciju o funkcioniranju Hitne službe u općini Široki Brijeg podnesenu od strane v.d. ravnatelja Doma
zdravlja mr. sc. dr. Mirka Kordića.
Prijenos sjednica Općinskog vijeća može se pratiti na službenoj stranici Općine www.sirokibrijeg.ba i preko valova Radio
postaje Široki Brijeg na 92.7 , 93.1 i 102.3 MHz.
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Široki Brijeg u 2012. godini ušao s odlukom
o privremenom financiranju
Na 44. sjednici Općinskog vijeća održanoj 29. prosinca 2011. nakon rasprave o prijedlogu proračuna
Općine Široki Brijeg za 2012. godinu Proračun nije
usvojen jer nije dobio natpolovičnu većinu. Za proračun je glasovalo 12 vijećnika. Prema prijedlogu
Proračun Općine Široki Brijeg za 2012. godinu iznosi 8.883.000,00 KM. Obrazlažući proračun za 2012.
pomoćnik Općinskog načelnika za financije Mate
Zadro istaknuo je da će izvorni javni prihodi biti
uvećani za sredstva od EP HZHB, i da se poboljšala
naplata poreza na dohodak. „Ali bez obzira na ova
dva prihoda proračun za 2012. je za oko 10% manji
u usporedbi sa 2011. iz razloga što u 2012. nema primitaka kreditne mase, a koja su bili u 2011.“, rekao
je Zadro. Vijećnik Krešimir Šakić ispred Narodne
stranke Radom za boljitak predložio je sedam amandmana i to: asfaltiranje ceste prema Domu zdravlja
i „Kruninu stranu“ 100.000 KM, isti iznos i za cestu kroz Ljuti Dolac, 20.000 KM za uređenje groblja
u Ljutom Docu, 50.000 KM za školsku dvoranu na
Kočerinu, povećanje grantova mjesnim zajednicama, povećanje sredstava za elementarnu nepogodu
i prebacivanje sredstava za šport u iznosu 230.000
KM Športskom savezu. Amandmani većinom glasova
vijećnika nisu prihvaćeni. Amandman Odbora za financije i proračun u iznosu od 6.000 KM za projekte
mladih je prihvaćen. Vijećnica Ruža Sopta predložila
je amandman za projekte mladih u iznosu 15.000
KM. Amandman nije prihvaćen.
Usvojena je Odluka o privremenom financiranju
Općine Široki Brijeg za razdoblje od 1.1.2012. do
31.3.2012. u iznosu od 1.890.000 KM.
Na istoj sjednici jednoglasno je usvojena Odluka
o organiziranju i funkcioniranju zaštite i spašavanja
ljudi i materijalnih dobara od prirodnih nepogoda i
drugih nesreća na području općine Široki Brijeg koju
je obrazložio Željko Vukoja pomoćnik načelnika za
civilnu zaštitu.
Na 44. sjednici Općinskog vijeća imenovana je Komisija za provođenje javnog natječaja za dodjelu
građevinskog zemljišta u sastavu: Vjekoslav Draškić
predsjednik (zamjenik predsjednika Marija Mustapić)
i članovi Nevenka Marušić i Krešo Brekalo (Blago
Kopilaš i Frano Sesar zamjenici člana).
Vijećnici su primili na znanje Informaciju o sigurnosnom stanju na području PU Široki Brijeg za jedanaest mjeseci 2011., Informaciju o radu mjesnih

zajednica za 2011., Informaciju o bespravnoj gradnji
na području općine Široki Brijeg, Informaciju o aktivnostima iz oblasti kulture, športa i drugih društvenih događanja u općini Široki Brijeg i Informaciju
o aktivnostima na izradi prometne studije, o stanju
infrastrukture, zbrinjavanju otpada, izgradnji kanalizacije i pročistača, mjerama upravljanja općinskom
imovinom i ažuriranju Plana kapitalnih investicija.

USVOJEN PRORAČUN
ZA 2012.
U IZNOSU 8.883.000 KM
Na 45. sjednici Općinskog vijeća održanoj 23.
veljače 2012. usvojen je proračun za 2012. u
iznosu 8.883.000 KM .
Općinsko vijeće je na istoj sjednici jednoglasno usvojilo Odluku o proglašenju „7.veljače”
danom sjećanja na pobijene franjevce i puk.
Odluku je obrazložio Pero Kožul predsjednik
Povjerenstva za obilježavanje i uređivanje grobišta II. svjetskog rata i poraća na području
Općine Široki Brijeg. Ovom Odlukom „7. veljače“ obilježavat će se svake godine prigodnim programom (okrugli stolovi, sat povijesti
u školama, izložbe i sl.).
Širokiinfo
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Široki Brijeg - uvijek na 1. mjestu

IZ UREDA NAČELNIKA

O

NAČELNIK KRALJEVIĆ PRIMIO DOBITNIKE
REKTOROVE NAGRADE

pćinski načelnik Miro Kraljević priredio je, 11. siječnja
2012. prijam za širokobriješke studente dobitnike rektorove nagrade sa Sveučilišta u Mostaru i Zagrebu. Rektorovu
nagradu za akademsku 2010./2011. godinu dobili su: Gordana
Mikulić sveučilišna prvostupnica (baccalaureus) zdravstvenog
studija, Josip Mikulić student 3. godine studija politologije i Žana
Mikulić profesorica filozofije, povijesti umjetnosti i engleskog, te
Andrea Karačić studentica 5. godine Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (prijemu je nazočila majka
nagrađene studentice). Općinski načelnik je primio i dr. Antu
Mandića koji je u šest godina studija medicine imao prosjek 5.0 i
koji je trenutno na stažiranju u Domu zdravlja Široki Brijeg.
„Uistinu je zadovoljstvo prirediti prijam za vas koji sa svojim iznimnim uspjehom pokazujete primjer našim studentima i na najbolji način promovirate naš grad i zato vam veliko hvala“, rekao je načelnik Kraljević prigodom
prijama dobitnika rektorove nagrade. U ime nagrađenih studenata na prijemu i novčanoj nagradi zahvalio je Josip
Mikulić. Uz prijam je vezana i jedna zanimljivost, a to je da su nagrađeni Gordana i Josip Mikulić majka i sin.

OPĆINSKI NAČELNIK PRIMIO DOBROVOLJNE DARIVATELJE KRVI

O

pćinski načelnik Miro Kraljević priredio je 13. prosinca 2011. prijam za dobrovoljne darivatelje krvi
predvođene voditeljicom širokobriješkog Crvenog križa Karmelom Skoko. Voditeljica Crvenog križa Karmela
Skoko zahvalila se načelniku na prijemu, izrazivši zadovoljstvo dosadašnjom suradnjom kao i nadom da će se
tako nastaviti i u budućnosti. Karmela Skoko je upoznala
načelnika Kraljevića s dosadašnjim akcijama u Širokom
Brijegu, te da se osam puta godišnje u ovoj općini organizira humanitarna akcija dobrovoljnog darivanja krvi.
„Odaziv Širokobriježana na ove humanitarne akcije je na zavidnom nivou. Akcije se organiziraju još i na Uzarićima,
Kočerinu, te u Gimnaziji. Želja nam je da se sve širokobriješke tvrtke uključe u ove humanitarne akcije i nadamo
se da će to i biti tako”, istakla je voditeljica Crvenog križa Karmela Skoko. Voditeljica Odjela za transfuziologiju
doktorica Jadranka Knežević je također izrazila zadovoljstvo što se danas našla u tako lijepom i humanom društvu od kojih su neki svoju krv darivali 50 puta (Mile Ćorić, Braco Šaravanja), te je pohvalila širokobriješki Crveni
križ koji doista svaki put iz akcije u akciju sve više animira građane da se odazovu pozivu. “Široki Brijeg može biti
ponosan na ove ljude sa srcem i dušom, na ove ljude koji su spasili mnoge živote”, rekla je doktorica Knežević, te
načelniku Kraljeviću predložila da se poduzmu aktivnosti kako bi Široki Brijeg dobio Ulicu dobrovoljnih darivatelja krvi kao priznanje i hvalu za veliki broj darivatelja iz širokobriješkog kraja. Načelnik Kraljević je pozdravio sve
prisutne, uputio riječi zahvale za njihove lijepe geste te obećao pomoć pri realizaciji ovih akcija u Širokom Brijegu.
U pizzeriji „Don Angelo” za dobrovoljne darivatelje krvi priređen je domjenak.
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U NAŠEM GRADU
POLAZNICIMA AKADEMIJE ZA GRAĐANE
DODIJELJENI CERTIFIKATI

U

Monika Buhač-Glavaš, voditeljica šalter-sale i
predavač na Akademiji za građane

prvom dijelu 5. predavanja pod nazivom
„Građani kao korisnici službi Općine, javnih
ustanova i poduzeća”, održanog 17. studenoga
2011., izlagala je Monika Buhač Glavaš voditeljica
Centra za pružanje usluga građanima (šalter-sala).
Monika Buhač Glavaš je govorila o GAP projektu
(Projekt upravne odgovornosti) zahvaljujući kojem je Općina Široki Brijeg dobila Centar za pružanje usluga građanima putem kojeg se građanima
omogućuje da na jednom mjestu u vrlo kratkom
vremenu mogu dobiti sve potrebne informacije
i usluge od strane općinskih službi. Monika Buhač Glavaš predstavila je i rezultate ankete zadovoljstva građana pruženim uslugama općinske
administracije. U drugom dijelu predavanja Radmila Gašpar ravnateljica Javne ustanove Centar
za socijalni rad govorila je o zakonu o osnovama
socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite obitelji s djecom. Radmila Gašpar je govorila i
o djelokrugu poslova i radnih zadataka djelatnika
Centra za socijalni rad.
Predavanje pod nazivom „Građani i nevladine organizacije kao partneri” šesto od osam održao
je, 22. studenoga 2011., Andrija Kraljević šef odsjeka gospodarstva Općine Široki Brijeg. Kraljević
je podijelio predavanje u tri tematske cjeline i to:

Općinski načelnik podjelio je certifikate
polaznicima Akademije za građane

partnerski sporazum između nevladinog sektora
i općine, osnivanje nevladinih organizacija (NVO)
i modaliteti partnerstva s lokalnom zajednicom,
javno-privatno partnerstvo. Kraljević je upoznao
polaznike Akademije sa zakonskom regulativom
osnivanja nevladinih organizacija, govorio je o
potpisanoj Strategiji partnerstva općine s građanima i o javno-privatnom partnerstvu kao mogućem odgovoru na krizu.
Predavanje na temu pod nazivom „Mehanizmi
komunikacije i sudjelovanja građana u odlučivanju” održao je, 29. studenoga 2011., mr. sc. Drago
Martinović, savjetnik Općinskog načelnika za odnose s javnošću. U prvom dijelu predavanja pod
nazivom Komuniciranje tijela lokalne samouprave
s javnošću Martinović je govorio o alatima koji
koriste Općinski načelnik, općinske službe i Općinsko vijeće u komuniciranju s javnošću. Najčešće korišteni alati su neposredna komunikacija,
priopćenja za javnost, općinska internet stranica,
ali koristi se i konferencija za novinare, tiskana publikacija (info bilten)... U drugom dijelu predavanja
pod nazivom Sudjelovanje građana u odlučivanju
Martinović je govorio o zakonsko-pravnim aktima
koji čine temelj sudjelovanja građana u odlučivanju.
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Provedena je mini-anketa među polaznicima Akademije o sudjelovanju u procesu donošenja odluka u lokalnoj samoupravi. Analizirani su i uspoređeni rezultati istraživanja i korištenja alata sudjelovanja građana
u 41 jedinici lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini s rezultatima istraživanja provedenog u općini
Široki Brijeg.

Andrija Kraljević, šef odsjeka gospodarstva i mr. sc. Drago Martinović,
savjetnik Općinskog načelnika, predavači na Akademiji za građane

„Široki Brijeg - jučer, danas, sutra” naziv je 8.
posljednjeg predavanja kojeg je, 13. prosinca
2011., održao Općinski načelnik Miro Kraljević
u sklopu Akademije za građane koje je Općina
Široki Brijeg pokrenula u suradnji s OESS-om. U
prvom dijelu predavanja načelnik Kraljević je govorio o Širokom Brijegu do 90-ih godina prošlog
stoljeća, odnosno do demokratskih promjena
kada je Široki Brijeg bio jedna od najnerazvijenih
općina u bivšoj državi. U središnjem dijelu predavanja načelnik Kraljević je govorio o Širokom
Brijegu danas posebno se osvrnuvši na uspješno
realizirane projekti općinske uprave u približavanju Općine građanima i u poboljšanju pružanja usluga među kojima je istaknuo MAP projekt,
projekt Ugovor, GAP projekt, projekt regulatorne reforme… U trećem dijelu predavanja
načelnik Kraljević je govorio o Širokom Brijeg
sutra, odnosno o Širokom Brijegu s izrađenom
infrastrukturom. „Široki Brijeg je prošao težak
put od najnerazvijenije općine do jedne od najrazvijenijih općina u Bosni i Hercegovini za nekih 20-ak godina, ali imamo još mnogo projekata
koje smo započeli ili ih tek trebamo početi, ali
ja ne sumnjam da će i u budućnosti Široki Brijeg
uvijek biti na 1. mjestu kao što glasi naš slogan“,
rekao je na kraju svog predavanja Općinski načelnik Miro Kraljević.

Polaznici Akademije za građane

FOTO VIJEST
Širokobriješke mažoretkinje
u kinu Borak

K

ao i svake godine za svetog Nikolu, „Širokobriješke mažoretkinje“ su i ovaj put u prepunom kinu Borak održale nastup za svoje sugrađane. Gledatelji su velikim pljeskom nagradili sve
skupine od onih najmlađih iz vrtića do seniorki.

Nakon predavanja upriličeno je svečano
uručenje certifikata za 24 polaznika Akademije za građane.
Širokiinfo
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ODRŽANA JAVNA RASPRAVA
O NACRTU PRORAČUNA ZA 2012.

U

općinskoj vijećnici, 9. prosinca 2011., održana je Javna rasprava o Nacrtu proračuna
općine Široki Brijeg za 2012. godinu. Na početku rasprave nazočnima se obratio Općinski načelnik Miro Kraljević koji je istaknuo da
je očekivao veći broj građana s obzirom da je
poziv poslan predsjednicima mjesnih zajednica,
udrugama i brojnim pojedincima koji su pozivani telefonom, i da je javna rasprava najavljivana i putem medija. „Proračun nema mnogo
prostora za neke izmjene iz razloga što je 90%
proračuna zadano unaprijed, ali vi svakako možete predložiti što mislite da bi trebalo, a mi
ćemo razmotriti i uvrstiti u proračun što bude
moguće“, rekao je načelnik Kraljević. O samom
proračunu i pojedinim stavkama u proračunu,
odnosno prihodima i rashodima govorio je pomoćnik Općinskog načelnika za financije Mate
Zadro. Ivana Ćavar iz Centara civilnih inicijativa
predložila je da sukladno Zakonu o mladima
FBiH u proračun uđe i posebna stavka sredstva
za projekte mladih u iznosu 15.000 KM. Općinski načelnik Miro Kraljević je prihvatio ovaj
prijedlog s napomenom da će iznos biti naknadno određen. Ravnatelj Osnovne škole Ko-

čerin Željko Slišković izrazivši razumijevanje za
proračun koji je uistinu skroman napomenuo
da je jedan od kapitalnih projekata trebalo da
bude i školska dvorana na Kočerinu, jer je škola
na Kočerinu jedina u kojoj ne postoji školska
dvorana. U raspravi su sudjelovali i predstavnici
Udruge umirovljenika, Udruge pčelara, Udruge
invalida, Javnih poduzeća i ustanova, osnovnih
škola i predstavnici nekoliko mjesnih zajednica.
Prema Nacrtu proračun Općine Široki Brijeg
za 2012. iznosi 8.902.000 KM. Na Javnoj raspravi kao jedan od načina sudjelovanja građana u donošenju odluka građani nisu iskoristili
na pravi način jer je na raspravi sudjelovalo
svega 20-ak zainteresiranih.

KOČERINJANIN FRA TIHOMIR BAZINA
ZAREĐEN ZA ĐAKONA

Z

agrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić predvodio je 3. prosinca 2011. u zagrebačkoj katedrali svečano euharistijsko slavlje na kojemu je zaređeno 13 novih đakona. Među tih 13 đakona
dvojica su iz Hercegovačke franjevačke provincije, i to fra Dalibor
Milas, Ljubušak, rodom iz župe sv. Ante na Humcu i Kočerinjanin fra
Tihomir Bazina iz župe svetog Petra i Pavla - Kočerin (Široki Brijeg). Na svečanosti đakonskog ređenja na svečanom misnom slavlju
je koncelebriralo 120 svećenika među kojima su bili župnik župe sv.
Petra i Pavla Kočerin fra Mladen Vukšić i župnik župe sv. Ante na
Humcu fra Ivan Boras koji su zaređenima fra Tihomiru i fra Daliboru
obukli svečano đakonsko misno ruho, te bivši župnik župe sv. Petra
i Pavla Kočerin fra Miro Šego i provincijal Hercegovačke franjevačke
provincije dr. fra Ivan Sesar.

fra Tihomir Bazina
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ODRŽANA OBUKA „INDEKS INKLUZIVNOSTI“

U

Općinskoj vijećnici 6. i 7. prosinca 2011., u organizaciji Misije OESS-a i uz suradnju Općine Široki Brijeg
održana je obuka „Indeks inkluzivnosti”. O navedenoj temi
govorila je Sanela Popović iz Općine Livno. Indeks inkluzivnosti je inicijativa čiji je cilj promicanje suradnje između
škola i općina kako bi se povećao stupanj sveobuhvatnosti,
poštivanja različitosti i kvalitete obrazovanja. To je ujedno
i metoda kojom se procjenjuje postojeće stanje u školama, njihove potrebe, te prioritetna pitanja koje škole i
zajednice trebaju zajedno rješavati. Na ovoj interaktivnoj
radionici sudjelovali su predstavnici osnovnih škola, javnih
poduzeća i ustanova, MUP-a i tijela općinske uprave. Općinski načelnik Miro Kraljević i predstavnik Misije OESS-a
potpisali su 11. listopada 2011. Memorandum o razumijevanju temeljem kojega se službeno potvrđuje Sporazum
o provedbi projekta „Inkluzivne škole - inkluzivne zajednice u Općini Široki Brijeg.

ODRŽANI 7. SUSRETI OSOBA S INVALIDITETOM

U

organizaciji Udruge invalida Županije Zapadnohercegovačke podružnica Široki Brijeg 18.
prosinca 2011. u restoranu „Kod Čolića”, održan je
7. susret osoba s invaliditetom. Program je počeo
Svetom misom za preminule članove Udruge u crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije na Širokom
Brijegu. Misno slavlje je predvodio fra Dane Karačić. Na samom početku 7. susreta osoba s invaliditetom nazočnima se prigodnim riječima obratila
Zora Mikulić predsjednica Udruge invalida Županije Zapadnohercegovačke sa sjedištem u Širokom
Brijegu. Zora Mikulić se osvrnula na rad i aktivnosti Udruge u proteklom periodu pritom uputivši posebnu zahvalnost Općinskom načelniku Miri
Kraljeviću za veliku pomoć i razumijevanje u radu
Udruge. Nazočnima se prigodnim riječima obratio
predsjednik Udruženja invalida BiH Zijad Arapčić

koji je govorio između ostalog o aktualnostima vezanih za ostvarivanja prava osoba s invaliditetom,
te o Fondu za rehabilitaciju i zapošljavanje osoba
s invaliditetom. Istaknuo je da bi županije trebale
planirati u proračunu stavku za isplatu njege i pomoći za osobe starije od 65 godina. Pokrovitelj susreta osoba s invaliditetom Općinski načelnik Miro
Kraljević pozdravio je nazočne i otvorio 7. susrete
osoba s invaliditetom. U kulturno-zabavnom dijelu
programa sudjelovali su učenici I. osnovne škole
Široki Brijeg odjeljenja s posebnim potrebama s
recitacijama (Mario Lasić, Tomislav Lovrić, Mateja Lasić, Martina Kvesić, Jerko Sosa i Pero Čolak).
Nastupila je glazbena skupina Odiseja sa Zdenkom
Damjanovićem, te plesači Športskog plesnog kluba Romantik Dario i Ivana Damjanović. Program je
vodio Marinko Mikulić Mako.
Širokiinfo
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OPĆINA ŠIROKI BRIJEG I ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
SANIRALI DIO ŠTETE PROUZROČENE VREMENSKOM
NEPOGODOM-GRADOM

K

rajem prošle godine Općina Široki Brijeg i Županija Zapadnohercegovačka sanirali su dio štete poljoprivrednim proizvođačima čije je usjeve
pogodila vremenska nepogoda - grad u noći 8. na 9. lipnja 2011. Za isplatu štete poljoprivrednim proizvođačima Općina Široki Brijeg izdvojila je 54.764,67
KM, a Županija Zapadnohercegovačka 23.000,00 KM. Olujno nevrijeme praćeno gradom zahvatilo je Općinu Široki Brijeg u noći 8. na 9. lipnja 2011. uništivši duhan, vinograde, voćnjake i povrtlarske kulture. Nevrijeme je zahvatilo
područje mjesnih zajednica Kočerin i Ljubotiće i dio područja mjesne zajednice Ljuti Dolac. Procijenjena šteta na poljoprivrednim kulturama nastala na
površini 81,36 ha je 429.814,70 KM kod 294 poljoprivredna proizvođača.

ŠIROKOM BRIJEGU ZA IZGRADNJU GOSPODARSKE ZONE
TRN 80.000 KM

F

ederalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta Sanjin Halimović je 22. prosinca 2011. u Sarajevu s
predstavnicima 25 općina potpisao ugovore u okviru projekta poticanja lokalne uprave za uspostavu i izgradnju gospodarskih zona. Na javni natječaj javile su se 44 općine, od kojih je 25 zadovoljilo tražene uvjete
među kojima i Općina Široki Brijeg. Potpisivanjem ovog ugovora Općina Široki Brijeg dobila je 80.000 KM.

FOTO VIJESTI
Općinske djelatnice ispraćene
u zasluženu mirovinu

U

Općinskoj vijećnici 29. prosinca 2011. priređena je mala svečanost ispraćaja općinskih djelatnica Ane Bošnjak, Jelke Hrkać i Mare Marijić u
zasluženu mirovinu. Predsjednik Općinskog vijeća
Nedjeljko Bokšić i Općinski načelnik Miro Kraljević
djelatnicama su uz riječi zahvale uručili cvijeće.

Jelena Rozga i Bajaga oduševili Širokobriježane

U

sklopu koncertne turneje Karlovačko live 2011. u dvorani Pecara 2. prosinca 2011. pred više od 5.000 posjetitelja nastupili
su Jelena Rozga i Bajaga. Glazbenu večer pjevajući stare i nove hitove
započeo je svojim nastupom Bajaga s Instruktorima. Jelena Rozga je
otpjevala sve svoje najveće hitove u fantastičnom koncertu koji je
pružio tri i pol sata svirke za sve uzraste i glazbene sladokusce.
Širokiinfo
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INFRASTRUKTURA
U pripremi projekt rekonstrukcije i proširenja sustava
za navodnjavanje u Širokom Brijegu

U

Širokom Brijegu je u prostorijama MZ Lijeva obala, 1. prosinca 2011., održan radni sastanak oko
daljnje pripreme Projekta rekonstrukcije i proširenja
sustava za navodnjavanje. U prvom dijelu sastanka
predstavnici Svjetske banke u BiH zaduženi za ovaj
projekt su razgovarali s Općinskim načelnikom Mirom
Kraljevićem, Predsjednikom Općinskog vijeća Nedjeljkom Bokšićem i koordinatorima projekta ispred Općine Široki Brijeg.
U drugom dijelu sastanka predstavnici Svjetske banke upoznali su predstavnike mjesnih zajednica i poljoprivrednika s područja sustava za navodnjavanje sa
svim dosadašnjim i budućim aktivnostima na Projektu.
Ujedno je naglašena potreba njihovog aktivnog sudjelovanja u provedbi projekta, a posebno u kasnijem
funkcioniranju i održavanju hidro-sustava što će zahtijevati skoro osnivanje Udruga korisnika vode.
Misija svjetske banke u BiH je prije tri godine započela
s Projektom razvitka sustava za navodnjavanje (projekt:
IDP) s ciljem održivog unaprjeđenja sustava za navodnjavanje i institucionalnog okvira za pružanje podrške
i povećanja poljoprivredne proizvodnje. Projekt se paralelno provodi u FBiH i RS. U FBiH su od više kan-

didiranih i pripremanih pod-projekata odabrana (za
sada) dva Podprojekta među kojima je i Podprojekt
„Mostarsko blato“ u Širokom Brijegu. Projekt u Širokom Brijegu se odnosi na rekonstrukciju kompletnog
postojećeg sustava za navodnjavanje izgrađenog prije
50 i više godina, te dijelom i na njegovo proširenje na
područje naselja Ljuti Dolac. Preliminarna vrijednost
projekta je veća od 5 milijuna KM, a za Općinu će uložena sredstva biti nepovratna. Istaknuta je velika važnost i značaj koji će rekonstruirani i prošireni sustav
za navodnjavanje imati za povećanje poljoprivredne
proizvodnje u Širokom Brijegu, kao i čvrsta podrška
Općine Široki Brijeg ovom projektu.

U ŠIROKOM BRIJEGU O PROSTORNOM PLANU ŽUPANIJE
ZAPADNOHERCEGOVAČKE

U

Općinskoj vijećnici 17. studenoga 2011. održan je sastanak
Općinskog načelnika, pomoćnika Općinskog načelnika,
ravnatelja Javnih poduzeća i ustanova, predstavnika RJ Elektro
Široki Brijeg, HT-a s izrađivačem Prostornog plana Županije
Županije Zapadnohercegovačke (ŽZH). O dosadašnjim aktivnostima u izradi Prostornog plana ŽZH govorio je predsjednik
Savjeta prostornog plana ŽZH Miroslav Ramljak. Zdravko Krasić je izložio dosadašnje aktivnosti na izradi Prostornog plana
ŽZH, kao i uklapanja prostornih planova općina Široki Brijeg,
Ljubuški, Grude i Posušje u Prostorni plan ŽZH. Očekuje se
da će do polovice ove godine biti izrađen i usvojen prostorni
plan Županije Zapadnohercegovačke, kao i prostorni planovi
općina u ZHŽ-u, Širokog Brijega, Ljubuškog, Posušja i Gruda.
Širokiinfo
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TEMA BROJA
Elektronska uprava (e-UPRAVA)

e-UPRAVA
e-UPRAVA

e-UPRAVA
E-Uprava je usmjerena je na povećanje učinkovitosti, brzine, otvorenosti i kvalitete pružanja usluga
jedinica lokalne samouprave. Rezultati istraživanja iz 2011. (Mediacentar Sarajevo) godine pokazali su da
se Bosna i Hercegovina, pa tako i njene jedinice lokalne samouprave, danas nalaze u prvoj fazi razvoja eUprave, tj. da je u Bosni i Hercegovini riječ o birokratskom modelu e-Vlade, gdje se informacijske tehnologije prije svega koriste za unaprjeđenje učinkovitosti javne administracije i internih vladinih struktura,
dok se tek javljaju naznake prelaska u drugu fazu razvoja – model menadžmenta informacijama – gdje
se uspostavlja veza između građana i javne administracije razvojem osnovnih elektronskih javnih usluga.
Bosna i Hercegovina je još uvijek daleko od naprednih faza evolucije elektronske uprave, poput modela
građanske participacije, koji karakterizira snažna participacija u procesu donošenja odluka uz pomoć
informacijske tehnologije ili najnaprednijeg modela e-Uprave s intenzivnim i složenim transakcijama
umreženih društvenih, političkih i administrativnih aktera. Općina Široki Brijeg nije bila obuhvaćena ovim
istraživanjem, ali prema kriterijima provedenog istraživanja naša Općina se nalazimo na prijelazu s birokratskog modela prema modelu menadžmenta informacijama. Prvi koraci prema e-Upravi učinjeni su
uvođenjem programa Datanova programa za elektronsko vođenje matičnih knjiga i programa Docunova
programa za elektronsko kretanje dokumenata.
Širokiinfo
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Datanova (Program za elektronsko vođenje matičnih knjiga)
Dosadašnja evidencija o stanovništvu vodila se u većini općina uglavnom ručno ili korištenjem različitih
softvera sumnjivih kvaliteta. Ovakvo korištenje različitih sustava onemogućilo je uspostavljanje veza i
stvaranje jedinstvene baze podatka. Pred matičnim službama su bile duge kolone nezadovoljnih građana
jer se do različitih izvoda iz matičnih knjiga dolazilo sporo i neučinkovito.
Datanova je računalni program razvijen s ciljem da postane alat koji će u svakodnevnom radu olakšati pretraživanje, pregled, razmjenu i ispis podataka. Posebna pažnja je posvećena pojednostavljivanju i
ubrzavanju unosa podataka. Korištenje programa osigurava automatizaciju rada u matičnim službama
i uvođenje jedinstvenog načina vođenja podataka na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine. Nema više
dugih kolona nezadovoljnih građana, različite izvode iz matičnih knjiga od sada možete dobiti jednim
pritiskom na tipku.
Do sada je u našoj Općini uneseno 116.000 dokumenata (ili oko 95 posto), od čega u knjigu rođenih
53.000, knjigu umrlih 19.000, knjigu vjenčanih 16.000 i u knjigu državljana 28.000 dokumenata.

e-UPRAVA

e-UPRAVA

Docunova (Program za elektronsko kretanje dokumenata)
Docunova je veoma učinkovito programsko rješenje koje je namijenjeno upravljanju dokumentima i poslovnim procesima, kao i unaprjeđenju
rada službi u tijelima uprave, čije su glavne odlike visoke performanse, kao i precizno razrađen
mehanizam zaštite podataka. Docunova je veoma
fleksibilno programsko rješenje, zasnovano je na
Windows platformi, koje podržava i omogućuje primjenu važećih zakonskih regulativa FBiH u
procesu upravljanja dokumentima i poslovnim
procesima.
Ovaj program obuhvata sljedeće operacije u radu
s dokumentima/predmetima: primanje, otvaranje/

protokoliranje, pregledanje i raspoređivanje pošte odnosno akata, zavođenje akata, združivanje/
povezivanje akata, dostavljanje predmeta i akata
u rad, rad s aktima, razvođenje predmeta i akata,
rokovnik predmeta, otpremanje pošte i stavljanje
predmeta i akata u arhivu (arhiviranje) i njihovo
čuvanje.
Pored činjenice da ovaj program služi za upravljanje svom dokumentacijom on također služi i kao
program za komunikaciju između svih relevantnih
faktora unutar tijela uprave. On je nastao kao posljedica potrebe za alatom koji bi upravljao svim
zahtjevima/predmetima (i pratećim dokumentiŠirokiinfo
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ma) koji dolaze prema tijelima uprave, ali također i ostalom dokumentacijom koja odlazi iz tijela uprave.
Docunova uzima papirnati proces i transformira ga u elektronski oblik, omogućavajući dostupnost unesenih informacija autoriziranom korisniku u bilo kojem momentu i bilo gdje unutar tijela uprave.
Ovaj program podržava svu neophodnu zakonsku regulativu, koja se tiče uredskog poslovanja i rada tijela lokalne uprave i također omogućuje rad na predmetima u skladu sa radnim procedurama/putanjama
definiranim od strane odgovornih osoba u tijelima uprave.
Docunova je alat koji omogućuje automatizaciju svih radnih procesa i povećava kvalitetu rada administracije tijela uprave. Zahvaljujući ovom programu značajno se reducira vrijeme čekanja kad su u pitanju
neke ključne usluge koje tijelo uprave pruža građanima, tijelima lokalne uprave i sl., ubrzavajući sam
proces rješavanja predmeta pronalazeći ‘uska grla’ u sustavu. Ovaj program nudi mogućnost analize
samog sustava kroz moćan sustav izvještavanja, na osnovu čega će se vidjeti točno koja su to ‘uska grla’
u sustavu (o kojim odsjecima/službama se radi, koji pojedinci su u pitanju) i koje su to poteškoće koje
treba riješiti.
U svakom trenutku se može znati kod kojega uposlenika je predmet, što je urađeno po tom predmetu.
Program koriste sljedeće službe u Općini: Služba za gospodarstvo, obnovu i razvitak, Služba za branitelje
iz Domovinskog rata, Služba za opću upravu i društvene djelatnosti i Služba za prostorno uređenje i
zaštitu okoliša. (tema broja je pripremljena uz veliku pomoć Mirka Naletilića djelatnika za informatizaciju)

e-UPRAVA
e-UPRAVA
Širokiinfo
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HUMANOST NA DJELU
USPJEŠNO PROVEDENA PRVA OVOGODIŠNJA
AKCIJA DARIVANJA KRVI

U

prostorijama mjesne zajednice Lijeva obala i Šahovskog kluba Široki Brijeg u organizaciji Crvenog križa Široki Brijeg i u suradnji sa Sveučilišnom kliničkom bolnicom Mostar 26. siječnja 2012. uspješno
je provedena prva Akcija dobrovoljnog davanja krvi u
2012. godini. Akciji su pristupila 63 darivatelja od kojih
su 51 uspjeli darivati krv. Prema podacima zavoda za
transfuziju krvi u 2011. godini Širokobriježani su darovali 355 doza krvi, a to je 100 doza više te dragocjene
tekućine nego prethodne 2010. godine.
„Jako smo zadovoljni promicanjem svijesti i kulture darivanja krvi u organiziranim akcijama na području naše
Općine, a cilj nam je postići da krv čeka bolesnika, a
ne bolesnik krv. U ovoj godini također planiramo provesti osam akcija darivanja krvi. U travnju ćemo imati
akciju za učenike Gimnazije, Srednje strukovne škole i
studente Likovne akademije. U lipnju uoči svetkovine
sv. Ante akciju ćemo kao i prošle dvije godine provesti
na Uzarićima, a uoči svetkovine sv. Petra na Kočerinu. U kolovozu akciju ćemo organizirati za građane u
Širokom Brijegu, u listopadu ponovno na Uzarićima.
Godinu završavamo akcijama u prosincu na Kočerinu i
akcijom za učenike Gimnazije, Srednje strukovne škole i studente Likovne akademije. Za sve informacije

možete se obratiti u ured Crvenog križa na
broj telefona 703-288“, istaknula je Karmela
Skoko voditeljica Crvenog križa Široki Brijeg.

Uspješna provedena akcija dobrovoljnog
darivanja krvi na Kočerinu

U

organizaciji Crvenog križa Široki Brijeg i u suradnji sa Sveučilišnom bolnicom Mostar u prostorijama Ambulante obiteljske medicine na Kočerinu 12. prosinca 2011. provedena je akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Akciji je pristupilo je 39 darivatelja od čega su 34 darivali krv, a 17 ih je to učinilo
po prvi put. Iz Crvenog križa Široki Brijeg posebnu zahvalu su uputili djelatnicima Ambulante obiteljske
medicine Kočerin, župnom uredu Kočerin i nositelju aktivnosti akcije dobrovoljnog darivanja krvi Temeljnom ogranku HDZ-a BiH Kočerin.
Širokiinfo
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BOŽIĆNO DRUŽENJE
U ŠIROKOM BRIJEGU U HUMANITARNOM
OZRAČJU

U

organizaciji Inicijative za Široki Brijeg od 21. do 23. prosinca 2011. pod nazivom „Što ti možeš učiniti
za Božić?“ održano je Božićno druženje na Trgu Gojka Šuška u središtu Širokog Brijega. U postavljenom šatoru okupili su se građani koje su uz kuhano vino i kobasice zabavljali Tamburaši s kamena,
Stari zvonik i Igor Duraković. Iako je temperatura bila ispod ništice, odaziv građana na ovo predbožićno
druženje je bio velik. Prodajom kuhanog vina i kobasica s grila pomoći će se najsiromašnijim Širokobriježanima kako bi dostojno mogli dočekati blagdan Božića.

Druga večer predbožićnog veselja i humanitarne akcije „Što ti možeš učiniti za Božić?” iz razloga nevremena jakog vjetra održana je u obnovljenim prostorima Duhanske stanice. Nastupili su Mokraski tamburaši, klapa Dobrkovići, Ana Galić, Tina Bilać i Marija Lukenda. Božićno druženje je imalo svoj humanitarni
karakter u koju se uključio veliki broj građana Širokog Brijega i prikupljeno je 7.000 maraka za siromašne
sugrađane. Prikupljenim novcem izravno je pomognuto 25 siromašnih obitelji.

HUMANITARNA MISIJA FILMA „3 DANA“
USPJEŠNO PROVEDENA

U

Velikoj dvorani „Zavoda svete obitelji” 17. prosinca 2011. prikazan je dokumentarni film „3 dana”. Cijena ulaznice
iznosila je 5 KM i sva sredstva prikupljena od ulaznica darovani su Domu za djecu s poteškoćama u razvoju „Marija - naša
nada”. Ovu humanitarnu akciju koju su podržali brojni Širokobriježani organizirala je
ekipa koja je izradila film “3 dana” u suradnji sa “Zavodom svete obitelji”.
Širokiinfo
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ODRŽANE DONATORSKE VEČERI I PRIKAZAN
FILM „PUT DOBROTE“ ZA DJECU KENIJE

U

prepunom kinu Borak 11. prosinca 2011. prikazan je dokumentarni film Jakova Sedlara „PUT DOBROTE - fra Miro
Babić među Kenijcima”. Prije prikazivanja filma nazočnima se
obratio misionar fra Miro Babić zahvalivši se na gostoprimstvu
ukratko je predstavio svoje petogodišnje djelovanje u župi sv.
Franje Lower Subukia u Keniji i novinarka i scenaristkinja filma
Anita Malenica koja je pozdravila nazoočne i istaknula da je Široki Brijeg bio uvijek tu kada je bilo potrebno, a to je i danas
kada se radi o humanitarnom projektu. Posebno dojmljivo bilo
je obraćanje Širokobriježanke Nives Skoko koja se zahvalila na
odazivu i najavila svoj odlazak u misiju u veljači slijedeće godine. Nakon projekcije filma, na izlazu iz kina posjetitelji su davali
svoje dobrovoljne priloge za obnovu škole Sv. Franje u Subukiji
i pomoć djeci u sirotištu „Mali dom”. Redatelj filma je Jakov
Sedlar, scenaristkinja Anita Malenica i snimatelj Mario Kokotović.

Nives Skoko, Anita Malenica, fra Miro Babić i
fra Sretan Ćurčić

Donatorska večer za djecu Kenije održana je 13. siječnja 2012.
u prepunom restoranu Lavanda u Knešpolju. Cjelokupan prihod
s ove večeri namijenjen je za dječje školarine škole Sv. Franje
Lower u Subukiji, te za pomoć djeci u sirotištu “Mali dom”. Program je otvorio novinar Frano Vukoja koji je rekao kako je cilj
donatorske večeri pomoći djeci i mladima koji su smješteni u domove i nemaju mogućnosti za školovanje, napomenuvši kako Nives Skoko iz Širokog Brijega uskoro odlazi u župu Sv. Franje Lower u Subukiji kako bi pomogla
franjevcima i volonterima koji rade s narodom. Prikazan je dokumentarni film „Put dobrote” redatelja Jakova
Sedlara.U glazbenom dijelu programa nastupila je Tina Bilać. Ulaznicom koja je iznosila 30 KM i svojim dobrovoljnim prilozima Širokobriježani, ali i posjetitelji iz okolnih općina još jednom su pokazali svoju humanost i pružili
pomoć onima kojima je ta pomoć najpotrebnija.

USPJEŠNO PROVEDENA HUMANITARNA AKCIJA
CENTRA ZA SOCIJALNI RAD

I

ove godine humanitarna akcija Javne ustanove
Centar za socijalni rad Široki Brijeg uspješno je
završena.Akcija je trajala od 5. do 15. prosinca 2011.
Cilj akcije je bio pomoći nemoćnim, bolesnim, napuštenim i drugim osobama u stanju socijalne potrebe. Djelatnici Centra za socijalni rad su uručili
osnovne životne potrepštine onima kojima je takva
vrsta pomoći neophodna. „Ovom akcijom želimo
pomoći osobama koje su narušenog zdravstvenog i
težeg materijalnog stanja, a ne mogu zadovoljiti svoje životne potrebe bez intervencije šire društvene
zajednice. Mogu reći da je osnovni cilj akcije ispu-

njen, posebno bih istakla veliku pomoć gospodarstvenika, a ove godine je višestruko uvećan i odaziv
građana što me posebno raduje“, sa zadovoljstvom
je istaknula Radmila Gašpar ravnateljica Javne ustanove Centar za socijalni rad.
Širokiinfo
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GOSPODARSTVO
Dubint d.o.o.

“DUBINT”
Ivankovića Dolac bb - 88226 Kočerin
Tel: + 387 39 711 240
Fax: + 387 39 711 695
E-mail: info@dubint.ba
Web: www.dubint.ba

T

vrtka DUBINT je privatno poduzeće osnovano
1989. godine, a bavi se eksploatacijom, proizvodnjom,
obradom i ugradnjom kamena. Zapošljava 20 djelatnika.
Direktor tvrtke je Ante Ivanković.
Aktivnosti tvrtke Dubint su najvećim dijelom zasnovane
na eksploataciji blokova mramora iz vlastitog kamenoloma, te obradi istih u već prepoznatljiv brend u kamenu,
kamen RUJAN.
Dugogodišnje iskustvo u obradi kamena jamči vrhunsku
kvalitetu izrade i ugradnje kamenih elemenata. Svakom
pojedinačnom projektu u tvrtki Dubint pristupa se s
istim žarom, ali i sa željom za ispunjenjem zamisli kupaca.
Kvaliteta izvedenih radova i zadovoljstvo klijenata i partnera najveća su promidžba ove tvrtka s dugogodišnjim
iskustvom u obradi kamena. Dosadašnji uspješni projekti navode na kontinuirano učenje i usavršavanje kako bi
sadašnjim, ali i budućim partnerima/kupcima osigurali
najbolje usluge kamenarskih radova. Usluge tvrtke Dubint koriste javna i privatna poduzeća, ali i pojedinci kod
izgradnje i ukrašavanja svojih objekata.
U 2011. godini tvrtka Dubint je od ukupne prodaje svojih proizvoda više od 30 % izvezla u inozemstvo.
Najčešći proizvodi koji se standardno rade od domaćeg
kamena su:
- Podne ploče različite obrade i formata
- Stubišta
- Prozorske klupice, poklopnice i pragovi
- Kamen za oblogu fasade
- Cokl
- Lomljeni mozaik nestandardnih dimenzija
- Ostali proizvodi po zahtjevu kupaca
Procesom proizvodnje i kvalitetom proizvoda, “DUBINT” je u relativno kratkom roku zauzeo zavidno
mjesto u samom vrhu svoje branše. Prosječna godišnja
proizvodnja kamenoloma je 1.500 m³, a proizvodne linije
42.000 m² gotovih proizvoda.
Pored suvremenih tehničkih i tehnoloških rješenja eksploatacije, obrade i prerade kamena, nazočna je i stalna
tendencija unapređenja u oblasti marketinga, menad-

Domaći kamen Rujan ugrađen je i u šalter sali naše
Općine

žmenta, zaštite okoliša, uvođenje informacijskih tehnologija i standarda i sl. Tradicija oblaganja kamenom
postoji od vremena stare Grčke i Rima. Zbog svoje dugotrajnosti i izdržljivosti, ali i ljepote i elegancije kamene obloge oduvijek su korištene u javnim objektima, a
danas su uobičajeni i u obiteljskim kućama. Odluci za
ugradnju prirodnog kamena često pomaže činjenica da
je kamen prirodni materijal, koji se ne odlikuje samo
svojom trajnošću, već i lijepim izgledom. Kamen je plemenit i trajan materijal koji u prostor unosi raskoš i
eleganciju.
Kamen “RUJAN” živi stoljećima, mi smo tu da Vam ga približimo! Vaš DUBINT !
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PREDSTAVLJAMO
„STOPAMA POBIJENIH“

U

uvodniku prvog broja “Stopama pobijenih”
glasila Vicepostulature postupka mučeništva
„ Fra Leo Petrović i 65 subraće“, vicepostulator
fra Miljenko Stojić je naglasio „ da će glasilo istraživati okolnosti u kojima su hercegovački franjevci ubijeni i osvjetljivati duhovnost njihova života i
rada s nadom da će ih jednoga dana Crkva prepoznati kao mučenike i uzdići na čast oltara“.
I tako od srpnja 2008. u osam brojeva na 444 stranice kroz standardne rubrike Iz ljetopisa, Podsjetnik, Povijesne okolnosti, Polja djelovanja, Stratišta,
Svjedočanstva, Odjek u umjetnosti, Pobijeni list
ostaje dosljedan zamišljenoj uređivačkoj zamisli .
Glasilo je do sada donijelo iscrpne životopise ubijenih franjevaca, počev od prvog ubijenog fra Stjepana Naletilića, pa do fra Bone Jelavića, fra Brune
Adamčika, fra Svetislava Markotića, fra Luje Miličevića, fra Maksimilijana Jurčića, fra Radoslava Glavaša, fra Mariofila Sivrića, fra Valentina Zovke) iz
kojih je vidljivo da su ubijeni iz mržnje prema vjeri.
Glasilo je donijelo i potresne dnevničke zapisa sa
iskapanja posmrtnih ostataka u masovnim grobnicama u Vrgorcu, Knešpolju i Ljubuškom.
Vicepostulatora je bila idejni pokretač osnivanja
općinskih povjerenstva za obilježavanje i uređivanje grobišta II. svjetskog rata, te prati njihov rad,
počev od Širokog Brijega, pa preko Ljubuškog,
Neuma, Posušja, Busovače.
Stopama pobijenih postaje traženo štivo među
brojnim čitateljima jer neumorno istražuje istinu
koju je ponekada bolno sagledati, ali koja nas jedina može osloboditi.
Najnoviji, osmi broj svojom naslovnicom podsjeća na Odluku o zaštiti spomeničko-prirodnog
kompleksa na području Širokog Brijega i postavlja
pitanje: Čuvamo li Široki Brijeg sa svim njegovim
vrijednostima?
Državne vlasti BiH nisu osnovale povjerenstva ili
neko tijelo za istraživanje komunističkih zločina
počinjenih u II. svjetskom ratu. Pet općina je to

Naslovnica osmog broja
glasila “Stopama pobijenih”

učinilo, a još se neke spremaju. Koji su plodovi
dosadašnjeg rada? Što čekaju druge općine?
Izvršitelji zločina nad fratrima iz Mostarskog Graca svjedoče: „Ovoga puta su fratri platili svoja zlodjela. Učestvovala sam u obračunu, a vojni sud pri
Štabu brigade nekolicinu je osudio na smrt strijeljanjem.“ Tko su naredbodavci i izvršitelji zločina
nad hercegovačkim franjevcima? Tko je na Široki
Brijeg donio molitvenik koji je pripadao nekom
od pobijenih fratara? O ovim i drugim temama za
8. broj glasila pišu: dr. sc. Mile Lasić, Vice Nižić, dr.
sc. fra Robert Jolić, Damir Šimić, o. Radojko Karaman, s. Ana-Marija Biško, dr. sc. Anđelko Mijatović,
Vlatko Majić, Fabijan Lovrić, fra Vendelin Karačić,
fra Umberto Lončar i Krešimir Šego. (autor Gojko
Jelić)
Na svečanoj sjednici Općinskog vijeća Ljubuški
održane 20. veljače 2012. u povodu Dana općine Vicepostulaturi postupka mučeništva „Fra
Leo Petrović i 65 subraće“ koja traži pobijene
hercegovačke franjevce u Drugom svjetskom
ratu i poraću, ali i potiče i sudjeluje u traženju
posmrtnih ostataka žrtava iz tog vremena, dodijeljena je godišnja nagrada Općine Ljubuški
za izuzetna postignuća
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HRVATSKA 28. ČLANICA EUROPSKE UNIJE

P

rema službenim nepotpunim rezultatima referenduma održanog
22. siječnja 2012. u Hrvatskoj (i dijaspori) na referendumu za
ulazak Hrvatske u Europsku uniju glasovalo je 43,51% (1.960.231)
državljana Republike Hrvatske. Za ulazak Hrvatske u Europsku uniju
glasovalo je 66,27% od onih koji su izišli na referendum ili brojkom
1.299.008 birača. Hrvatska će 28. članica Europske unije postati 1.
srpnja 2013. nakon što prethodno to potvrde i sve zemlje članice
Europske unije.

FOTO VIJESTI
IN MEMORIAM
DR. FRANJO TUĐMAN
(1922.-1999.)

U

Širokom Brijegu je 10. prosinca 2011. obilježeno 12. obljetnica od smrti Prvog hrvatskog
predsjednika Franje Tuđmana. Općinski načelnik i
predsjednik Općinskog odbora HDZ-a BiH Široki
Brijeg Miro Kraljević sa suradnicima, ministar branitelja ŽZH Mladen Begić, zastupnik u Parlamentu FBiH Predrag Kožul, predstavnici udruga proisteklih
iz Domovinskog rata, te brojni štovatelji lika i djela Prvog hrvatskog predsjednika su ispred spomenika
dr. Franji Tuđmanu u Širokom Brijegu zapalili 12 svijeća u znak poštovanja i sjećanja na 12. godišnjicu od
smrti utemeljitelja hrvatske države.

Blagdan svetog Vinka obilježen na Čerigaju

B

lagdan svetog Vinka (22. siječnja) zaštitnika
vinograda i vinogradara označava početak
ovogodišnjih radova u vinogradima. Započinje rezidba trsova, odbacuju se viškovi kako bi urod bio
ograničen, ali s boljom kvalitetom grožđa. Tako je
blagdan svetog Vinka obilježen i u vinogradu Bože
Pinjuha, poznatog širokobriješkog vinogradara
i proizvođača vina. Naime, Bože je prije 15-ak
godina sa svojom obitelji u selu Čerigaj podigao
vinograd s više od 3.000 loza i uz pomoć svojih
kooperanata od kojih otkupljuje dodatnu količinu
grožđa proizvodi veliku količinu vina.
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KULTURA
NA AKADEMIJI LIKOVNIH UMJETNOSTI
PROMOVIRANE DVIJE MAGISTRICE SLIKARSTVA

U

Franjevačkoj galeriji 14. prosinca 2011. u
sklopu promocije magistrica slikarstva Ane
Donone iz Zadra i Tihane Popinjač iz Osijeka
otvorena je izložba radova „Ars sacra 2011.”
„Ove mlade magistrice slikarstva koje je sudbina
dovela iz kršne Dalmacije i ravne Slavonije na Šimićev modri Brijeg, međusobno su se susretale
svojim djelima, vizualnom materijalizacijom uvjerenosti u istinsko nadanje u mogućnost putovanja od svog izvora do svog utočišta, uz cijenu koja
nije mala, a kojoj je ime ljubav”, rekao je između ostalog o djelima i boravku mladih magistrica dekan
Akademije likovnih umjetnosti Anto Kajinić. Uručujući diplome i cvijeće magistricima, prorektor za
znanost Sveučilišta u Mostaru prof. dr. sc. Ivo Čolak pozdravio je nazočne ističući kako je Akademija
postala jedna od najzapaženijih članova Sveučilišta. Ane Denona i Tihana Popinjač predstavili su se s po
deset radova u kombiniranoj tehnici, odnosno tehnici akril na platnu.

Izvedena predstava
„Prikazanje života svetog Lovrinca mučenika“

U

organizaciji Franjevačke mladeži (FRAMA) iz Širokog Brijega Hrvatsko pučko
kazalište s Hvara izvelo je 4. prosinca 2011. u
Crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije na
Širokom Brijegu kazališnu predstavu “Prikazanje života svetog Lovrinca mučenika”. Tradicija izvođenja ovoga prikazanja seže u 14.
pa i 13. stoljeće, a zapisi predstave pripisuju
se don Sabiću Mladiniću, Petru Hektoroviću
i drugim autorima. U predstavi Rimljani (crni
bratimi) slave svoje poganske bogove i progone kršćane (bile bratime), a kršćani, unatoč
životnoj opasnosti, ispovijedaju svoju vjeru
privlačeći sve više pogana u svoju zajednicu. Sveti Lovrinac odoljet će napastima i samog Belzebuba, a
potom će umrijeti spaljen na lomači (na gradelama) u slavu svog Boga, zbog čega ga anđeli uzdižu u rajsku slavu. Glumačka ekipa s otoka Hvara oduševila je sve nazočne u širokobriješkoj bazilici sadržajem i
porukom predstave, ali i arhaičnim hvarskim čakavskim narječjem.
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U Dogani održan rock koncert, izložba fotografija
i prikazani kratki filmovi „Dogana, nekad i sad“
fra Brune Adamčika), te suvremene fotografije uz
novi pogled na Doganu kroz fotoobjektiv pet autora: Marka Buntića, Mate Ćavara, Tomislava Milićevića, Borisa Pejića i Vinka Zovke-Jozića. U prikupljanju
materijala pomogli su i arhivator Franjevačkog samostana u Mostaru fra Ante Tomas, kao i knjižničar samostana fra Ante Marić. U organizaciji Mreže
udruga 10. prosinca 2011. održan je rock koncert.
Nastupilo je nekoliko glazbenih skupina iz Hercegovine među kojima i Branik, Not Jane, Kaos, Siledžije, Terra Slaves, Pešes i Berette.

U

organizaciji širokobriješke Mreže udruga u novouređenom prostoru u Duhanskoj stanici 9.
prosinca 2011. otvorena je izložba fotografija Duhanske stanice, a prikazano je nekoliko kratkih dokumentarnih filmova o Duhanskoj stanici (Dogani).
Na izložbi su se našle stare crnobijele fotografije
preuzete iz Arhiva Hercegovačke Franjevačke provincije (fotografije nastale u razdoblju do kraja Drugog svjetskog rata - fotografije fra Branka Marijića i

OTVORENA IZLOŽBA ČETIRI NACIONALNA
DRUŠTVA IZ BIH

U

Autor postave izložbe Vojislav Vujanović

Franjevačkoj galeriji je 1. veljače 2012. otvorena izložba „Rituali čina – zajedno“. Na izložbi
je predstavljeno 40 slika četiri nacionalna društva
iz BiH i to: Hrvatsko kulturnog društva Napredak,
Srpskog kulturnog društva Prosvjeta, Bošnjačke
zajednice kulture Preporod i Židovskog kulturnoprosvjetnog i humanitarnog društva La Benevolencija. U ime domaćina nazočne je pozdravio voditelj
Franjevačke galerije fra Vendelin Karačić, a o izložbi
je govorio autor postava izložbe i likovni kritičar
Vojislav Vujanović. Izložbu je prigodnim riječima
otvorio Općinski načelnik Miro Kraljević.
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PREDSTAVLJENA KNJIGA „U OBRANI DOMOVINE“
AUTORA ZVONIMIRA FRANJKOVIĆA

U

organizaciji Matice hrvatske ogranak Široki Brijeg u kinu Borak je 26. siječnja 2012.
predstavljena knjiga „U obrani domovine” autora
Zvonimira Franjkovića kapetana bojnog broda u
mirovini. Knjigu su predstavili prof. dr. sc. fra Andrija Nikić, predsjednik HKD Napredak - Mostar,
dr. sc. Vlado Nuić, u ime nakladnika Matice Hrvatske - ogranak Split, Ante Budimir admiral i mr.
Vladimir Šoljić, predsjednik HZ Herceg Bosne, a
program je vodio Petar Vulić, književnik i dragoAutor knjige Zvonimir Franjković ( drugi s desna) i predstavljači
voljac Domovinskog rata. „U obrani domovine”
je treća knjiga Zvonimira Franjkovića (prva „Iz rata u mir” i druga „Balkan u crnini”), koji je i sam svjedok događanja u Domovinskom ratu kao dragovoljac. U knjizi Franjković iznosi zapažanja o povijesnim
događajima s tematikom iz Domovinskoga obrambenog i pravednog rata. Knjiga „U obrani domovine”
ima 736 stranica, koje su podijeljene u osam poglavlja kronološki po datumima. Autor detaljno objašnjava
sva manje poznata i namjerno prešućivana zbivanja koja su se događala na prostoru bivše Jugoslavije i
kakav je u Hrvatskoj povijesti specijalni Domovinski rat vodio hrvatski narod od 1991. do 1995. godine
u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.

Predstavljena knjiga
„Plamičci i iskrice“ i otvorena izložba „Portreti“
autora Grge Mikulića

U

Hrvatskom domu hercega Stjepana Kosače
(Galerija kraljice Katarine Kosača) u Mostaru 8. prosinca 2011. predstavljena je knjiga „Plamičci i iskrice” i otvorena izložba skulptura ‘”Portreti”’ autora Grge Mikulića iz Širokog Brijega.
„Grgo Mikulić razmišlja i o životu s onu stranu,
o tome kako izgleda stvarnost transporirana u
vječnost. Vidio je život sebe, ali za nekog drugog
i mene kaže. Taj neki drugi Grgo utjelovljuje se u
riječ, iskri plamičcima trajnog poslanja u očuvanju svrhovitosti življenja”, rekla je predstavljajući
knjigu pjesama „Plamičci i iskrice” Marina Kljajo
-Radić predsjednica Društva hrvatskih književnika Herceg-Bosne. Akademski kipar Stjepan Skoko
predstavljajući izložbu „Portreti” istaknuo je da
Grgo Mikulić ne dolazi s ledine po pitanju talenta
i kreativnosti kada znamo darovitost Grgina oca

Autor knjige Grgo Mikulić (prvi s lijeva) i predstavljači

Stjepana koja Grgu prati od najranijeg djetinstva.
„Ovo je prva Grgina samostalna izložba, nadam
se ne i jedina, te vjerujem da će Grgo nastaviti
svoju kreativnu stvaralačku stranu u ovom mediju”, zaključio je Skoko. Izložbu je otvorio predsjednik Matice hrvatske ogranak Mostar Josip
Muselimović.
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PREDSTAVLJENA KNJIGA
„GLAZBENA BAŠTINA ZAPADNE HERCEGOVINE“

U

kinu Borak, 5. siječnja 2012., predstavljena je
knjiga „Glazbena baština Zapadne Hercegovine” autorica Anite Milićević, Katarine Katura i
Tonćike Kolobarić. Prof. Ljubo Milićević recezent
dijela knjige koji je napisala prof. Katarina Katura
istaknuo je da je izuzetno sretan što je recezent
dijela knjige koji govori o Kulturno-umjetničkim
društvima s područja Zapadne Hercegovine jer je
i sam aktivni sudionik utemeljenja i početka djelovanja HKUD-a Hercegovac koji je uz HKUD-ove
Mokro, Sveti Ivan Krstitelj Ružići, Fra Petar Bakula
Posušje, i Sveti Ante Humac-Ljubuški obrađen u
ovom dijelu knjige. Prof. Dunja Bilinovac pročitala je recenziju dijela knjige autorice prof. Tonćike Kolobarić, a koji je napisala časna sestra Katarina Petković. Profesorica dr. sc. Marina Marić muzikologinja i
mentorica pri izradu diplomskih radova autorica predstavila je knjigu, s posebnim osvrtom na dio knjige
koji je napisala prof. Anita Milićević. „Ova knjiga je doprinos očuvanju glazbene baštine u Zapadnoj Hercegovini i prva knjiga ovakve vrste koja će nas čitajući je podsjećati na naše bogatstvo, na našu glazbenu
baštinu”, istaknula je između ostalog prof. Marina Marić. Svečanost predstavljanja ovog iznimno vrijednog
i jedinstvenog djela uz voditelja Marinka Karačića upotpunili su članovi HKUD-a Hercegovac, klapa Prijatelji i mlade širokobriješke glazbenice Nikolina Šušak i Lucija Zovko.
U organizaciji HKD Napredak 23. veljače 2012. knjiga „Glazbena baština Zapadne Hercegovine” predstavljena je u klubu “Lira” u Sarajevu.

MAČKARE
U ŠIROKOM BRIJEGU

www.ABCportal.info

21. veljače 2012.
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Božićno-novogodišnje druženje članova
i prijatelja HKUD-a Mokro

I

ove godine HKUD Mokro je 29. prosinca 2011.
organiziralo Božićno-novogodišnje druženje
članova društva, kao i gostiju i članova drugih kulturno-umjetničkih društava iz Hercegovine. Uz
bogat stol dobru atmosferu su napravili članovi
tamburaškog sastava Mokarski tamburaši. Pjevale
su se božićne pjesme, a nekoliko njih su otpjevale
i članice HKUD-a Mokro. Na domjenaku bio je
nazočan i Općinski načelnik Miro Kraljević kojem
se predsjednica društva Slavica Ćužić zahvalila na
potpori i darivala prigodnim poklonom.

Izvedena predstava „Didakov Božić“
u Zavodu Svete obitelji

V

eć 11. godinu zaredom organizirana je tradicionalna božićna priredba - Božić u Zavodu Svete obitelji.
Kao i dosadašnjih godina svoj udio u božićnoj priredbi održanoj 19. prosinca 2011., osim štićenica
Zavoda, dali su i širokobriješki glumci amateri, pjevači, folkloraši i širokobriješka Franjevačka mladež.
Predstavu „Didakov Božić” izveli su članovi Amaterskog kazališta „Didak” (Andrija Zeljko, Marko Knezović-Ćopo, Tomislav Ćužić, Ivan Kraljević, Mario Ćeškić, Vice Slišković, Marko Barbarić, Ivan Bogdan),
HKUD „Hercegovac”, Franjevačka mladež Široki Brijeg, klapa Dobrkovići i štićenice Zavoda Svete obitelji. Autorica teksta je Sanijela Matković. U glazbenom dijelu programa nastupili su Zbor FRAME Široki
Brijeg, Mokarski tamburaši i zbor štićenica Zavoda Svete obitelji „Magnificat”. Druženje je nastavljeno na
prigodnom božićnom domjenku u prostorijama Zavodu Svete obitelji uz ples i pjesmu vođenu zvucima
Mokarskih tamburaša.

ODRŽAN BOŽIĆNI HUMANITARNI KONCERT
U ZAVODU SVETE OBITELJI

U

organizaciji udruge „Međunarodno kumstvo djetetu Herceg-Bosne” i uz pokroviteljstvo UniCredit
Bank i Općine Široki Brijeg, 23. prosinca 2011., u kripti Zavoda Svete obitelji u Širokom Brijegu
održan je humanitarni božićni koncert velikog muškog zbora Brodosplit iz Splita pod ravnanjem maestra
Vlade Sunka. Umjesto kupnje ulaznice posjetitelji su imali mogućnost uplatiti donaciju u korist Doma za
djecu s poteškoćama u tjelesnom i/ili psihičkom razvoju „Marija - naša nada”.
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ODRŽAN BOŽIĆNI KONCERT
GLAZBENE ŠKOLE ŠIROKI BRIJEG

U

kinu Borak, 20. prosinca 2011., održan je Božićni koncert Glazbene škole
Široki Brijeg na kojem su nastupili učenici Glazbene škole. Na koncertu
su se svojim izvedbama Bachovih, Schubertovih i Mozartovih skladbi predstavili
Veliki zbor, Mali zbor i Tamburaški orkestar zbora Glazbene škole Široki Brijeg.

Održan božićni koncert u širokobriješkoj crkvi

U

prepunoj crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije na Širokom Brijegu, 27. prosinca 2011., održan
je Božićni koncert na kojem je nastupilo 250 izvođača. Ove godine nastupili su: zbor sv. Ante - Uzarići, mali
crkveni zbor “Gospini slavuji”, zbor Gospe od Zdravlja
- Turčinovići, zbor Dobrkovići, veliki crkveni zbor “Sv.
Cecilija”, zbor sv. Ivan Krstitelj - Knešpolje, te FRAMA
Široki Brijeg.

ODRŽANA BOŽIĆNA PRIREDBA HKUD-a KOČERIN
„U SUSRET BOŽIĆU“

U

organizaciji Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva „Kočerin”, a u povodu Božićno-novogodišnjih blagdana, 18. prosinca 2011., uz
prigodan program i domjenak održano je sada
već tradicionalno 5. Božićno-novogodišnje druženje članova ovog društva i njihovih gostiju pod
nazivom „U susret Božiću”. Na samom početku
programa nazočnima se prigodnim riječima obratio predsjednik HKUD-a Kočerin Marinko Mikulić-Mako. Predsjednik Mikulić govoreći o radu i
aktivnostima društva u ovoj godini istaknuo je
da zbog imovinsko-pravnih problema Kočerin
još uvijek nema Dom kulture, ali se nada da će
i to skoroj budućnosti biti riješeno. Mikulić je
zahvalio članovima HKUD-a Kočerin i njihovim
roditeljima na dosadašnjoj podršci koju pružaju
u samom radu i funkcioniranju društva. „Ali, isto
tako imamo ljudi koji već petu godinu ne žele
da se pojave na ovoj našoj priredbi, iako bi po
funkciji koju obnašaju trebali biti ovdje s nama.
To govori o njima samima i ne služi im na čast”,

rekao je Mikulić. U 90-minutnom zabavnom dijelu programa nastupili su tamburaška, pjevačka i
dramska sekcija HKUD-a Kočerin. Uz nastup svih
uzrasta HKUD-a Kočerin nazočnima su se predstavili i gosti iz Vrgorca KUD „Vrgorska krajina”
i stari kočerinski znanci i prijatelji iz Jara predvođeni Matom Anićem. Druženje je nastavljeno
uz pjesmu, gangu, bećarac i uz domaće delicije i
kuhano vino.
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ŠPORT
HRVATSKI KOŠARKAŠKI KLUB ŠIROKI WWin
NAJBOLJI U BOSNI I HERCEGOVINI

N

a tradicionalnom izboru najboljih športaša Bosne i Hercegovine, održanom 25. siječnja 2012., u Narodnom pozorištu u Sarajevu, a u organizaciji Sportskog saveza Bosne i Hercegovine, Hrvatski košarkaški klub Široki
WWin proglašen je najboljom muškom ekipom u Bosni i Hercegovini u
2011. godini. HKK Široki WWin je osvajač Prvenstva i Kupa BiH, uz uspješan
nastup u regionalnoj ABA ligi. Posebno priznanje Mirza Delibašić dobio je
nogometaš škotskog Glasgow Rangersa i reprezentativac BiH i bivši nogometaš Širokog Brijega Saša Papac.

U Širokom Brijegu održana „Plava noć“

Predrag Mikulić (lijevo) direktor
HKK Široki WWin

U

hotelu „Park“ je 14. siječnja 2012. održana
“Plava noć” zagrebačkog Dinama, na kojoj
su prisustvovali svi igrači hrvatskog prvaka, kao
i stručni stožer s predsjednikom Mirkom Barišićem i športskim direktorom Zoranom Mamićem.
Nakon 1979., 1984. i 1987. godine čekalo se punih
25 godina na jednu ovakvu svečanost u Širokom
Brijegu. Najzaslužniji za četvrtu „Plavu noć“ u Širokom Brijegu su organizatori iste, tj. Nogometni
klub Široki Brijeg koji je na temelju potpisanog
sporazuma i prijateljstva s GNK Dinamo dočekao svoje drage goste i prijatelje te ih darivao prigodnim poklonima. Svoje poklone u ime navijača
iz Središnje Bosne podarili su i predstavnici Viteza.
“Velika je čast i ponos da NK Široki Brijeg ima
suradnju sa jednim od najvećih europskih klubova
u ovom dijelu Europe, a to je zasigurno Dinamo.
Stoga se nadama da će se i iz tog sporazuma u
ovoj godini izroditi i toliko očekivana utakmica
između Dinama i Širokog Brijega na Maksimiru
čime bi se okrunila i nagradila ljubav navijača iz
Hercegovine i Središnje Bosne. U Zagrebu je gostovalo dosta velikih klubova tako da je red i na Široki Brijeg”, rekao je predsjednik NK Široki Brijeg
Zlatan Mijo Jelić. “Znamo koliko Dinamo znači za
ovaj kraj i nadam se da ćemo to opravdati svojim
rezultatima i ovim sporazumom sa Širokim Brijegom, za kojeg se nadam da će ostati trajno dobro
i poveznica između naša dva kluba.”, istaknuo je
predsjednik GNK Dinamo Mirko Barišić.

ODRŽANA
PLAVO-BIJELA NOĆ

U

svadbenom salonu Jabuka u Širokom Brijegu, 2. veljače
2012., održana je plavo-bijela noć, koju je Nogometni
klub Široki Brijeg organizirao za sve svoje prijatelje i simpatizere s područja Hercegovine. Gospodarstvenici iz Širokog
Brijega i Hercegovine te prijatelji širokobriješkog nogometnog kluba su se odazvali pomoći nogometnu omladinsku
školu NK Širokog Brijega. Cijena ulaznice za plavo-bijelu
noć bila je 100 KM. Zabava je trajala duboko u noć, a goste
su zabavljali Širokobriješki dukati.
Širokiinfo 32

KOŠARKAŠI ŠIROKOG
POBJEDNICI KUPA BiH

U

www. ABCportal.info

Gradskoj športskoj dvorani Pecara košarkaši Širokog WWin su 18. veljače 2012.,
pobjedom 83:75 nad Igokeom iz Aleksandrovca, obranili naslov pobjednika Kupa
Bosne i Hercegovine. Najučinkovitiji u redovima domaćih bio je Peršić sa 14 koševa
i 8 skokova, Planinić je ubacio 12 koševa uz 5 skokova, dok su Vladović uz 6 skokova
i Pilepić postigli po 11 koševa. Najtrofejnijem bosanskohercegovačkom klubu ovo je
osma titula pobjednika Kupa Bosne i Hercegovine. Dan ranije Široki WWin je izborio
finale pobjedom nad Mladosti iz Mrkonjić Grada 108:82, a ekipa Igokee u polufinalu je
bila bolja od ekipe Bosne pobijedivši ih s uvjerljivih 94:65.

Općinski načelnik Miro Kraljević predaje pobjednički pokal
kapetenu HKK Široki WWin Josipu Naletiliću

Mladen Palac član ŠK Široki Brijeg
novi šahovski prvak Hrvatske

V

elemajstor Mladen Palac postao je šahovski prvak Republike Hrvatske na
natjecanju održanom od 16.-27. siječnja ove godine u Opatiji. Za Šahovski
klub Široki Brijeg Palac nastupa od 1998. godine. Mladen Palac je pobjednik i
9. seniorskog prvenstva Šahovskog saveza Herceg-Bosne održanog u Vitezu
krajem listopada prošle godine.
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DA SE NE ZABORAVI
2. DANI POBIJENIH HERCEGOVAČKIH FRANJEVACA

U

crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije na Širokom Brijegu su od 4. – 7. veljače 2012., u organizaciji Vicepostulature postupka mučeništva „Fra
Leo Petrović i 65 subraće“, a u povodu 67. obljetnice
mučeničke smrti 66 hercegovačkih franjevaca, održani 2. Dani pobijenih hercegovačkih franjevaca. Zbog
obilnog snijega, neuobičajenog za Hercegovinu i Široki
Brijeg došlo je i do izmjena u objavljenom programu.
Fra Zvjezdan Linić, najavljen kao predvoditelj sv. misa
zadušnica i propovjednik kroz prva tri dana, nije uspio
doći na Široki Brijeg. Stoga je prvi i drugi dan misu
služio Miljenko Stojić, vicepostulator postupka mučeništva „Fra Leo Petrović i 65 subraće“. Svetu misu
zadušnicu za pobijene fratre i nevino stradali katolički
puk treće večeri na 2. Danima pobijenih hercegovačkih franjevaca predslavio je fra Sretan Ćurčić, širokobriješki gvardijan, u suslavlju s vicepostulatorom fra
Miljenkom Stojićem, fra Vitomirom Musom, fra Danom Karačićem i fra Vendelinom Karačićem.
Na samom početku zadnjeg dana programa 2. Dana
pobijenih hercegovačkih franjevaca, 7. veljače 2012., na
ulazu u sklonište, mjestu ubojstva i spaljivanja dvanaest fratara, vicepostulator Vicepostulature postupka
mučeništva „Fra Leo Petrović i 65 subraće“ fra Miljenko Stojić čitajući ulomak iz knjige o Jobu kao da
prenosi njihove misli u času smrti: „Ja znadem dobro:
moj Izbavitelj živi!“ Zajednička molitva za pokoj njihovih duša i dostojanstvena povorka krenula je prema crkvi i zastala na grobu u kojima se nalaze kosti
22 fratra. Prigodni recital koji su izvela širokobriješka
FRAMA vratio je spomen na 66 franjevaca. Od nekih
nam ostade samo ime i ponosno sjećanje. Za grobove njih 35- orice još se ne zna. Sveto misno slavlje
svojim pjevanjem uzveličao je župni zbor sv. Cecilija,
a misna čitanja i molitvu vjernika pročitali su članovi
Frame. Na početku svete mise širokobriješki gvardijan
fra Sretan Ćurčić je rekao: „Vjerujemo da su oni zacijelo zadobili Božje kraljevstvo, ali na poseban način
molimo da ih Crkva uzdigne na čast Oltara i proglasi
blaženima i svetima. Fratri su zajedno sa svojim narodom prošli i propatili mnoge Kalvarije. Mi moramo
živjeti s tim. Ne zaboravimo što se dogodilo, ali praštajmo svima. Čovjek koji je oprostio jedino može biti

slobodan čovjek. Čovjek koji ne prašta postaje samom
žrtvom zločina. Na ovoj svetoj misi, moleći za svoje
pokojne, molimo da nam Bog udijeli milost praštanja
kako bi preko nas oprostio onima koji su našem narodu i nama nanijeli zlo, a isto tako da i nama oprosti
svaki grijeh kojim smo uvrijedili Božju ljubav. Umjesto propovijedi fra Sretan je pročitao izvorni zapisnik
razgovora koji su dr. fra Bonicije Rupčić i dr. fra Rufin
Šilić vodili s časnom sestrom Emeranom Kozina 23.
listopada 1945. u Mostaru radi rasvjetljavanja okolnosti ubojstva širokobrijeških fratara. Božja providnost
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je htjela da OZNA ne pronađe ovaj zapisnik u pretresu, mjesec dana poslije ovog razgovora. S. Emerana (krsno
ime Dragica) Kozina rođena je 1916. u Međugorju. Bila je u Širokom Brijegu na službi od rujna 1944. do 8. veljače
1945. kao kuharica u samostanskoj kuhinji.
Na kraju sv. mise zadušnice vicepostulator fra Miljenko Stojić izdvojio je bitne naglaske iz rada Vicepostulature
u protekloj godini istakavši pronalaženje i ispitivanje još živućih svjedoka te se zahvalio Crkvenom sudu što je
uredno primao i ispitivao svjedoke. Pozvao je sve one koji nešto znaju o ubojstvu hercegovačkih franjevaca da to
što prije dojave. Zatim je istaknuo: „U svemu ovome nismo zaboravili ni posmrtne ostatke onih koje smo iskapali
u različitim masovnim grobnicama. Prikupivši početni iznos novčanih sredstava, započeli smo s DNK analizom
onih pobijenih u Knešpolju među kojima je najmanje jedan franjevac. Bude li sve kako je dogovoreno, njihovo
dostojno pokapanje trebalo bi biti krajem srpnja ovdje na Širokom Brijegu. U međuvremenu prikupljamo i drugi
dio novčanih sredstava, kao i novčana sredstva za DNK analizu pobijenih u Ljubuškom među kojima su najmanje
dva franjevca“.
Prvu nagradu na natječaju s temom pobijenih hercegovačkih franjevaca, a koji je raspisala Vicepostulatura postupka mučeništva „Fra Leo Petrović i 65 subraće“, za dječji uzrast osvojio je Petar Slišković za literarni rad. Anica
i Marija Ćužić za video uradak osvojili su drugu nagradu, a treću nagradu za literarni uradak osvojila je Anđela
Spajić. Prvonagrađena na natječaju na temu pobijenih hercegovačkih franjevaca za uzrast mladež je Lucija Hrstić za
glazbeni uradak, drugonagrađena je Sofija Naletilić za literarni uradak, a trećenagrađena je Anđela Marušić također
za literarni uradak. Prvu nagradu na natječaju na temu pobijenih hercegovačkih franjevaca za uzrast odrasli dobio
je Dražen Barbarić za povijesni uradak, drugonagrađena je Iva Mandić za slikarski uradak, a trećenagrađeni je
Nikola Koncul za literarni uradak. Radove je ocjenjivalo prosudbeno povjerenstvo: fra Vendelin Karačić, Krešimir
Šego i fra Miljenko Stojić.
2. Dane pobijenih hercegovačkih franjevaca izravno su prenosili Radio postaja Široki Brijeg, te portali pobijeni.info, Hercegovinalive i hrsvijet.net.

OBILJEŽENA 67. OBLJETNICA STRADANJA HERCEGOVAČKIH
FRANJEVACA U ZAGREBU

U

z velik odziv vjernika u franjevačkom samostanu i crkvi u
zagrebačkoj Dubravi obilježen je 7. veljače dan stradanja
franjevaca na Širokom Brijegu i sjećanja na žrtve II. svjetskog
rata.
Program je započeo čitanjem imena 66 ubijenih franjevaca iz
Hercegovine i nastavljen misom koju je u koncelebraciji 16 svećenika predvodio gospićko-senjski biskup Mile Bogović, kojeg je
na početku mise pozdravio gvardijan fra Draženko Tomić. Među
ostalima su bili i vicepostulator kauze za fra Antu Antića i definitor Splitske franjevačke provincije fra Ante Babić, te fra Tomislav
Puljić u ime širokobriješkog samostana. Na misi je pjevao bogoslovski zbor pod ravnanjem fra Marija Ostojića. Nakon mise
u prepunoj samostanskoj dvorani prikazana su dva filma: prvi o
događanjima na Širokom Brijegu 1945. i drugi o iskapanju zemnih ostataka žrtava II. svjetskog rata u Knešpolju uz tumačenje
fra Marina Karačića i fra Gorana Azinovića. Oni su okupljenima predstavili aktivnosti Vicepostulature “Fra Leo Petrović i 65
subraće”. Novi broj časopisa “Stopama pobijenih”, osmi po redu,
predstavio je fra Ante Bekavac. Suorganizator susreta Zavičajna
zajednica Široki-Brijeg-Zagreb priredila je i prigodni domjenak.
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Široki Brijeg - uvijek na 1. mjestu

URED NAČELNIKA
Općinski načelnik
e-mail: nacelnik@sirokibrijeg.ba
Telefon: 039/702 801; 702 802;
Fax: 705 915;
e-mail: ured.nacelnika@sirokibrijeg.ba
OPĆINSKO VIJEĆE
Predsjednik Općinskog vijeća
e-mail: predsjednik.ov@sirokibrijeg.ba
Telefon: 039/702 804; 702 805;
Fax: 039/705 915;
e-mail: opcinsko.vijece@sirokibrijeg.ba
OPĆINSKO JAVNO PRAVOBRANITELJSTVO
Općinski javni pravobranitelj
Telefon: 039/703 317;
Fax: 039/705 915;
e-mail: pravobranitelj@sirokibrijeg.ba

OPĆINA ŠIROKI BRIJEG
Fra Didaka Buntića 11,
88220 Široki Brijeg
Telefon: ++387 39 702 801;
++387 39 702 802;
Fax: ++387 39 705 915;
e-mail: info@sirokibrijeg.ba
INFORMACIJE
Telefon 039/702 815:
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