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Најава 22. сједнице Скупштине  општине
Одборници Скупштине општине би на јунској сједници требало да разматрају Извјештај о извршењу буџета општине Мркоњић Град за 2010. годину, 
Извјештај о раду Административне службе општине Мркоњић Град, Извјештај о раду општинске организације Црвеног крста, Извјештај о рјешавању 
управних предмета у Општинској административној служби за 2010. годину, те Информације о извршењу Програма капиталних  инвестиција у 2010. 
години, Информацију о раду Правобранилаштва Републике Српске –Сједиште замјеника, Информацију о раду  Општинске борачке организације 
Мркоњић Град за 2010. годину као и Одлуку о расподјели добити ЈП „Балкана петрол“и Одлуку о организовању ЈЗУ „Др Јован Рашковић „ Мркоњић 
Град и друге тачке које ће се наћи на Дневном реду.  

Предсједник Републике 
Српске Милорад Додик 
позвао је на јавној трибини 
„Република Српска на 
добром путу“, која је 
одржана 26. априла у 
Мркоњић Граду ,  све грађане, 
Србе,Хрвате,Бошњаке.. да 
изађу на референдум и да 
се одреде о легалности и 
уставности надлежности 
Суда и Тужилаштва БиХ, као 
и приоритете у раду ових 
правосудних институција.

,,По нама из Републике 
Српске међу приоритетима 
су утврђивање рока за 
процесуирање злочина над 
Србима, затим промјена 
праксе којима се ове пра-
восудне институције из 
Сарајева мијешају у рад 
нижих судских институција.
Ми тражимо и промјену 
начина избора Апелационог 
вијећа, као и то  да се закон 
не може ретроактивно при-
мјењивати”, рекао је Додик.

Он је подсјетио да ће Народна 
скупштина на сједници у 
сриједу изабрати комисију 
за провођење референдума 
о наметању одлука високих 
представника у БиХ, а да 
ће Влада РС обезбиједити 
средства за провођење 
референдума.
,,Законом је регулисано да се 
референдум може одржати 
45 дана након објављивања 
одлуке Народне скупштине 
у „Службеном гласнику РС“, 

ОДРЖАНА ТРИБИНА „РЕПУБЛИКА СРПСКА НА ДОБРОМ ПУТУ“

ОДРЕДИТИ СЕ О ЛЕГАЛНОСТИ 
СУДА И БХ ТУЖИЛАШАТВА

значи у првој недјељи након 
доношења одлуке” , рекао је 
Додик.
Предсједник Републике 
Српске Милорад Додик 
поновио је да ово није 
референдум о сецесији, 
нити о статусу, како 
то неки представници 
међународне заједнице 
и бошњачки политичари 
желе да импутирају, већ 
је у питању позиција  
Суда  и Тужилаштва БиХ 
које је наметнуо високи 
представник и што је 
усвојила парламентарна 
скупштина БиХ под 
притиском Педија Ешдауна.
Иначе, Народна скупштине 
РС усвојила је 13.априла 
одлуку о расписивању 
референдума у Српској на 
којем би грађани требало да 
се изјасне да ли подржавају 
наметнуте законе високог 
представника у БиХ, посебно 
о Суду и Тужилаштву 
БиХ, те њихову неуставну 
верификацију у парламенту 
БиХ.

ДогађајиДогађајиДогађајиДогађаји

Милорад Додик у Мркоњић Граду о стабилности Републике Српске

                   ЖЕЛИМО ДА БУДЕМО  ВЛАДАРИ НАШИМ 
ЖИВОТИМА

Република Српска данас се налази у сложеним околностима, околности свјетске кризе, свјетских догађаја који су далеко од нас, понекада личи да не 
утичу на нас, али битно утичу, изјавио је у сриједу увече у Мркоњић Граду, предсједник РС Милорад Додик.
,,Република Српска у овом времену мора да буде стабилна и да прође кроз ово вријеме стабилизације, да би могла поново да сачека период додатног 
узлета и развоја.Знам да данас није лако, знам да многи имају проблема, не живимо ми изван овога народа или изван Републике. Радимо упорно да 
све проблеме ријешимо, јер мој радни дан траје 13,14 часова, без одмора суботом и недјељом. То чиним што сам увјерен да на тај начин, заједно са 
свим мојим сарадницима, са народом остављамо „печат“ овом времену, јер смо имали снаге и карактера да кажемо јасно да желимо да будем владари 
нашим животима на нашим просторима.Код мене је данас било неколико амбасадора и високи предствник Инцко, рекао сам им јасно ви овдје имате 
своје политичке мандате, ви ћете одавде отићи, ја овдје имам животни мандат и ја хоћу да будем одговоран свом народу.
Мени је важније шта мој народ мисли, него Америка или нека друга свјетска сила, а поготово високи представник. Ми смо се одлучили за ову 
политику. Многи који су 2005. године довели Српску, као Иванић и Чавић , у безнађе, сада причају по медијима како ми нисмо требали да изазивамо 
међународну заједницу. Па нису је они тада изазивали, па до чега смо дошли” , рекао је Додик и додао да се данас бори за додатни статус Републике 
Српске, ништа мање или више него што јој је дато у Дејтону.
Он је истакао да Република Српске не може да прихвати наметнуте законе високих предствника, јер нису имали право да намећу законе, пошто законе 
може да доноси само Народна скупштина РС.
,,Зато је настала сва гужва око заказаног референдума.Зато позивам све грађане Српске да изађу на референдум. Народ мора да вјерује свом руководству, 
јер када кажемо да је нешто потребно, онда је то стварно и потребно. Водимо тешку борбу, јер имамо велико неразумијевање међународне заједнице.
Партнери у БиХ желе да виде што слабију и понижену РС. Србија заокупљена својим проблемима не може да нам да подршку по многим питањима 
која су нам веома битна. То и разумијемо, желимо Србију која ће разумјети да је њен национали приоритет број један Република Српска. Можемо да 
схватимо да је Косово Србији приоритет број један од државног интереса, али не може Србија вјечно бити „заробљена“ Косовом, јер се мора наћи 
неко ријешење” , истакао је Додик и додао да РС зна гдје и куда иде.
ЏОМБИЋ - Ми не желимо наметнута ријешења. Срби су народ који жели да има избор, који жели да каже шта хоће. Република Српска је сада 
економски стабилна, јака и зна свој правац и пут развоја” , рекао је предсједник Владе РС Александар Џомбић.

                                                                             С.ДАКИЋ

ЗЛОЧИНИ У МРКОЊИЋ 
ГРАДУ-
Предсједник Додик је 
коментарисао најновију 
изјаву пензионисаног 
хрватског генерала Љубе 
Ћесића Ројса, који је јавно 
признао да су Мркоњић 
Град окупирале оружане 
снаге Хрвастке.
,,Сваком је јасно да 
су они били овдје и 
починили стравичне 
злочине. Дошло је вријеме 
да се и за те злочине 
процесуирају одговорни. 
Ако тај генерал каже да 
је био овдје, да је био и 
Анте Готовина, поставља 
се питање шта су они 
овдје радили и да ли им 
је неко дао мандат да дођу 
овдје.  Друго,  ко им је дао 
мандат да убијају цивиле.
Неко за то мора да 
одговара, ако то неће 
да уради Тужилаштво 
БИХ, онда нам као такво 
и не треба”, рекао је 
предсједник Додик.

С. Дакић 

Кандидат СНСД-а на 
ванредним изборима 
за начелника општине 
Мркоњић Град Дивна 
Аничић нова је начелница 
ове општине. Наиме,  она 
је према непотврђеним 
подацима Општинске 
изборне комисије у недјељу 
на изборима освојила 4.934 
или 69,26 одсто гласова.
Кандидат СДС-а Љубинко 
Томић добио је повјерење 
2.190 или 30,74 одсто гласача.
Иначе, нова начелница 
Дивна Аничић била је 
задовољна убједљивом 
побједом на изборима.
,,Гласајући за мој избор 
грађани Мркоњић Града 
гласали су за свој град и 
Републику Српску. Ја као 
нови начелник општине 
наставићу политику и 
континуитет развоја наше 
локалне заједнице, као што је 
био случај у протеклих шест 
година”, рекла је Аничићева.

Предсједница Општинске 
изборне комисије Невенка 
Млешевић рекла је да је 
на изборе изашло 7.312 
или 40,8 одсто, од 17.894 
уписана бирача.Они су се 
изјашњавали на 37 бирачких 
мјеста и код три мобилна 
бирачка тима. Важећих 
листића је било 7.124, а 
неважећих 188.
,,Ми смо у Општинској 
изборној комисији изу-
зетно задовољни како су 
протекли ванредни избори 
за начелника општине. Сва 
бирачка мјеста су отворена 
и затворена на вријеме, 
и на биралиштима није 
било никавих проблема 
или нарушавања изборног 
процеса. До краја изборног 
процеса није било усмених, 
односно писмених примје-
дби на ток гласања од стране 
политичких странака или 
два кандидата који су се 
налазили на листићу за 

начелника општине”, рекла је 
Малешевићева и додала да су 
резултати које је саопштила 
Општинска изборна коми-
сија непотврђени док их 
не верификује Централна 
изборна комсија БиХ.

ИЗЛАЗНОСТ
Излазност гласача на 
биралишта није била 
на очекиваном нивоу и 
била је знатно мања него 
на претходним општим 
изборима. У аналитичким 
круговима у Мркоњић Граду 
мишљења су да је одзив 
грађана био мањи и због 
чињенице да су се избори 
одржавали на славу Светог 
Марка, коју слави велики 
број вјерника, али и због 
незаинтересованости једног 
броја гласача из странака 
које нису имале своје 
кандидате за начелника 
општине.

С. ДАКИЋ

Одржани ванредни избори за начелника општине

НОВИ НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ КАНДИДАТ 
СНСД-а ДИВНА АНИЧИЋ

Дивна Аничић

Предсједник РС Милорад Додик
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ПОСЈЕТА МИНИСТРИЦЕ ЖЕЉКЕ ЦВИЈАНОВИЋ МРКОЊИЋ ГРАДУ

ВЛАДА РС ПОМОЋИ ЋЕ УСПОСТАВЉАЊЕ ПОСЛОВНИХ ЗОНА
Влада РС помоћи ће развојне пројекте 
у мркоњићкој општини, који ће се 
финансирати из Развојног програма Српске.
Осим тога, Министарство за економске 
односе и регионалну сарадњу потписаће 
са општином Мркоњић Град меморандум о 
сарадњи. Потврдила је то (у понедјељак) 
у Мркоњић Граду министрица Жељка 
Цвијановић, након разговора са 
руководством мркоњићке општине.
,,Наше министарство већ има потписан 
меморандум о сарадњи са четири општине и 
два града у Републици Српској.Договорили 
смо се да се меморандум о сарадњи 
потпише и са општином Мркоњић Град, од 
чега ова локална заједница може имати доста користи.Наиме, меморандум се односи 
на област страних улагања, којим се регулише начин побољшања пословне климе за 
инострана улагања. Наравно, предвиђене су и одређене обуке службеника у општини, 
како би могли да одговоре обавезама израде пројеката према приступним фондовима 
Европске уније” , рекла је Цвијановићева и истакла да је  ријеч о партнерском односу 
између Владе РС и општине.
Предсједница Скупштине општине Мркоњић Град Дивна Аничић каже да мркоњићка 
општина има одређена искуства, када је ријеч о пројектима прекограничне сарадње.
Наиме, Агенција за привредни развој мркоњићке општине аплицирала је са општином 
Новска у Хрватској пројекет едукације младих предузетника.Тај пројекат није прошао, 
али то је потврда да општина Мркоњић Град располаже са кадровима који могу да 
израђују и аплицирају за ИП-а пројекте.
,,Разговарали смо и о успостављању пословних зона у Подбрду и Рудићима, које би 
требало да допринесу оживљавању привредних токова у нашој општини.Општина 
је већ урадила и усвојила прединвестициону студију, а у току је израда регулационог 
плана.За предвиђене активности у овој години општина има затворену финасијску 
конструкцију, а оно што ми очекујемо од министарства јесте помоћ око привлачење 
страних инвеститора” , рекла је Аничићева и додала да је охрабрујуће да Влада РС 
припрема усвајање Закона о страним улгањима.
РЕГИОНАЛНО ПОВЕЗИВАЊЕ- Општина Мркоњић Град је заинтересована за доношење 
закона о регионалном повезивању. Ријеч је о закону који ће предложити повезивање 
више локалних заједница на заједничким пројектима,пошто са на тај начин могу 
обезбиједити средства из европских фондова.                                            Слободан ДАКИЋ

Дивна Аничић и министрица Жељка Цвијановић

Министар Шкрбић у радној посјети Мркоњић Граду 

Договорена реконструкција 
Дома здравља

МИНИСТРИЦА НАДА ТЕШАНОВИЋ ПОСЈЕТИЛА ОПШТИНУ МРКОЊИЋ ГРАД  

ВЛАДА ПОМАЖЕ ГРАДЊУ ТЕНИСКОГ И 
ИГРАЛИШТА ЗА МАЛЕ СПОРТОВЕ

реконструкцију објекта 
Дома здравља ‘’Др Јован 
Рашковић’’, гдје ће бити 
замијењен кров, фасада, 
столарија и уређена 
унутрашњост ове здра-
вствене установе. Иако  још 
увијек није познато  колика 
је вриједност тих радова,  
ми у министарству смо 
спремни да спроведемо те 
активности како би Дом 
здравља  у Мркоњић Граду 
био потпуно уређен како са 
вањске тако и са унутрашње 
стране’’, рекао је министар 

Влада Републике Српске 
помоћи ће градњу тениског и 
игралишта за мале спортове 
код спортске дворане 
„Арена Комерцијалне 
банке“, потврдила је у 
Мркоњић Граду министрица 
породице, омладине и спорта 
Нада Тешановић, када је 
разговарала са руководством 
општине.
,,Влада РС протеклих година 
уложила је значајна средства 
у изградњу и опремање 
спо-ртских објеката тако да 
спортски колективи у овом 
граду имају солидне услове 
за такмичење. Наши су 

планови да помажемо 
развој спорта и у 
наредном периоду, јер је  
важно да имамо здраву 
омладину, која  има 
гдје да упражњава своје 
слободно вријеме”, рекла 
је Тешановићева. 
Предсједница Ску-
пштине општине Дивна 

Аничић потврдила  је да 
је конкретно договарано да 
Влада РС помогне општини 
реализацију пројекта изгра-
дње тениског и игралишта за 
мале спортове.
,,Изградњом спортске дво-
ране наш град је остао без 
игралишта за мале спортове. 
Договорили смо се да ресорно 
министарство помогне у току 
године градњу игралишта 
за мале спортове, које би се 
налазило на локацији поред 
спортске дворане и Основне 
школе „Петар Кочић“ 
,истакла је Аничићева. 
Министрицу Тешановић 
представници  Удружења 

ПРЕДСЈЕДНИК ВЛАДЕ РС АЛЕКСАНДАР ЏОМБИЋ РАЗГОВАРАО СА 

РУКОВОДСТВОМ МРКОЊИЋКЕ ОПШТИНЕ

ВЛАДА ПОМАЖЕ УСПОСТАВЉАЊЕ 
ПОСЛОВНИХ ЗОНА

Влада Републике Српске помоћи ће општини Мркоњић Град у успостављању пословних 
зона у Подбрду и Рудићима, изјавио је предсједник Владе РС Александар Џомбић, који је 
са министром за финасије Зораном Тегелтијом разговарао са руководством мркоњићке 
општине. Влада је кроз Развојни програм пласирала 6,5 милиона марака у пројекте у 
мркоњићкој општини, а кроз још неке развојне пројекте уложено је десетак милиона 
марака.
,,Охрабрује чињеница да општинско руководство посебну пажњу посвећује привредним 
субјектима, односно отварању нових радних мјеста.То се види из пласмана кредита 
ИРБ-а, јер су привредни субјекти из Мркоњић Града „повукли“ 14,5 милиона марака 
за привредне пројекте. Договорили смо и активности око стечаја у Фабрици вијака, 
који је успјешно окончан и Влада ће помоћи око проналаска стратешког партнера.Што 
се тиче Конфекције „Младост“ биће проведен „умјерени“ стечајни поступак” , рекао је 
премијер Џомбић и обећао да ће Влада помоћи општини на активностима успостављања 
пословних зона.
Предсједница Скупштине општине Дивна Аничић каже да општина очекује помоћ 
Владе око реконструкције Дома здравља „Др Јован Рашковић“,зграде Средњошколског 
центра и помоћ у изградњи путне инфраструктуре.
,,Општина је почела са активностима око изградње двије пословне зоне(Подбрдо и Рудићи), урађена је прединвестициона студија и извршен 
откуп земљишта.Очекујемо да нам Влада помогне путем јавних предузећа у изградњи инфратструктуре. Ту првенствено мислимо на Путеве РС и 
„Електропривреду РС“. Наравно, очекујемо помоћ Владе и око модернизације путне мреже” , истакла је Аничићева.

ПРИВРЕДНИЦИ - Премијер Александар Џомбић са сарадницима разговарао је и са директорима јавних и приватних предзећа са подручја општине 
Мркоњић Град. Највише ријечи је било о могућностима улагања у привреду.
Разговарано је и о потреби растерећења привреде издвајањима за државу.

                                                                Слободан ДАКИЋ

родитеља са четворо и више 
дјеце „МГ Радост“ упознали 
су са радом овог удружења, 
али и потреби помагања 
породицама које имају 
четворо и више дјеце.
,,Наше удружење има 77 
породица које имају четворо 
и више дјеце. Неколико 
породица нема рјешено 
стамбено питање и са 
министрицом Тешановић смо 
се договорили да се обрате 
за помоћ у рјешавању тог 
проблема. Мишљења смо да 
би друштво требало да створи 
услове да се за  породица које 
имају више дјеце, обезбиједи  
запослење једног од родитеља 
или старије дјеце” , истакла 
је предсједница Удружења 
Миљка Антић.
С П О Р Т - М и н и с т р и ц а 
Тешановић разговарала је и са 
представницима спортских 
клубова о условима у којима 
раде.

 
Слободан ДАКИЋ

Шкрбић. Додајући да је 
разговарано и о социјалној 
заштити  и о томе да  Центар 
за социјални рад Мркоњић 
Град има јако добру сарадњу 
са Општином, према којем 
општина нема никаквих 
дуговања, а редовно се 
врше исплате корисницима 
њихових услуга.
Предсједница скупштине 
општине Дивна Аничић 
је рекла да је у протекле 
четири године уложено 
много средстава у 
побољшање здравствене 
заштите ове општине 
и упознала министра 
Шкрбића са скупштинском  
одлуком о стимулисању 
пронаталитетне политике.
‘’Морамо да се похвалимо да 
је у 2009.години рођена једна 
беба као резултат вантјелесне 
оплодње, а у  2010.години 
смо финансирали три 
вантјелесне оплодње и у току 
ове године  се очекују три 
порода’’, рекла је Аничићева. 

Додајући да су средства за 
ову намјену планирана и у 
овој години, тако да сви они 
који желе и имају потребу 
за тим могу да се јаве у 
општину Мркоњић Град. 
Аничићева  је  такође изра-
зила велико задовољство 
постигнутим договором 
са министром Шкрбићем  
око реконструкцијe Дома 
здравља, јер ће се на тај начин 
створити још бољи услови 
како за рад особља, тако и 
за пацијенте, а истовремено 
Дом здравља ће добити један 
љепши и модеренији изглед. 
Министар Шкрбић је најавио 
да је у наредних неколико 
дана планирано отварање 
Центра за ментално 
здравље у Мркоњић 
Граду. Овај пројекат је 
вриједан око 50 хиљада 
марака, а  финансиран је 
донаторским средствима 
Владе Италије. Осим тога 
министар је истакао да  је 
ресорно министарство 

Министар здравља и 
социјалне заштите РС 
Ранко Шкрбић боравио је у 
радној посјети у Мркоњић 
Граду и са руководством 
општине разговарао 
о функционисању и 
условима здравствене и 
социјалне заштите у овој 
локалној заједници и 
најавио реконструкцију 
Дома здравља ‘’Др Јован 
Рашковић’’.
‘’Влада РС из Развојног 
програма обезбиједиће 
средства за комплетну 

помогло и  реконструкцију 
и изградњу амбуланти 
породичне медицине, наба-
вку санитетског возила, 
док је у наредном периоду 
планирана набавка још 
једног санитетског возила 
за потребе Службе хитне 
помоћи, а у оквиру програма 
који се реализује у домовима 
здравља широм РС, а то 
је набавка и опремање 
санитетског возила опремом 
која је неопходна како би се 
указала хитна медицинска 
помоћ гдје год је потребно.
Када је ријеч о укидању 
одјела за лежање пацијената 
у мркоњићком Дому 
здравља, Шкрбић је објаснио 
да је циљ Министарства да 
што више услуга спусти на 
примарни ниво здравствене 
заштите, јер су болнички 
услови скупи и захтијевају 
врхунску опрему и сложену 
организациону структуру, 
што је за једну мању 
општину неизводљиво.

С.Ћусо

ВЛАДА РС ОДБОРИЛА ГРАДЊУ ХИДРО-СИСТЕМА 
„ГОРЊА ДРИНА“ И „БОЧАЦ II“

ЗА ГРАДЊУ ХИДРОЦЕНТРАЛА НА 
ДРИНИ 500 МИЛИОНА ЕВРА

Влада Републике Српске донијела је на јучерашњој 
сједници у Мркоњић Граду Одлуку о условима, 
критеријумима  и начину избора стратешког партнера 
за градњу хидроенергетског система „Горња Дрина“ и 
Хидроцентрале „Бочац II“ на Врбасу. Ови хидроенергетски 
објекти биће, како  је оцјењено , од огромног значаја за 
развој ових дијелова Српске.
Градња хидроцентрала на Дрини требало би да кошта 
око 500 милиона евра, а изградња Хидроцентрале 
„Бочац ИИ“ 35 милиона евра. Хидроцентрала „Бочац 
II“ имаће инсталисану снагу од 12 мегавата и концесија 
је додијељена предузећу „Хидроелектране на Врбасу“ из 
Мркоњић Града.
,,Влада ће за изградњу хидроцентрала из хидроенергетског 
система „Горња Дрина“ изабрати најповољнијег 
стратешког партнера.Стратешки партнер би имао 
удио од 51,а Влада 49 одсто.Хидроенергетски систем 
„Горња Дрина“ састоји се из Хидроцентрале „Бук Бјела“ 
инсталисане санге 114,64 мегавата,“Фоча“ снаге 51,66,“ 
Сутјеска“ 34,95 мегавата и хидроелектране „Таунци“ 
инсталисане снаге 36,64 мегавата.Укупна вриједност 
инвестиције је 500 милиона евра, што предствља један 
велики инвестициони захтјев за Републику Српску који ће 
допринијети развоју тог дијела Српске и отварању нових 
радних мјеста. Реализацијом тога пројекта економска и 
социјална ситуација у Српској ће се знатно побољшати”, 
истакао је министар индустрије и енергетике Жељко 
Ковачевић и додао да је добра вијест што је Влада донијела 
одлуку о градњи Хидроцентрале „Бочац II“ на Врбасу.
,,Влада је донијела одлуку о додјели концесије 
„Хидроелектранама на Врбасу“ за градњу мини-
хидроцентрале „Бочац ИИ“ на ријеци Врбас низводно 
од садашње Хидроцентрале „Бочац II“. Наиме, 
,,Хидроелектране на Врбасу“ из Мркоњић Града 
самоиницијативно су доставиле Влади РС понуду за 
додјелу концесије за изградњу хидроцентрале „Бочац 
II“,инсталисане снеге 12 мегавата. Влада је доношењем 
одлуке о изградњи ХЕ „Бочац II“ активирала размишљања 
о даљњем искориштавању хидроенергетског потенцијала 
ријеке Врбас. Значи да ће се изградњом „Бочца II“ 
хидропотенцијал Врбаса додатно искористити, а то 
ће допринијети повећању производње струје у овом 
дијелу Српске, али и отварању нових инвестиционих 
радова и радних мјеста2 , рекао је Ковачевић и додао 
да је ријеч о градњи мини-хидроцентрале на постојећој 
брани такозваног компезационог језера Хидроелектране 
„Бочац“.
Министар за финасије Зоран Тегелтија рекао је да је 
Влада РС на сједници у Мркоњић Граду констатовала да 
је завршена подјела регресираног минералног ђубрива 
пољопривредницима у свим регијама.
Влада је донијела одлуку да се пољопривредницима 
из општина југозападног дијела РС отпише камата 
за кредите које су добили за набавку пољопривредне 
механизације и обнову сточног фонда.Отплата главнице 
дуга је пролонгирана, како би пољопривредници могли 
да користе подстицајна средства ресорног министарства-
рекао је Тегалтија.

                                                             Слободан ДАКИЋ

Министар Шкрбић у посјети Мркоњић Граду

Предсједник Владе РС Александар Џомбић и Дивна Аничић

Министрица Нада Тешановић у радној посјети
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САРАДЊА МРКОЊИЋКЕ ОПШТИНЕ И АРХИТЕКТОНСКО - ГРАЂЕВИНСКОГ 
ФАКУЛТЕТА ИЗ БАЊАЛУКЕ

ФАКУЛТЕТ ИЗРАДИО ИДЕЈНО РЈЕШЕЊЕ ЗА ПОСЛОВНЕ ЗОНЕ
Изградња и успостављање 
пословне зоне „Подбрдо“ 
и „Рудићи-Кула“ је 
најзначајнији  пројекат у 
средњерочном плану развоја 
мркоњићке општине. 
Наиме, послије усвајања 
студије о оправданости 
градње, приступило 
се и изради идејног 
архитектонско-грађевинског 
ријешења пословне зоне 
„Подбрдо“, површине  
18,5 хектара. Документ 
идејног архитектонско-
грађевинског ријешења 
пословне зоне урадила 
је група студената и 
професора Архитектонско-
грађевинског факултета из 
Бањалуке.   Презентација иде-
јног ријешења уприличена је  
за представнике општине, 
Агенције за привредни 
развој, предузетнике и 
потенцијалне инвеститоре.
Студенткиња треће го-
дине Архитектонско-
грађевиснког факултета  
Наташа Радаковић каже 
да су студенти уз помоћ 
професора на изради 
идјеног ријешења радили 
три мјесеца.

,,Нашим идејним 
ријешењем је предвиђено да  
пословна зона „Подбрдо“, 
површине 18,5 хектара има 
три локације за потребе 
јавних садржаја. Ријеч 
је о површинама, гдје би 
требало да се граде објекти 
за потребе агенције која 
треба да управља пословном 
зоном. 
Ту могу да се граде хотели, 
конгресне сале ,вртићи, 
амбуланта и слични 
објекти.У пословној зони 
испарцелисали смо 37 
парцела намијењених за 
привреду и производну 
дјелатност и те парцеле се 
налазе у једном комплексу”, 
рекла је Радаковићева и 
додала да је планирано да 
се у индустријској зони 
могу подизати погони 
дрвопрераде, текстилне, 
кожарске и прехрамбене 
индустрије. Њене колеги-
нице са факултета 
Биљана Секулић и Бојана 
Радић истичу да се до 
идејног архитектонско-
грађевиснког ријешења 
дошло темељитим истражи-
вањем  које су то дјелатности 

које би заинтересовале 
потенцијалне инвеститоре за 
улагања. Директор Агенције 
за привредни развој 
општине Мркоњић Град 
Томислав Тодоровић каже 
да је презентација показала 
да је Архитектонско-
грађевински факултет 
урадио одлично идејно 
ријешење пословне зоне 
„Подбрдо“.
,,За нас је важно да је идејним 
ријешењем предви-ђено да 
се у пословној зони налази 
37 локација предвиђених 
за подизање производних 
објеката. Интерес привре-
дних субјеката за улагања 
производне и услужне 
дјелатности је значајан”, 
рекао је Тодоровић и 
додао да постоји интерес и 
иностраних инвеститора.

ИНФРАСТРУКУРА-
Новоизабрана начелница 
општине Дивна Аничић 
најавила је  да ће у овој 
години Влада РС и 
јавна предузећа помоћи 
изградњу инфраструктуре у 
пословним зонама. 

С. Дакић

ОПШТИНУ  МРКОЊИЋ ГРАД 
ПОСЈЕТИЛИ ПРВАЧИЋИ

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“, БАРАЋИ

Првачићи ОШ „Вук Караџић“ из Бараћа, Подбрда, 
Подрашнице и Граца  су посјетили зграду 
Административне службе општине Мркоњић Град.
Након пријема у сали Скупштине општине гдје их је 
угостио замјеник начелника општине Радомир Попадић 
и начелник Одјељења за општу управу и друштвене 
дјелатности Живко Видачковић, првачићи су обишли и 
Центар за услуге грађанима-шалтер салу, гдје су имали 
прилику да сазнају каква је улога Центра за услуге  и које 
документе могу  добити на том мјесту. Том приликом на 
шалтеру матичне службе првачићи су извадили неколико 
родних листова. 
Послије обиласка зграде општине у свом кабинету 
примила их је начелница општине Дивна Аничић. 
Првачићи су тај дан у обиласку града посјетили и Центар 
јавне безбиједности Мркоњић Град, Градску библиотеку, 
спортску дворану и стадион „Луке“. 

Сарадња општине и фондације „Мозаик“

ОМЛАДИНСКА БАНКА ФИНАНСИРА ДЕСЕТ ПРОЈЕКАТА МЛАДИХ

Омладинска банка у Мркоњић Граду у сарадњи са Фондацијом „Мозаик“ обезбиједила 
је 17.770 марака за финансирање десет 
пројеката младих у мркоњићкој општини. 
Уговор су са  представницима Омладинске 
банке и Фондацијом „Мозаик“ потписали 
представници неформалних група 
младих.
Средтава за ову намјену обезбијеђена 
су из буџета општине 10 хиљада и 
Фондације „Мозаик“ 7.770 марака. 
Млади треба да обезбиједе још 50 одсто 
средстава за реализацију пројеката из 
локалних заједница. Члан Кредитног 
одбора Омладинске банке Јелена Јаковљевић истакла је да је од великог значаја сарадња  
Омладинске банке са Фондацијом „Мозаик“.
,,Кредитни одбор Омладинске банке запримио је 17, а одобрио десет пројеката. Реализација 
ових пројекта је веома значајна за младе људе,јер им помаже да се активирају и доприносе 
развоју своје локалне заједнице. За Омладинску банку је веома значајно што је доста 
пројеката из руралних средина“,-истакла је Јаковљевићева.
Неформална група младих из Котора кандидовала је и добила средства за реализацију 
пројекта изградње игралишта за дјецу у овом селу.
„Дошли смо на идеју да градимо игралиште за дјецу, јер у нашем селу има велики број 
мале дјеце. Жељели смо да се за њих изгради игралиште са клацкалицама, љуљашкама, 
тобоганима..., како би дјеца могла да се играју на једном мјесту и да буду под контролом 
родитеља“,-рекао је Ћоћкао.
Невена Протић са још четири своје другарице из школе кандидовала је пројекат за набавку 
ношњи за чланове Градског хора.
„Наш пројекат се зове „Медењаци“ и његовом реализацијом смо предвидјели набавку 
ношњи за чланове нашег хора. Желимо да имамо једнообразне униформе на наступима и 
да на достојан начин представљамо наш град“,-рекла је Невена.
„МОЗАИК“- Програм менаџер Фондације „Мозаик“ Армела Рамић каже да фондација 
четири године успјешно сарађује са мркоњићком општином на реализацији пројеката 
Омладинске банке.

                                                                        С. ДАКИЋ

У ФАБРИЦИ ОБУЋЕ „БЕМА“ У МРКОЊИЋ ГРАДУ ПУШТЕН У РАД  НОВИ ПОГОН

УЛОЖЕНО 7ОО ХИЉАДА МАРАКА У 
МОДЕРНИЗАЦИЈУ ПРОИЗВОДЊЕ

Фабрика обуће „Бема“ уложила је 
700 хиљада марака у модернизацију 
производње и отварање погона за 
финалу производњу ципела у погону 
„Беме“ у Мркоњић Граду. Потврдио 
је то директор „Беме“ Маринко 
Умићевић, који је у четвртак са 
предсједницом Скупштине општине 
Мркоњић Град Дивном Аничић 
и министром финансија Зораном 
Тегелтијом погон пустио у званичан 
рад.
Директор „Беме“ Маринко Умићевић 
каже да је у набавку машина и опремање 
погона за финалну производњу ципела 
уложено 500 хиљада марака, а још око 
200 хиљада марака је уложено у модернизацију осталих производних линија.
,,У погону „Беме“ у Мркоњић Граду сада се производи комплетна ципела, која се извози на 
западноевропско тржиште. Имамо уговор са најпознатијим свјетским произвођачем ципела 
фирмом „Бенетон“ за производњу ципела у вриједности од милион евра.Такође, производимо 
готове ципеле за аустријску фирму „Ритхер“.Занимљиво је да „Бенетон“ жели да дугорочно 
упосли све капацитете у Мркоњић Граду, јер су задовољни квалитетом наших производа.Ми 
смо у погону монтаже ципела запослили 35 нових радника, а планирамо да у погон шиваоне 
запослимо још 50 нових радника, тако да би у нашој фабрици до краја августа било запослено 
250 радника” , истакао је Умићевић и најавио да су планови да у фабрици у овој години у једној 
смјени ради око 300 радника. Наиме, дугорчно се размишља да се у фабрици оформи и друга 
смјена, тако да би у  мркоњићкој „Беми“ било запослено око 600 радника.
,,Увођење друге смјене зависи од обезбјеђења квалитетног кадра, јер ми имамо проблем 
недостатка квалификоване радне снаге обућарске и кожарске струке.Морамо ријешити и 
питање превоза радника из друге смјене.Код нас је запослена млада радна снага и радници 
примају редовне плате, чији је просјек 420 марака” , рекао је Умићевић и нагласио да и он није 
задовољан висином личних доходака запослених. Николина Јаслар у „Беми“ ради пет мјесеци и 
каже да је задовољна условима рада и редовним платама.
,,Завршила сам средњу машинску школу и била сам четири мјесеца на бироу.Одлучила сам да 
радим у „Беми“ и нисам погријешила, јер су нам плате редовне, а услови рад задовољавајући” , 
рекла је Николина.
Предсједница Скупштине општине Дивна Аничић каже да општина стимулативним мјерама 
помаже отварање нових радних мјеста у „Беми“.,,Општина је преузела обавезу да у наредне три 
године плаћа за сваког новозапосленог радника у „Беми“ 50 одсто средства које послодавац 
плаћа за доприносе за запослене раднике” , рекла је Аничићева.
ВЛАДА - Министар финасија Зоран Тегелтија обећао је да ће Влада до половине године 
покушати да ријеши потраживања „Беме“ за рефундирање боловања, које плаћа за раднице 
које се налазе на трудничком боловању.

                                                                          С. ДАКИЋ

ОПШТИНА ПОМАЖЕ 
ЗАПОШЉАВАЊЕ СА 295.000 КМ

 РАДНА МЈЕСТА ЗА 59 
НОВИХ РАДНИКА

Општина Мркоњић Град издвојиће 295.000 марака 
за подршку запошљавању у малим и средњим 
предузећима у овом и наредном мјесецу.
На јавни позив за додјелу бесповратних средства 
јавило се седам предузећа и предузетника, који треба 
да запосле 59 радника.
Наиме, тридесет радника треба да запосли Фабрика 
обуће „Бема“, десет „МГ Домино“, по пет Рудници 
боксита и „Шуматранс“, док ће по три радника бити 
запослена у предузећима „Зидарт“,“Бјелајац промет“ и 
„Чивчија градња“.
Директор Агенције за привредни развој Томислав 
Тодоривић каже да ће са послодавцима до краја мјесеца 
бити потписан уговор о пласману средстава и њиховим 
обавезама око пријема радника.
,,Програмом Подршке пројектима запошљавања 
незапослених  лица са подручја општине Мркоњић 
Град, а који је усвојила  Скупштина општине на 
сједници 7. фебруара предвиђено је да се обезбједе 
бесповратна средства послодавцима који запосле 
најмање три незапослена лица. 
Та лица треба да се на евиденцији Завода за 
запошљавање у Мркоњић Граду  налазе најмање 
тридесет дана.За свако запослено лице послодавац 
ће добити 5.000 марака, а средства послодавцу ће се 
дозначивати квартално, како буду извршавали обавезе 
из уговора” , рекао је Тодоровић и додао да је јавни 
позив за додјелу бесповратних средстава у подршци 
запошљавању незапослених лица отворен до 30. 
септембра ове године.
Иначе, мркоњићка општина је међу ријеткима у 
Републици Српској која у буџету обезбјеђује средства 
за подстицај запошљавања.
     

                                                                    С. ДАКИЋ

ЕДУКАЦИЈА УЧЕНИКА ЗА 
ИЗРАДУ БИЗНИС ПЛАНА

У организацији Агенције за привредни развој општине Мркоњић Град  крајем маја 
2011.године, одржан је дводневни семинар за  ученике завршних разреда двије 
средње школе ( Гимназија и Машинска школа) са подручја општине Мркоњић 
Град, на тему; Развој пословне идеје кроз припрему и  израду пословног плана.
Циљ едукације  је развијање пословне способности и вјештина код младих 
из области предузетништва, јачање предузетничког духа код младих људи, 
отварање нових радних мјеста и др. Полазници су први дан слушали предавања  
из области менаџмента, законодавства и предузетништва, а други дан полазници 
су учествовали у изради концепта  бизнис плана.
Едукацију је спровео директор Агенције за привредни развој Томислав Тодоровић.
Он је истакао да је циљ пројекта едукација младих који су заинтересовани 
за самосталну  израду бизнис плана и покретања властитог бизниса. За 
најквалитетније пројекте Општина Мркоњић Град обезбједиће средства, као  
награду за најбољу бизнис идеју.
Ученица економске школе Биљана Цвијић каже да је едукација добро дошла ученицима завршних разреда, јер су много новог научили из области 
израде бизнис плана, с тим да     жели студирати Економски факуклтет и  по завршетку школовања планира да се бави предузетништвом.

Л.Н.

Отварање новог погона у фабрици обуће ,,Бема”
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ПРОЉЕЋНО УРЕЂЕЊЕ ГРАДА

КОМУНАЛЦИ ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ 
УКРАСИЛИ ЦВИЈЕЋЕМ

У Мркоњић Граду у 
току је велика акција 
чишћења и уређења 
града. За те активности 
општина је обезбједила 
5.000 марака из буџета, 
како би комуналци 
могли да зелене 
површине „освјеже“ са 
новим засадом цвијећа.
Директор Комуналног 
предузећа „Парк“ 
Душан Јанковић истиче да је у току прва фаза уређења 
градског насеља. Наиме, овом фазом је обухваћено купљење 
пијеска са градских улица који је посипан у зимском периоду, 
прање градских улица и уклањање смећа са тротоара и 
зелених површина.
„Наши радници очистили су све зелене површине и засадили 
цвијеће. У првој фази је засађено око 5.000 комада различитог 
баштованског цвијећа, за шта је издвојено 1.500 марака. 
Проблем нам је што у граду имамо релативно мало зелених 
површина које можемо искористи за сађење цвијећа. На љето 
је планирана друга фаза сађења и окопавања цвијећа,све 
са циљем да наш град буде што љепше уређен.У плану је и 
чишћење и уређење корита Црне ријеке, која протиче кроз 
градско насеље и коју желимо да очистимо од отпада у чије 
корито несавјесни појединци бацају смеће“, рекао је Јанковић 
и напоменуо да су комуналци уредили зелене површине и 
засадили цвијеће на градској петљи.
Уредношћу и чистоћом града углавном су задовољни и 
становници Мркоњић Града, који истичу да и грађани морају 
водити више рачуна о чувању зелених површина и чистоћи града.
„Мислим да наш град има довољно зелених површина, које 
су лијепо уређене и засађене цвијећем. Последњих година је 
примјетно да и грађани све више чувају зелене површине и 
мање бацају смеће“ рекла је средњошколка Данијела Радоја.
ТРГОВИ - Мркоњић је један од ријетких градова који има два 
градска трга и гдје нема собраћаја. Ријеч је о Тргу краља Петра 
Првог Карађорђевића Мркоњића, у центру града и Тргу српске 
војске, који се налази на простору између Културног центра 
„Петар Кочић“ и хотела „Крајина“. Ова два трга су мјесто гдје 
се окупљају многи Мркоњићани, нарочито љети у вечерњим 
часовима да шетају и бораве са дјецом.                С. ДАКИЋ

МРКОЊИЋКИ РАТАРИ ОВОГА ПРОЉЕЋА ЗАСУКАЛИ РУКАВЕ

СЈЕТВА У ЈЕКУ, “ВЈЕШТАК“ КАСНИ, СЈЕМЕНА СКУПА
Прољећна сјетва у мркоњићкој општини почела је у другој половини марта, а ратари користе повољне временске  прилике да засију што више ораница.Планом 
је предвиђено да се овога прољећа засије око 3.100 хектара ораница, али је већ сада видљиво да ће план бити премашен и да ће се засијати знатно веће површине.
Наиме, економска криза је учинила своје па многи Мркоњићани ,који су били запустили своје парцеле, овога прољећа чисте и ору запуштене њиве.Сви они 
истичу да је сјетва скупа, али да су цијене пољопривредних производа још скупље. Тако размишља и старина Лука Савановић из Подбрда, некада један од највећих 
узгајивача оваца у Српској, који се због здравстевених проблема одрекао „дружења“ с овцама,а сада уз помоћ породице обрађује земљу.
,,Ми који живимо на селу морамо да обрађујемо земљу, јер је неопростиво да се земља запусти.Ја сам почео са сјетвом и овога прољећа ћу засијати један и по 
хектар житарица и кромпира.Овдје  , код нас у Подбрду , добро успијева јечам, зоб, раж и трикитале, а посебно кромпир.У селу нема домаћинства које не сади 
кромпир  , који је овога прољећа на цијени. Сјетва је доста скупа, јер су сјемена, нафта и вјештачко ђубриво поскупили за тридесетак процената.Пријавио сам се 
за регресирано вјештачко ђубриво, а у општини су ми казали да очекују долазак и подјелу вјештачког ђубрива наредних дана” , прича Савановић и додаје да му 
на руку иде погодност да има доста стајског ђубрива које користи за сјетву. Слично прича и његов комшија Душан Цвијић, који каже да је сјетва изузетно скупа.
,,Ко овога прољећа није имао стајског ђубрива лоше се провео, јер 100 килограма „вјештака“ кошта исто толико марака.Ја ћу засијати десетак дулума ораница са 
житарицама и кромпиром.За сјетву користим више стајско ђубриво, али се пољопривредне културе морају прихранити вјештачким ђубривом да би имале добар 
принос” , рекао је Цвијић. Пољопривредник Боро Рудић истиче проблем неприступачности и уситњености парцела, што још више поскупљује сјетву.
,,Нафта и вјештачко ђубриво су много скупи.Због тога пољопривредници углавном за сјетву користе стајско ђубриво.Велика је помоћ регресирано вјештачко 
ђубриво” , истиче Рудић.
РЕГРЕСИРАНО ЂУБРИВО - За додјелу регресираног вјештачког ђубрива у мркоњићкој општини пријавила су се 144 пољопривредника, који су планирали да 
засију 250 хектара ораница.                                                                                                                                                                                                            Слободан ДАКИЋ

Презентација Правилника о 
новчаним подстицајима за 

развој пољопривреде и села
Општина Мркоњић Град и Агенција за привредни развој организовали су за 
пољопривреднике са подручја општине презентацију Правилника о условима и начину 
оставаривања новчаних подстицаја за развој пољопривреде и села у 2011.години, као и  
општинских подстицајних програма.
Директор Агенције за привредни развој Томислав Тодоровић рекао је да је 
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде за подстицаје пољопривреде 
и руралног развоја издвојило 60 милиона марака. 
,,Данас смо нашим пољопривредним произвођачима представили све оне подстицајне 
мјере и активности које спроводи министарство и на тај начин их упознали са свим 
оним правима које имају и обавезама и начинима на који могу да поднесу захтјев за та 
средства, како не би били ускраћени за та права и поред извршених својих инвестиција 
и других ствари на које имају право подстицаја’’, рекао је Тодоровић
Правилником су дефинисане четири области које ресорно министарство подржава,  
а које корисник остварује кроз подршку производњи и дохотку, подршку руралном 
развоју, интервентне мјере и ванредне потребе.
Поред ових пољопривредницима су представљене и подстицајне мјере које је 
обезбиједила општина Мркоњић Град за 2011. годину.
,,Општина је за ову годину обезбиједила 50 хиљада марака бесповратних средства 
пољопривредницима, а заједно са банкама  и додатних 300 хиљада марака кредита’’, 
истиче Тодоровић. 
Право на подстицајна средства и друге облике подршке у пољопривреди имају 
пољопривредна газдинства са пребивалиштем односно сједиштем у Републици 
Српској , односно која обављају пољопривредну производњу на територији Републике 
и која су уписана у регистар пољопривредних газдинстава.
Пољопривредници са подручја наше општине заинтересовани су за кориштење ових 
средстава.
Један од ријетких младих људи који се баве пољопривредом је и двадесетдвогдишњи 
Душко Митровић, ветеринарски техничар из Горњих Бараћа који је тренутно без 
запослења.
,,Имам 10 музних крава и тренутно не продајем млијеко, како због мале откупне цијене, 
тако и због проблема са транспортом јер у Горњим Бараћима нема откупне станице”, 
рекао је Митровић. Додајући да уколико му буду одобрена  подстицајна средстава да 
ће их уложити у проширење сточног фонда.
Љубинко Бороја, пољопривредник из Бјелајца каже да су кредити  повољни и да 
подстицајна средства редовно користи. ,
,Имам фарму свиња и уколико ми кредит буде одобрен планирам да је проширим. 
Једини проблем је како обезбиједити  новац за враћање кредита, а разлог је  што своје 
производе немамо  гдје да пласирамо, а и цијене су такве да варирају и кад је храна 
скупа производи су јефтини и обрнуто”, каже Бороја.
Надзор над спровођењем и извршавањем одредби овог правилника врши Републичка 
управа за инспекцијске послове и инспекције јединица локалне самоуправе путем 
пољопривредне, ветеринарске и тржишне инспекције. 

С.Ћусо

Изборна скупштина СУБНОР-а Мркоњић Град

ОПШТИНА ПОМОГЛА ОБНОВУ СВИХ  
СПОМЕН - ОБИЉЕЖЈА

Положај учесника НОР-а у друштву је тежак, јер је то 
популација која биолошки изумире, закључено је на 
изборној скупштини СУБНОР-а Мркоњић Град.
Ипак, борци НОР-а задовољни су бригом општине о 
спомен-обиљежјима из народноослободилачке борбе. 
Од 1309 учесника НОР-а на подручју мркоњићке 
општине њих само 55 је још међу живима.
Наиме, због биолошког старења сваког мјесеца је све 
мање живих бораца НОР-а.
,,Од почетка године умрло је пет учесника НОР-а.То 
је неминован процес, јер је већина ветерана Другог 
свјетског рата у поодмаклим годинама, значи од 80 
до 90 година старости. Чак, један учесник НОР-а има 
96 година. Значи све су то стара, болесна и изнемогла 
лица, која живе тешко, на граници егзистенције” , рекао 
је предсједник Општинског одбора СУБНОР-а Симо 
Попадић и додао да овим категоријама значајну помоћ 
обезбјеђује локална заједница. Он наглашава да је 
Општински одбор СУБНОР-а задовољан помоћи, коју 
је обезбиједила општина за обнову у рату порушених 
спомен - обиљежја.
,,На подручју наше општине има велики број спомен-
обиљежја из Другог свјетског рата. Сва та спомен-
обиљежја била су оштећена, а многа и порушена за 
вријеме окупације подруја мркоњићке општине у јесен 
1995.године од стране оружаних снага Хрватске и ХВО. 
У поратном периоду, а нарочито у последњих неколико 
година сва спомен-обиљежја су обновљена. Постигли 
смо договор да бригу о одржавању споменика води 
општина”, рекао је Попадић и додао да и сами борци 
НОР-а обилазе и одржавају спомен-обиљежја колико 
могу.

ИЗБОРИ - На изборној скупштини за предсједника и 
потпредсједника СУБНОР-а изабрани су Симо Попадић 
и Влајко Јовић. Они су те дужности обављали и у 
протекле четири године.              

Слободан ДАКИЋ

МИНИСТАР ПЕТАР ЂОКИЋ ПОСЈЕТИО МАЈКУ ХЕРОИНУ МИЛЕВУ ЖУПИЋ

СРПСКЕ МАЈКЕ ЧЕКАЈУ ДА ПРАВДА СТИГНЕ   ЗЛОЧИНЦЕ                
 
Министар рада и борачко  - инвалидске заштите Петар Ђокић посјетио је у  Мркоњић 
Граду мајку хероину Милеву Жупић, која је у протеклом рату изгубила три сина.Наиме, 
тијела њених синова Живка и Стеве пронађена су у масовној гобници у Православном 

гробљу у Мркоњић Граду, док 
су посмртни остаци трећег 
сина Жељка пронађени у 
селу Сурјан.  Браћу Жупић 
, пошто су их заробили и  
мучили, убили су припадници 
оружаних снага Хрватске и 
Хрватског вијећа одбране за 
вријеме окупације подручја 
мркоњићке општине у октобру 
1995.године. Њихова тијела, 
након ексхумације сахрањена 
су у породичном гробљу у 
Густовари. Мајка Милева, 
скрхана болом за изгубљеним 
синовима и тешко болесна  јер 

је прије двадесетак дана имала три тешке операције , упознала је министра Ђокића са 
својом суровом животном причом.
,,Тешко ми је кад се сјетим погибије својих синова. Боли ме и то што ни један од њих 
није био ожењен, па немам унучад ни снаху. Чини ми се да би ми било некако лакше да 
поднесем сав бол да имам унучад. Боли ме и то што за злочине над мојим синовима и за 
181 жртву из масовне гробнице нико није одговарао. Плашим се да ја нећу дочекати дан 
да правда стигне злочинце” ,рекла је Милева и додала да због болести не може да оде до 
гробља да запали свијеће за покој душе својим синовима. Министар Петар Ђокић каже 
да је ужаснут чињеницом да је прошло 15 година да за злочине у Мркоњић Граду, које 
су починиле оружане снаге Државе Хрватске и Хрватског вијећа нико није договарао.
,,Трагедија је и људска неправда да за злочине у Мркоњић Граду, гдје је постојала масовна 
гробница са 181 српском жртвом нико није одговарао, ни у Хагу, ни пред домаћим 
судским институцијама. Апелујем на правосудне институције, било којег нивоа да 
пророцесуирају одговорне за ратне злочине, имајући у виду да је предмет Мркоњић Град 
обрађен и да је одавно отишао пред правосудне институције. Значи Хашки суд и Суд 
БиХ давно су могли да процесуирају одговорне за злочине, јер тачно се зна ко су били 
наредбодавци и извршиоци злочина. Све је познато, али треба воља да се догоди правда” 
рекао је министар Ђокић и најавио да ће Влада РС и даље инсистирати код надлежних 
правосуднх институција на процесуирању одговорних за ратне злочине и над Србима.

СОЛИДАРНОСТ - Министарство рада и борачко-инвалидске заштите посебну бригу 
водиће о породицама које су у протеклом рату изгубиле двоје или више дјеце” , рекао је 
Ђокић.                                                                                                                    Слободан ДАКИЋ

 ГРАДЊА КУЋЕ ЗА ПОРОДИЦУ АРЕЖИНА  СВЕ ИЗВЈЕСНИЈА

СТИГЛА ЦИГЛА ЗА ГРАДЊУ КУЋЕ             
  
Послије објављивања текста у „Локалним новостима“ о шестогодишњем Луки Арежини из Мркоњић Града, 
који болује од аутизма и о невољама његових родитеља Лазе и Гордане, којима је потребна помоћ за градњу 
куће, овој породици почела је да стиже помоћ људи добре воље. Наиме, Драго Галић и Бранко Бјелајац, уз 
помоћ Удружења Мркоњићана из Бањалуке обезбједили су средства и купили блок-циглу за градњу куће за 
Арежине у насељу Збориште.
,,У удружењу је прикупљен дио новца, а остали дио обезбиједили смо ја и Бјелајац и набавили 2.240 комада 
блок-цигле. Помогли су нам предузећа „Топ“ из Туњица и „НМ Комерц“ из Мркоњић Града, тако да смо успјели 
да обезбједимо циглу да се може озидати спрат и поткровље, како би се кућа могла покрити. Мислим да је то најбоље рјешење, јер ће  породица Арежина, ако да 
Бог и буде још људи добре воље уселити у своју кућу до краја године” , рекао је Драго Галић и апеловао на људе добре воље, предузећа и установе да се укључе у 
акцију и помогну да се породици Арежина сагради кућа. Лукин отац Лазо Арежина каже да је захвалан „Гласу Српске“ који је објавио причу о невољи његове 
породице, када је у тренутку безнађа,напуштености и небриге од друштва његова супруга Гордана покушала да се убије, нанијевши себи тешке повреде.На 
срећу остала је жива захваљујући љекарима Клиничког центра у Бањалуци.
,,Били смо у једном тренутку изгубили вјеру у људе и друштво, али смо схватили да нисмо били у праву, јер у нашем граду и Републици Српској има много 
хуманих људи, спремних да помогну. Захвалан сам господи Галићу и Бјелајацу на њиховом ангажовању, као и општини и свима који су до сада помогли. Добио 
сам довољно блок-цигле да могу озидати спрат куће и поткровље.Грађевински стручњаци савјетовали су да на постојећу плочу приземља, која је оштећена 
од кише,снијега и зиме излијем додатну плочу дебљине од пет центиметара.Имам нешто кровне конструкције, а још да ми је обезбиједити цријеп могао бих 
кућу да ставим под кров”, прича Лазо видно обрадован што је добио циглу за градњу куће. Наравно, Арежинама је потребна помоћ да се израде двије собе и 
купатило,набаве столарија,санитарије...Међутим, најважније је да је помоћ почела  да стиже и да се сваким даном јављају нови људи добре воље да помогну.

ПОМОЋ - Директор Фабрике обуће „Бема“ Маринко Умићевић обећао је да ће ово предузеће уплатити 500 КМ помоћи за градњу куће и обезбједити обућу за 
дјецу породице Арежина.У акцију су се укључили и припадници Полицијске станице за безбједност саобраћаја, који су од својих плата прикупили дио новца 
да помогну породици Арежина. За Арежине су хуманитарни концерт одржали фолклористи из Новог Београда и Мркоњић Града.
РАЧУН - Помоћ породици Арежина може се дозначити на рачун број:45071225002 код Уникредит банке на име Лазо Арежина.
ЛУКА - Породици Арежина од велике је помоћи што Лука борави у Дјечијем вртићу „Миља Ђукановић“ уз стручни надзор логопеда. Његова мајка Гордана 
протеклих дана имала је неколико мањих хируршких интервенција у Клиничком центру у Бањалуци и њено здравствено стање је сваким даном све боље.

 Слободан ДАКИЋ

 Министар Ћокић у посјети Милеви Жупић

 Лазо Арежина са донаторима
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АКЦИЈА ДОБРОВОЉНОГ ДАРИВАЊА КРВИ У МРКОЊИЋ ГРАДУ

КРВ ДАЛО ТРИДЕСЕТ ПЕТ 
ДОБРОВОЉНИХ ДАВАЛАЦА

У организцији Општинског одбора Црвеног крста,а у сарадњи са Заводом за трансфузију 
крви из Бањалуке у Мркоњић Граду је  35 добровољних даваоца дало крв. Ријеч је о 
добровољним даваоцима крви из Мркоњић Града, Рибника и Шипова.
Горан Шерек из Шипова добровољни је давалац крви двадесет година и крв је   дао четрдесет 
пута.
Наиме, овај четрдесетрогодишњак крв редовно даје и одазива се на све акције добровољног 
давања крви.
,,Мислим да је даривање крви најхуманији гест једног човјека. Јер, никада се не зна коме 
моја крв може да затреба и спаси живот.Више пута сам даривао крв,  у Шипову и Новом 
Саду, која је на директан начин помогла да се спаси људски животи”, рекао је Горан.
Слично прича и Бојана Ступар из Мркоњић Града, која подржава добровољне акције 
даривања крви.
,,Крв сам даривала три пута.Да дам крви мотивише ме жеља да помогнем људима којима 
је крв потребна. Било би ми драго да крв коју сам данас дала помогне неком или да спаси 
нечији живот”, рекла је Бојана.
Миле Врачар из Рибника крв је дао шет пута и планира да и даље буде добровољни давалац 
крви.
,,Здрав сам и осјећам се добро.Давање крви није штетно. Желим да моја крв помогне неком 
у лијечењу или да спаси нечији живот. Први пут сам крв дао рођаку који је био тешко 
болестан и крв му је помогла да оздрави , рекао је Врачар и додао да га испуњава срећа што 
може да помогне људима којима је потребна крв.
Секретар Црвеног крста у Мркоњић Граду Петар Митрић каже да је задовољан одзивом 
добровољних давалаца крви и да је планирана још једна акција добровољног даривања 
крви до краја годијне.

     С. ДАКИЋ

КЛУБ МЛАДИХ ЦРВЕНОГ КРСТА МРКОЊИЋ ГРАД

ВЈЕЖБАЛИ ПРУЖАЊЕ ПРВЕ ПОМОЋИ
Клуб младих Црвеног крста организовао је показну вјежбу пружања прве помоћи за ученике 
Основне школе „Иван Горан Ковачић“ ,Гимназије и Машинске школе.Показна вјежба је 
организована у оквиру активности посвећених Недјељи Црвеног крста, са циљм да се се 
покаже ученицима основних и средњих школа колико је важно познавати технику пружања 
прве помоћи повријеђеним лицима.
Чланица Клуба младих Црвеног крста Мркоњић Град Зорана Антић каже да су двије екипе за 
пружење прве помоћи на практичан начин показале како се пружа помоћ лицима која имају 
повреду лома руке или ноге, те напад епилепсије или хистерије.
,,Екипе за пружање прве помоћи у Клубу младих Црвеног крста добро су увјежбане и 
оспособљене за своју намјену.У стању смо да у сваком тренутку и у случају стварне потребе 
дјелујемо брзо и пружимо адекватну помоћ повријеђеним лицима” , рекла је Антићева.
Слично прича и Драгана Симић  која истиче да се њена екипа за пружање прве помоћи припрема дужи период, а наступиће и на Републичком такмичењу 
из прве помоћи.
,,Мислим да је наша екипа добро оспособљена за пружање прве помоћи.Екипа има шест чланова и свако до нас је добро оспособљен за пружање прве 
помоћи.Добро би било када би сви млади људи прошли обуку у Црвеном крсту за пружање прве помоћи повријеђеним лицима” , рекла је Драгана и 
додала да се њена екипа за Републичко такмичење на Палама припрема три мјесеца и да очекује добар резултат.
Иначе, у оквиру активности посвећених обиљежавању Недјеље Црвеног крста, чланови ове организације из Мркоњић Града обезбиједили су пакете са 
животним намирнциама и хигијенским средствима и обишли више старих и изнемоглих лица којима је потребна туђа помоћ и њега.

                                                                С. ДАКИЋ

КООРДИНАЦИОНИ ОДБОР БОРС-а 
МРКОЊИЋКЕ РЕГИЈЕ

  БОРЦИ ПРОТИВ УМАЊЕЊА 
БОРАЧКИХ ПРАВА

Борци Мркоњићке регије 
нису за радикалне измјене 
у Закону о правима бораца, 
закључено је на сједници 
Координационог одбора 
БОРС-а Мркоњићке 
регије у Мркоњић Граду. 
Наиме, борци ове  регије 
су мишљења да се у новом закону не могу цензусом 
ограничити права борачкикм категоријама. Приједлог нове 
категоризације није прихватљив, јер је потребно вратити 
досадашња права подродицама умрлих и ратних инвалида 
од I до IV категорије без обзира на узрок смрти.
,,Не смије се ићи у умањење права која су важећим законом 
додјељена борачким категроијама, а које се предлажу у 
измјенама и допунама новог закона. Наиме, уколико се не 
могу побољшати  та права, онда треба да остану као што 
су и „старим“ законом предвиђена” , рекао је предсједник 
Координационог одбора БОРС-а Мркоњићке регије Милан 
Стеванић.
Потпредсједник Борачке организације РС Мирко Шкорић 
каже да је десет категорија бораца велики распон и да 
предлагачи новог закона покушавају да нађу неко разумно 
рјешење.
,,Превођење постојеће категоризације у нову категоризацију  
биће сложен и обиман посао и све садашње приједлоге 
треба посматрати као приједлог, а не коначну верзију.
Наше мишљење у Борачкој организацији је да се уведе 
новина као „Споменици отаџбинско-одбрамбеног рата 
РС“, која би била својеврсно признање борцима који су све 
вријеме били учесници рата. Све су то приједлози у радном 
материјалу и у току расправе сигурно је да ће много тога 
бити промијењено”, рекао је Шкорић.
Иначе, борци Мркоњићке регије предлажу да се законски 
регулише да незапослени демобилисани борци имају 
мјесечна примања до момента запослења, те да се усклади 
Закон о правима бораца у смислу приоритета запошљавања 
и да се у одликовања уврсте и носиоци равногорске споме-
нице.                                                                             С. ДАКИЋ ПРЕВЕНТИВНА АКЦИЈА МУП-а и АМС РС

БЕЗБЈЕДНОСТ ВОЗАЧА ТРАКТОРА У 
САОБРАЋАЈУ
Полицијска станица за безбједност саобраћаја 
Мркоњић Град у сарадњи са Ауто-мото друштвом 
„Балкана“ проводи превентивну акцију под називом 
„Возачи трактора учествујте безбједно у саобраћају.У 
току акције представници Ауто-мото друштва 
„Балкана“ возачима трактора дијелили су ротациона 
свјетла за тракторе и прслуке.
Замјеник командира Полицијске станице за 
безбједност саобраћаја Мркоњић Град Влајко 
Попадић каже да на јавним путевима на подручју мркоњићке општине у прошлој и у току 
ове године није било саобраћајних несрећа у којима су учествовали возачи трактора и да 
није било повријеђених лица.
,,Прошле године у саобраћајним незгодама на путевима Српске учествовало је 115 
пољопривредних машина.У тим незгодама погинуло је седам возача трактора, док је 
четворо лица теже повријеђено, а троје задобило лакше повреде” , рекао је Попадић.
Тракториста Никола Перић из Чађавице каже да годинама ради с трактором и да се 
свакодневно креће трактором магистралним путем.
,,Поздрављам ову акцију, јер је корисна за нас возаче трактора.Мислим да је добро што 
је саобраћајна полиција стално присутна на путевима, јер је то једна врста превентиве 
за несавјесне возаче.Ја се придржавам свих прописа и до сада нисам имао саобраћајних 
незгода” , рекао је Перић.                                                                                      Слободан ДАКИЋ

РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ 

УРЕДНИЈЕ СНАБДЈЕВАЊЕ 
ВОДОМ У ЉЕТНОМ ПЕРИОДУ

У улици Стевана Синђелића и Хајдук Вељка у Мркоњић 
Граду у току су радови на реконструкцији и замјени 
водоводне мреже.Вриједност радова, које изводи 
Комунално предузеће „Парк“,  је 65 хиљада марака, а 
пројекат финасира општина.
Наиме, радници „Парака“ раде на комплетној замјени 
око 400 метара водоводне мреже у ове двије улице, 
те постављању 45 нових прикључака за стамбене и 
пословне објекте.
Извршиће се и замјена колекторске мреже у дужини од 
60 метара у Синђелићевој улици.
,,Водоводне мреже у овим улицама изграђене су прије 
четрдесетак година и на много мјеста је била оштећена, 
што је стварало проблеме са уредним снабдијевањем 
водом нарочито у љетном периоду. 

Због тога су била присутни чести кварови и прекопавања 
коловоза, да би се отклонио квар на водоводној мрежи, 
па је коловозна подлога у овим улицама у јадном стању”, 
рекао је технички директор Комуналног предузећа 
„Парк“ Мирко Васић и додао да ће радови бити завршени 
до краја мјесеца, чиме ће дугорочно бити ријешено 
питање уредног снабдијевања водом потрошача у овом 
дијелу Мркоњић Града.
Он истиче да је пројектом предвиђено да се након 
завршетка радова на модернизацији водовдне мреже 
изврши реконструкција улице Стевана Синђелића и 
Хајдук Вељка, уз постављање нових ивичњака, расвјете, 
изградње тротоара и постављање нове асфалтне подлоге.
Очекује се да ће сви радови бити окончани до почетка 
јуна, када ће ове двије саобраћајнице добити нови 
и љепши изглед, те функционалније и безбједније 
одвијање саобраћаја.

ЗНАЧАЈ-Улице Стевана Синђелића и Хајдук Вељка су 
веома значајне саобраћајнице у Мркоњић Граду, јер  
повезују насеље Бркића Башта са центром града.Ту је 
простор градске тржнице и пословни објекти Комуналног 
предузећа „Парк“,“Електродистрибуције“, „МГ Агро“...

                                                                                  С.ДАКИЋ

Почетком маја почели су и 
радови на реконструкцији 
коловоза и тротоара у 
Синђелићевој и улици 
Хајдук Вељка, а радове 
изводи предузеће „Мркоњић 
путеви“.
,,Радови на реконструкцији 
ове двије улице су доста 
сложени, пошто се врши 
темељита реконструкција 
саобраћајница. Наиме, у 
току је скидање постојеће 
асфалтне подлоге и 
постављање новог тампона, 
ивичњака и уређење 
тротоара. Завршна фаза 
је постављање асфалтне 
коловозне подлоге. Радови 
се одвијају предвиђеном 

динамиком и ако нас 
послуже временске прилике 
биће завршене за тридесетак 
дана” , рекао је пословођа 
у предузећу „Мркоњић 
путеви“ Раде Крунић и 
додао да радове успоравају 
проблеми са подземним 
инсталацијама.
Синђелићева и улица Хајдук 
Вељка су веома значајне 
саобраћајнице у Мркоњић 
Граду, јер са центром града 
повезују највеће мркоњићко 
насеље Бркића башту, 
градску тржницу, као и 
више пословних објеката.
Иначе, коловозна подлога 
на овим саобраћајницама 
била је оштећена и у 

јадном стању, јер је 
често прекопавана 
због кварова на 
водоводној мрежи. 
Све то је утицало и на 
безбједно одвијање 
саобраћаја.
,,Водоводна мрежа 
у овим улицама 
изграђена је од 
азбестних цијеви 
прије четрдесетак 
година и често је 
долазило до кварова, 
па су се морао 
прекопавати коловоз 
да би се отклонио 
квар. Сада је урађена 
нова водоводна 
и канализациона 
мрежа. Када  се 
заврши асфалтирање, 
ове улице 
добиће нови и 
ф у н к ц и о н а л н и ј и 
изглед”, рекао   је 

технички директор 
Комуналног предузећа 
„Парк“ Мирко Васић.
    
ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ-
У мркоњићкој општини ове 
године биће асфалтирано 
више локалних путева.
Наиме, недавно је завршено 
асфалтирање шест 
километара пута у Доњој 
Пецкој, а исто толико и 
у  селу Герзово.У плану је 
изградња и асфалтирање 
по два километра пута у 
селима Чираковац и Горње 
Баљвине, у засеоку Лакићи.

С. ДАКИЋ

ОПШТИНА УЛАЖЕ ЗНАЧАЈНА СРЕДСТВА У ИЗГРАДЊУ ПУТНЕ МРЕЖЕ

МОДЕРНИЗАЦИЈА  СИНЂЕЛИЋЕВЕ  И 
УЛИЦЕ  ХАЈДУК  ВЕЉКА
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МРКОЊИЋКИ СРЕДЊОШКОЛЦИ ПРОСЛАВИЛИ МАТУРСКО ВЕЧЕ

   ДЕФИЛЕ НАДАРЕНИХ МАТУРАНАТА, 
МЛАДАЛАЧКЕ ЉЕПОТЕ И ГРАЦИОЗНОСТИ

Око 200 ученика завршних разреда Машинске школе и Гимназије из Мркоњић 
Града обиљежили су у петак 20.5. увече матурско вече. Било је то за матуранте 
матурско дружење за незаборав, али и за њихове родитеље,родбину и бројне 
становнике Мркоњић Града. Наиме, матуранти су у дефилеу прошетали 
мркоњићким улицама, од Средњошколског центра до хотела „Крајина“, гдје се по 
традицији одржавају матурска славља.Био је то дефиле надарених матураната, 
младалачке љепоте, грациозности...
Ученик генерације у Гимназији је Душанка Ковачевић, која је „вуковац“ и са 
одличним успјехом завршила је сва четири разреда гимназије.
,,Није било лако бити ученик генерације, јер гимназија захтјева много рада и 
знања да би се био одличан ученик и у дневнику имао све петице.Признање за 
ученика генерације за мене представља круну мога успјеха у школи и велики 
подстрек за даљње школовање.Планирам да студирам електротехнику и 
вјерујем да ћу бити добар студент” , рекла је Ковачевићева.
Слично прича и Милијана Бојанић која је завршила средњу економску школу 
и проглашена је за ученика генерације у Машинској школи, за ученике са 
четворогодишњим школовањем.
,,Било је тешко бити ученик генерације, али се мој труд на крају исплатио и 
поносна сам што сам ученик генерације.То ми је подстрек за даљње школовање, 
јер планирам да студирам геодезију у Бањалуци” , рекла је Милијана.
Милана Пејић је ученик генерације у Машинској школи за ученике са 
трогодишњим школовањем и у њеном дневнику су све петице.
,,Срећна сам што сам проглашена учеником генерације и то је за мене велико 
признање.Није било тешко бити ученик генерације, требало је само мало више 
рада и учења и успјех није могао да изостане.Завршила сам угоститељску школу 
за занимање конобар.Планирам да у Бањалуци завршим четврти разред и да 
потом упише факултет за васпитачицу.То ме занимање привлачи као и рад са 
дјецом” , рекла је Пејићева.
Директор Гимназије Предраг Кокеза каже да су матуранти који су завршили 
школовање изузетно талентована и надарена генерација гимназијалаца.
,,Гимназију је завршило 75 ученика.Четири ученика су „вуковци“, што значи да 
су за вријеме средњошколског школовања имали све петице.Деветнаест ученика 
је школу завршило са одличним успјехом, а многи од њих су били и побједници 
на регионалним и републичким такмичењима” , рекао је Кокеза.
Педагог у Машинској школи Слађана Вулин каже да у овој школи нико од 
матураната није „вуковац“, али да је школовање са одличним успјехом завршило 
тридесет ученика за занимања економски, машински и текстилни техничар, 
односно и за занимања са трећим степеном сложености.
,Ради се о изузетно талентованој генерацији ученика и многи од њих наставиће 
школовање на факултетима. Наравно, један број послије средње школе 
потражиће запослење” , рекла је Вулинова.                                                                С.ДАКИЋ

МАТУРАНТИ  МАШИНСКЕ ШКОЛЕ 2011 године
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смо да дамо свој допринос 
у прикупљању новца за 
лијечење дјечака Луке. Ми се 
свим срцем молимо да Лука 
оздрави” , рекла је Маја.
Њихов колега Илија Милић 
каже да су чланови друштва 
на путу од Београда до 
Мркоњић Граду прикупили 
дио новца који су дали 
породици Арежина за 
Лукино лијечење.
     
КУЋА -  
Покренута је и акција да се 
помогне породици Арежина 
да заврше градњу куће на 
Зборишту. 
Већ се јављају људи добре 
воље, а отворен је и рачун 
број: 45071225002 код 
Ункредит банке на име Лазо 
Арежина  на који се помоћ 
може дозначити.

Слободан ДАКИЋ

ХУМАНИТАРНИ КОНЦЕРТ ЗА ЛИЈЕЧЕЊЕ ДЈЕЧАКА ЛУКЕ АРЕЖИНЕ

                ИГРОМ И ПЈЕСМОМ ЗА ЛУКИНО 
ОЗДРАВЉЕЊЕ

Чланови Ансамбла наро-
дних игара „Нови Београд“ 
Више туристичке школе 
из Београда одржли су 
хуманитарни концерт у 
Мркоњић Граду. 
Сав приход са концерта 
намијењен је за лијечење 
дјечака Луке Арежине.
Наиме, шестогодишњи 
дјечак Лука Арежина од 
рођења болује од аутизама. 
Његови родитељи Гордана 
и Лазо немају средстава за 
његово лијечење. 
Да невоља буде још већа они 
немају ријешено стамбено 
питање, па је након натписа у 
„Гласу Српске“ прије мјесец 
дана покренута шира акција 
да се породици Арежина 
помогне.
У акцију се укључио и 
фолклорни ансамбл из 
Београда, на позив чланова 
КУД-а „Петар Први 
Карађорђевић Мркоњић“, 

који су у позоришној сали 
Културног центра „Петар 
Кочић“ одржали занимљив 
цјеловечерњи хуманитарни 
концерт.
,,Када су нас наши пријатељи 
из фолклорног ансамбла 
из Мркоњић Града позвали 
одмах смо прихватили 
да дођемо и одржимо 
хуманитарни концерт за 
малог Луку. 
То је најмање што можемо 
да урадимо за овог болесног 
дјечака и његову породицу”, 
рекла је чланица ансамбла 
из Београда Нина Шурлан.
Слично прича и њена 
колегиница Маја Каран, која 
истиче да су фолклористи из 
Београда одлично примљени 
у Мркоњић Граду.
,,Наше друштво је познато 
по томе што одржава 
велики број хуманитарних 
концерата.Својим наступом 
у Мркоњић Граду жељели 

ЈУ Културни центар ,,Петар Кочоћ”

ГОСТОВАЊЕ ДЈЕЧИЈИХ 
ПЈЕСНИКА

У позоришној сали Кулурног центра ‘’Петар Кочић’’ 
удружење ‘’КултАрт’’ организовало је дјечију културну 
манифестацију ‘’Дјечије царство’’. Са пјесницима 
Љубивојем Ршумовићем, Ранком Павловићем и 
Велимиром Раловићем дружили су се ученици основних 
школа са подручја општине Мркоњић Град.
,,Сваки сусрет са дјецом је драгоцјен како нама који пишемо 
за дјецу тако и дјеци претпостављам. Не знамо ми гдје и у 
коме од њих станује нека Десанка Максимовић, или неки 
будући Змај Јова. Тако да је то наше дружење са њима, тај 
наш напор да пробудимо у њима ту клицу за неко будуће 
стваралаштво рекао бих драгоцјен, а посебно ако знамо да 
је дјетињство родитељ човјекове личности како су рекли 
неки велики људи’’, рекао је Љубивоје Ршумовић.
Манифестација ,,Дјечије царство’’ је  фестивал дјечије 
поезије гдје долазе млади пјесници основци из свих 
република бивше Југославије. Међу њих 30 биће награђени 
ученици млађег и старијег узраста, а биће проглашен и 
принц  Дјечијег царства. 
На претходне двије манифестације ово признање понијели 
су Љубивоје Ршумовић и Тоде Николетић. 
Пјесник Ранко Павловић је истакао да је циљ ове 
манифестације да популарише поезију и да задовољи што 
више младих љубитеља поезије.

 С. Ћусо

У МРКОЊИЋ ГРАДУ ПРЕДСТАВЉЕН КЊИЖЕВНИ ОПУС  ПЕТРА АШКРАБЕ ЗАГОРСКОГ

СРБИ ОДВАЈКАДА ЖИВЈЕЛИ НА ОВИМ ПРОСТОРИМА
Јавна установа „Петар Кочић“ 
уприличила је (у четвртак увече) у 
Мркоњић Граду представљање књиге 
Србија(или Загорје,стара српска 
презимена,сеобе...)  књижевника Петра 
Ашкрабе Загорског.О књизи су говорили 
аутор и рецензент, професор историје 
Борис Цицовић.
Петар Ашкраба Загорски у књизи на 900 
страница обрадио је  50 хиљада старих 
српских презимена, од прије 600 до 2.500 
година,  те живућа презимена настала из 
њих;сеобе, превјерања, забораве...Наиме, 
Ашкраба у својој књизи обрађује прва презимена од првих помена до сада.
,,На припреми ове књиге радио сам 48 година, прешао сам 1,3 милиона километара и 
„пречешљао“ 1.300 старих књига и докумената.Почео сам од древних гробница, које су 
неуништиве и на којима постоје стара презимена.Тако сам на основу презимена пронашао пут 
сеоба и том проблематиком се до сада нико није бавио” , истакао је Ашкраба. Рецензент књиге 
Борис Цицовић рекао је да је Ашкрабино истраживање епохално дјело.
,,У Ашкрабиној књизи најзначајнији сегмент је историја, јер он својим истраживањем доказује 
да се Срби нису доселили на ове просторе у такозваној сеоби Словена.Они су одвајкада живјели 
на овим просторима” , рекао је Цицовић.                                                                      С. ДАКИЋ

Николини  Цвијић  награда 
за  интерпретацију
Николина Цвијић, представник Републике Српске и БиХ на 8. међународном “Еуропоп” фестивалу 
за дјецу и омладину, који је одржан у Будимпешти и Домсоду у Мађарској, освојила је специјалну 
награду за интерпретацију. На такмичењу, на којем је било учесника из Бугарске, Мађарске, Словачке, 
Словеније, Румуније, Хрватске, Србије и БиХ, Цвијићева се представила  композицијом “Dona nobis 
pacem”, бањалучког композитора Младена Матовића. 
Иначе, Цвијићева је одлична ученица деветог разреда Основне школе “Петар Кочић” у Мркоњић 
Граду. Учествовала је на бројним фестивалима, а на фестивалу дјечијег музичког стваралаштва “Мали 
композитор”   2009. године добила је Гран при.

                                                                                    
  Д. ЛЕКИЋ

Николина Цвијић

ДЈЕЧИЈИ ФЕСТИВАЛ „ДЈЕЦА ПЈЕВАЈУ ГРАДУ“

РАСПЈЕВАНИ МАЛИШАНИ ПЈЕВАЛИ РОДНОМ ГРАДУ

У Културном центру „Петар Кочић“ у Мркоњић Граду у петак 23.5. увече одржан је 
7.Фестивал “Дјеца пјевају граду”. На фестивалу су дјеца извела дванаест композиција,које 
су већ извођене на дјечијим фестивалима.
Прво мјесто по оцјени стручног жирија  припало је пјесми „Мој завичај“ коју је извела 
Кармен Лукач.Друго и треће мјесто припало је пјесмама које су извеле Мирјана Гвозденац 
и Илијани Николчић.Награда за укупан сценски наступ припала је Радани Тодоровић,а 
за најуспјешнијег дебитанта Ањи Ступар.
Побједом на фестивалу презадовољна је била Кармен Лукач, којој је ово прва награда на 
неком од фестивала.
,,Награда ми много значи, јер нисам очекивала да ћу побиједити. Дала сам све од себе 
на наступу и то је жири вредновао и прогласио ме побједником. Учестовала сам на 
више фестивала, али ми је ово прва награда” , рекла је Кармен и најавила да ће и даље 
учестовати на дјечијим фестивалима.
Освајањем другог, односно трећег мјеста на фестивалу биле су задовољне и дјевојчице 
Мирјана Гвозденац и Илијана Николчић.
,,Ово је велики успјех за нас, јер нам је то први наступ на неком од фестивала” , рекле су 
Мирјана и Илијана.
Освајањем награде презадовољна је била и седмогодишња Ања Ступар, која је освојила 
награду за најуспјешнијег дебитанта.
,,Пуно сам сретна, јер нисам очекивала награду. Трудила сам се да што боље изведем 
пјесму, коју сам много вјежбала” , рекла је Ања.
Слично прича и Радана Тодоровић, која је добила награду за укупан сценски наступ и 
којој је ово био први наступ на неком фестивалу.
Музички руководилац фестивала Весна Сладојевић  каже да  је на фестивалу изведено 
дванаест композиција, које су већ извођене на дјечијим фестивалима.
,,Тим пјесмама ми смо удахнули нешто ново, јер су све композиције извођене на 
специфичан начин од сваког извођача. Фестивал осим такмичарског има едукативни, 
а може се рећи и образовни карактер, па је због тога постао препознатљив, не само у 
локалним него и регионалним оквирима” , рекла је Сладојевићева.
Поред награда из такмичарског дијела посебно признање припало је Дјечијем вртићу 
,,Миља Ђукановић” за цјелокупан допринос фестивалу. Иначе, фестивал је одржан под 
покровитељством мркоњићке општине.

                                                Слободан ДАКИЋ

Фестивал “Шарени вокали”

Мркоњићанка 
прва у Сомбору

На другом  Дечјијем  
музичком фестивалу 
„Шарени вокали”  који 
је одржан током викенда 
у Народном позоришту 
у Сомбору, Гран при је 
припао дјечаку Наитију 
Пољаку из Новог Сада, 
док је прво мјесто 
жирија припало  Јелени 
Тегелтији из Мркоњић 
Града. На овогодишњем 
фестивалу „Шарени 
вокали” за награде се 
такмичило дванаест 
малишана из Србије, 
Босне и Херцеговине и 
Црне Горе. 
У жирију су били 
композитор и диригент 
Ференц Ковач, оперски 
пјевач и академски 
сликар Бранко Маравић 
и музички педагог и 
професор Емилија 
Качић.
Градски хор “Мали принц” из Мркоњић Града је 
имао пет представника, који су уједно били и једини 
представници из БиХ.
“Прошле године је наш члан Душица Новковић 
освојила Гран при, а ове године смо добили прво 
мјесто жирија и ми смо задовољни. 
Такође, Зорана Јовановић је освојила треће мјесто. 
Наставићемо и даље са учешћем на том фестивалу 
и захвални смо општини и нашим спонзорима који 
нам стално омогућују одлазак у Сомбор”, рекла је 
Милијана Малић, вођа хора “Мали принц”.
Организатор Дечјег музичког фестивала „Шарени 
вокали” је Сомборско певачко друштво, а домаћин 
Градски  дечји хор „Шарени вокали”. Покровитељи 
манифестације су Министарство културе, 
информисања и информационог друштва  и Град 
Сомбор,   генерални спонзор је Консултантска кућа 
„Б4Б”.                                                                               Д.Лекић

Јелена Тегелтија
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ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ САОБРАЋАЈА  ОСНОВАЦА 
МРКОЊИЋКЕ РЕГИЈЕ 

НАЈБОЉИ „САОБРАЋАЈЦИ“ 
УЧЕНИЦИ ОШ „НЕМАЊА 

ВЛАТКОВИЋ“
     

Екипа Основне школе „Немања Влатковић“ из Шипова 
побједник је Регионалног такмичења ученика основних 
школа мркоњићке регије из саобраћаја.Такмичење је 
одржано (у суботу) у Основној школи „Иван Горан 
Ковачић“ у Мркоњић Граду, а у организацији АМС РС и 
Ауто- мото друштва „Балкана“.
Друго мјесто у екипном дијелу такмичења припало је 
екипи ОШ „Вук Караџић“ из Језера, а треће ОШ „Вук 
Караџић“ из Бараћа.
Освајањем првог мјеста у екипоном дијелу такмичења 
задовољне су ученице ОШ „Немања Влатковић“ из Шипова 
Тијана Миљевић и Росана Максимовић.
,,Такмичење није било тешко, али је било динамично и 
занимљиво. Тест смо добро урадиле, а на полигону смо 
вјешто „шпартали“ бициклом и заслужено побиједили” , 
рекле су Тијана и Росана.
Наступом на такмичењу и резултатима задовољни су 
и ученик ОШ „Вук Караџић“ из Језера Лазар Качар и 
Милијана Шкрбић из ОШ „Иван Горан Ковачић“ из 
Мркоњић Града.Они истичу да је првенствени циљ овога 
такмичења дружење и упознавање са  вршњацима из 
других школа.
У појединачној конкуренцији највише је показао ученик 
Марко Дакић из ОШ „Вук Караџић“ Бараћи, док је 
његов школски друг Стево Тошић заузео друго мјесто.
Треће мјесто припало је ученику ОШ „Вук Караџић“ из 
Језера Лазару Качару. Код дјевојчица прва два мјеста 
припала су ученицама ОШ „Вук Караџић“ из Језера 
Драгани Јеркић и Милани Милић.  Треће пласирана је 
била Милана Арамбашић, ученица ОШ „Раде Марјанац“ 
из Стројица код Шипова. Секретар Ауто-мото друштва 
„Балкана“ Слободан Радић каже да је на регионалном 
такмичењу учестовало шест школа из Језера, Стројица, 
Шипова,Мркоњић Града,Бараћа и Доње Превије код 
Рибника.
,,Све екипе основних школа  показале су завидно знање 
из познавања саобраћајних прописа на тестирању.
Занимљиво је било и надметање ученика у вожњи 
бициклом на полигону, јер је то доста сложено и захтјевно 
такмичење” , рекао је Радић.

РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ - Побједничке екипе ће 
учестовати 19. и 20. априла на републичком такмичењу 
које ће се одржати у Бањи Врућици код Теслића.
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ОСНОВНА ШКОЛА „ПЕТАР КОЧИЋ“ МРКОЊИЋ ГРАД

ПРИЗНАЊА НАЈБОЉИМ 
УЧЕНИЦИМА ШКОЛЕ

Руководство Основне 
школе „Петар Кочић“ 
из Мркоњић Града на 
свечаној академији 
приређеној поводом 
обиљежавања Дана и 
славе школе Светог 
Ћирила и Методија 
додјелило је признања 
најбољим ученицима у 
текућој школској години.
Признања је добило 
осамдесет ученика  од 
првог до деветог разреда.
Наиме, за ученика 
генарације проглашена је 
ученица деветог разреда 
Тамара Копања, која 
је и „вуковац“, пошто 
је имала све петице од 
првог до деветог разреда основне школе.“Вуковци“ су и 
Гојко Анђелић и Александра Ивановић, који су награђени 
комплетом сабраних дјела Петра Кочића.
,,Није лако било бити ученик генерације, али са мало 
труда и редовног учења ја сам то постигла.Признање 
да сам ученик генерације много ми значи, јер није лако 
бити најбољи ученик у својој генерацији и то признање 
ће ми бити подстрек за даље школовање. Планирала сам 
да упишем Гимназију у Мркоњић Граду, јер то је најбоља 
школа за стицање општег знања, што ми омогућава 
да послије средње школе упишем факултет” , рекла је 
Тамара.
Слично прича и њена школска другарица Невена Томић, 
која је основну школу завршила са одличним успјехом и 
планира да упише Гимназију у Мркоњић Граду.
,,Уз мало труда успјела сам да будем одличан ученик у 
основној школи.Важно је у школи имти неки мотив и 
онда успјех неће изостати. Школовање ћу наставити 
у Мркоњић Граду, гдје ћу уписти Гимназију, јер то је 
школа која даје најбољу подлогу за даље школовање на 
факултету” , рекла је Невена и додала да још не размишља 
шта би вољела да студира.
Иначе, на свечаној академији приређеној обиљежавању 
Дана и славе школе Светог Ћирила и Методија, осим 
ученика генерације и „вуковаца“, признања су додијељена 
за 34 ученика од првог до петог разреда, односно за 15 
ученика од шестог до деветог разреда за одличан  успјех 
у школи.
Признања су добила и 32 ученика за постигнуте успјехе на 
општинским,регионалним и републичким такмичењима 
у текућој школској години.

ШКОЛА-
Замјеник директора Основне школе „Петар Кочић“  
Славко Чегар каже да ову школу похађа 614 ђака у 27 
одјељења. За реализацију наставно-образовног процеса 
обезбијеђен је квалитетан и стручан наставнички кадар.
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ОСНОВНА ШКОЛА У ПОДБРДУ КОД МРКОЊИЋ ГРАДА

ШКОЛА У НОВОМ РУХУ, ЂАЦИ У 
НОВИМ КЛУПАМА

ОСНОВНА ШКОЛА „ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ“ МРКОЊИЋ ГРАД

ШКОЛСКО ДВОРИШТЕ УКРАС И 
БИСЕР ШКОЛЕ

Основна школа „Вук 
Караџић“ у Подбрду код 
Мркоњић Града, је подручна 
школа која има највише 
ђака у подручним школама 
у мркоњићкој општини.
Наиме, наставу у школи 
похађа 55 ђака, од чега 
је деветоро првачића.
Прошле године школски 
објекат је реновиран, а 
прије два мјесеца школа је 
добила савремено уређену 
и опремљену играоницу за 
извођење наставе за ученике 
првих разреда.
Учитељица Славица 
Гламочак каже да је школа 
недавно добила нови 
намјештај,школске клупе и 
столице за учионицу, гдје се 
изводи настава за ученике 
виших разреда.
„Намјештај и школске клупе 
у учионици гдје се изводи 
настава за комбиновано 
одјељење виших разреда 
биле су дотрајале и 
оштећене. Захваљујући 
општини добили смо нови 
намјештај, тако да сваки 
ђак има свој школску клупу 
и столицу. То је веома 
значајно, пошто сада сваки 
ученик сједи сам и има 
оптималне услове за праћење 
наставе“ , рекла је учитељица 
Славица Гламочак и додала 
да школи једино недостаје 
сала за извођење физичког 
васпитања.

Ученици у школи задовољни 
су што је њихова школа 
обновљена и опремљена 
новим намјештајем.
„Коначно смо добили нови 
намјештај и нове школске 
клупе. Сада имамо добре 
услове за наставу, а школске 
клупе чувамо и редовно 
бришемо када пођемо 
кући“, рекла је ученица 
петог разреда Кристина 
Савановић.
Њена школска другарица 
Милијана Кежић каже 
да у школи највише воли 
математику.
„Волим све предмете,а 
највише математику. Мате-
матика ми лежи, јер ја волим 
да се дружим с бројевима 
и формулама“, рекла је 
Милијана.
Ана Јокановић, опет, воли да 
чита књиге, а Огњен Солдат 
часове физичког васпитања.
Њихова учитељица Славица 
Гламочак истиче да су 
ђаци у школи у Подбрду 
одлични и свестрани 

ученици, који слободно 
вријеме упражњавају радом 
у фолклорној и спорстским 
секцијама.
„Подбрдо је лијепо село, а 
његови становници „пито-
ми“. Ја своје ђаке волим 
неизмјерно. У просвјети 
радим 35 година и мислим 
да ми је ово најбоља 
генерација ученика. Из 
Јајца свакодневно путујем 
у Подбрдо и није ми тешко. 
Нисам жељела да пређем да 
радим у некој другој школи, 
мада сам имала прилику“, 
рекла је Гламочакова.
 ШКОЛА - Учитељица 
Славица Гламочак каже 
да је увјерена да ће школа 
у Подбрду прерасти у 
девоторазредну школу. 
Наиме, сваке године 
број  ђака је у порасту, 
док се на другој страни у 
деветоразредним школама 
у Бараћима и Подрашници 
број ђака драстично смањује.
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Основна школа „Иван 
Горан Ковачић“ у Мркоњић 
Граду има засигурно једно 
од најљепших школских 
дворишта у Републици 
Српској. Наиме, ученици и 
наставници ове школе зелене 
површине, засаде цвијећа, 
дрвореде уређују са много 
љубави и пажње.
Двориште ове школе је 
у ствари мали парк, са 
прекрасним засадима 
цвијећа и украсног дрвећа, 
лијепо уређеним пјешачким 
стазама... За ученике и 
наставнике, али и све 
посјетиоце који долазе у 
школу ,  двориште је прави 
мали рај и „празник“ за очи.
Директор школе Предраг 
Ђуза истиче да је двориште 
ове школе у прошлогодишњој 
акцији „Гласа Српске“ и 
РТРС „Бирамо нај кутак“ 
у конкуренцији јавних 
површина добило трећу 
награду публике.
,,Наша школа је  
препознатљива по добрим 
ученицима и лијепо уређеном 
школском дворишту. 
Признање које смо прошле 
године добили у акцији 
„Бирамо нај кутак у РС“, је 
велика сатисфакција за наш 
рад на уређењу  дворишта и 
околиша школе, као и буђењу 
еколошке свијести наших 
ученика, али и грађана.

И овога прољећа ученици и 
наставници школе уредили 
су зелене површине и засаде 
цвијећа” , рекао је Ђуза.
Ученица седмог разреда 
Виолета Јаворовић каже 
да ученици школе са еко-
секцијом проводе много 
времена на уређењу 
школског дворишта.
,,Ми школско двориште, 
зелене површине и 
цвијетњаке уређујемо са 
много љубави и пажње.
Наставник Миодраг Бањац, 
који води еколошку секцију, 
пренио је на нас ученике 
велику љубав да чувамо и 
уређујемо зелене површине 
у школском дворишту.Оно 
што је најаважније ученици 
истински чувају зелене 
површине и готово да нема 
случаја да неко баци неки 
папирић у цвјетњаке или на 
зелену површину” , рекла 
је Виолета и додала да би 
вољела да се школа поново 

пријави за акцију „Бирамо 
нај кутак у РС“.
Слично прича и њен школски 
другар Миодраг Иличић и 
каже да су ђаци ове школе 
поносни на своје двориште, 
које је један од најљепших 
зелених кутака у граду. 
,,Сви ученици и наставници 
школе проводе много 
времена на уређењу 
и одржавању зелених 
површина и цвијетњака у 
школском дворишту. Важно 
је да сви скупа чувамо наше 
зеленило и да сваког прољећа 
садимо нове вртсте цвијећа” , 
рекао је Иличић.
ПАНОИ - У дворишту школе 
уз зелене површине и засаде 
са цвијећем постављени су 
панои са натписима који 
упозоравају ђаке, али и 
посјетиоце школе да чувају 
зелене површине и еколошки 
ред у школском дворишту.
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САРАДЊА МРКОЊИЋКЕ ОПШТИНЕ И ФАКУЛТЕТА „АПЕИРОН“

НАУЧНА ДОСТИГНУЋА 
ПРЕТВОРИТИ У ПРАКСУ    

Општина Мркоњић Град и Паневропски факултет 
„Апеирон“ Бањалука имају добру сарадњу на научно-
образовним пројектима.Сарадња ће у наредном 
периоду бити фокусирана на пројектима одрживог развоја. Шеф катедре за екологију на 
„Апеирону“ др Вељко Ђурић разговарао је са руководством мркоњићке општине о одржавању 
I Међународне конференције о достигнућима у одрживом развоју и очувању биодиверзитета 
(ICASUS). Конференција ће бити одржана 13. и 14. маја у Бањалуци, а један од суорганизатора 
конференције је и општина Мркоњић Град.
,,Циљ одржавања конференције  је да се кроз тематске области обради област уравнотеженијег 
одрживог економског развоја, привреде, технологије , односно одрживог развоја друштва 
на бази социјалне равнотеже и заштите животне средине. Све то треба да се реализује 
уз рационално располагање природним ресурсима. У пилот пројекат уз Мркоњић Град, 
укључена је и општина Рибник.Наиме,  ове двије локалне заједнице располажу са огромним 
природним ресурсима, као што су шуме, хидропотенцијал... и потребно је обезбиједити 
њихово рационално кориштење”, рекао је др Ђукић и нагласио да очекује од конференције да 
да практичан одговор на многе савремене изазове када је ријеч о одрживом развоју и очувању 
биодиверзитета. Директор Агенције за привредни развој општине Мркоњић Град Томислав 
Тодоровић каже да ова локална заједница већ годинама сарађује са Паневропским факултетом 
„Апеирон“ на различитим пројектима.
,,Ми очекујемо да ће I Међународна конференција о достигнућима у одрживом развоју и 
очувању биодиверзитета дати конкретне закључке, који ће се моћи преточити у праксу.Ми 
смо свјесни чињенице да наша општина располаже великим природним потенцијалом,али да 
морамо водити рачуна о рационалном кориштењу природног блага” , рекао је Тодоровић. С.Д.
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ТРОЈЕ МРКОЊИЋКИХ СТУДЕНАТА ДОБИЛО ЛАПТОПЕ НА ПОКЛОН
МИНИСТАР ТЕГЕЛТИЈА НОВЧАНУ НАГРАДУ ПОКЛОНИО СТУДЕНТИМА

Министар финасија у Влади Републике Српске и 
донедавно начелник мркоњићке општине Зоран 
Тегелтија од своје новчане награде од 3.000 марака, 
коју је добио за општинско признање „Повеља 
краља Петра I Крађорђевића Мркоњића“  купио 
је три лаптопа и поклонио студентима. Лаптоп је 
добила студенткиња треће године медицинског 
факултета Бојана Комленић, студент четврте 
године саобраћајног факултета Саша Икић и 
студенткиња четврте године права Милана Тица. 
Наиме, Тегелтија се на овај корак одлучио још 4. 
фебруара ове године када је примио признање за 
Дан општине, када је примајући признање објелоданио да ће од  новчане награде купити три 
лаптопа за студенте,чији су родитељли слабијег имовног стања,а који су добри студенти.
„Одлучио сам се да од новчане награде купим три лаптопа за студенте и надам се да ће то њима 
помоћи у даљем школовању и како би били још бољи студенти. Награда коју сам ја добио је 
у ствари награда цијеле општинске управе и ми смо одлучили да за 3.000 марака купимо три 
лаптопа и поклонимо судентима“ рекао је Тегелтија.
Лаптопу се посебно обрадовала студенткиња треће године на Медицинском факултету у 
Бањалуци Бојана Комленић, чији је просјек оцијена 8,7.
„Ја немам лапотоп и добро ће ми доћи у припреми семинарских радова за испите. Наравно, 
лаптоп ће користити и за друге сврхе, а све са циљем да будем још бољи студент“, рекла је Бојана.
Слично прича и Саша Икић, који је студент четврте године на Саобраћајном факултету у Добоју.
„Захвалан сам министру Тегелтији на поклону, који ме сада обавезује да будем још бољи 
студент. Лапотоп ће ми добро доћи у за учење и припремање испита у мојој струци, која је 
доста захтјевна“рекао је Икић.
Студенткиња права Милана Тица, каже да је пријатно изненађена гестом министра Тегелтије и да 
ће лаптоп користити за припрему испита, како би што прије завршила факултет.          С.  ДАКИЋ

Најбоље ученице

Министар Тегелтија са студентима
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Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности - СТАМБЕНА КОМИСИЈА
Општина Мркоњић Град, Трг краља Петра I Карађорђевића 1,  70260 Мркоњић Град, Република Српска, Босна и Херцеговина

Жиро рачун: 5620990000344165 НЛБ Развојна банка Бања Лука, Матични број: 1089358

                                                                                                            Датум: 13.05.2011. године 
                                                                                                                    Број протокола: 04-372-32/07.

На основу члана 12. Уредбе о измјенама и допунама уредбе о стамбеном збрињавању породица погинулих бораца и ратних војних инвалида Одбрамбено-
отаџбинског рата Републике Српске („Сл. Гласник Републике Српске“, бр. 73/08), и Одлуке Начелника општине Мркоњић Град, број: 01-560-103/07 од 
02.07.2007. године  првостепена стамбена комисија  утврђује 

  Допуна ранг-листе за стамбено збрињавање ПОРОДИЦА ПОГИНУЛИХ БОРАЦА
за додјелу стамбених јединица, стана или куће изграђених или купљених по приоритетним групама, по пријавама у остављеном року  јануар-март 2008 године 

I (прва) приоритетна група: 
1)  родитељи два или више погинулих бораца,
2)  ратни војни инвалиди прве категорије.

НАПОМЕНА: Није било захтјева

II  (друга) приоритетна група
1) дјеца без оба родитеља, 2) родитељи погинулог борца, 3) чланови уже породице погинулог борца: брачни друг и дјеца, или само дјеца,
4) РВИ-друге категорије са признатим правом на додатак за његу и помоћ.

Р/б Име и
презиме

 Статус 
члана
ППБ 

Статус 
 РВИ

 Стамбена 
ситуација

Дужина војног 
ангажовања у 

рату .

 Број чланова 
породичног домаћинства

Здравствено стање 
чланова породичног 

домаћинства

 Социјална 
ситуација у 

домаћинству

Укупно 
бодова

1. Ђурић Мирјана 100+50 - 50 - 5 - - 205

2. Драгић Жељко 100+50 - 50 - - - - 200

3. Милекић Милица 100 - 50 - 5 - - 155

III (трећа) приоритетна група
1) чланови уже породице погинулог борца: брачни друг са дјететом или само дијете,  2) брачни другови без дјеце,
3) чланови шире породице (брат, сестра, дјед, баба), погинулог борца,  4) РВИ-друге категорије без права на додатак за његу и помоћ

Р/б Име и
презиме

  Статус 
члана ППБ 

Статус 
РВИ

Стамбена 
ситуација

Дужина војног 
ангажовања у 

рату.

 Број чланова 
породичног домаћинства

Здравствено стање 
чланова породичног 

домаћинства

 Социјална 
ситуација у 

домаћинству

Укупно 
бодова

1. Еремија Драгица 100 - 25 - 5 - - 130

2. Еремија Госпа 100 - 25 - - - - 125

Приједлог  допуне ранг-листе за стамбено збрињавање РАТНИХ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА од I до IV категорије
за додјелу стамбених јединица, стана или куће изграђених или купљених по приоритетним групама, по пријавама у остављеном року од јануар-март 2008. године  

I (прва) приоритетна група
1)родитељи два или више погинулих бораца,       2)ратни војни инвалиди прве категорије.

НАПОМЕНА: Није било захтјева

II  (друга) приоритетна група
1) дјеца без оба родитеља,      2) родитељи погинулог борца,     3) чланови уже породице погинулог борца: брачни друг и дјеца, или само дјеца,
4) РВИ-друге категорије са признатим правом на додатак за његу и помоћ.

НАПОМЕНА:Није било захтјева

 III (трећа) приоритетна група
1) чланови уже породице погинулог борца: брачни друг са дјететом или само дијете,  2) брачни другови без дјеце,
3) чланови шире породице (брат, сестра, дјед, баба), погинулог борца,    4) РВИ-друге категорије без права на додатак за његу и помоћ

Р/б Име и
презиме

 Статус   
РВИ

Статус 
члана 
ППБ

 
Стамбена 
ситуација

Дужина војног 
ангажовања у 

рату.

 Број чланова породичног 
домаћинства

Здравствено стање 
чланова породичног 

домаћинства

 Социјална 
ситуација у 

домаћинству

Укупно 
бодова

1. Копања Зоран 40 - 25 - 30 - - 95

IV (четврта)  приоритетна група
1)    РВИ – треће категорије,   2)    РВИ – четврте категорије

Р/б Име и
презиме

 Статус 
РВИ

Статус члана 
ППБ 

 Стамбена 
ситуација

Дужина војног 
ангажовања у 

рату

 Број чланова 
породичног 

домаћинства

Здравствено стање 
чланова породичног 

домаћинства

 Социјална 
ситуација у 

домаћинству

Укупно 
бодова

1. Марчета Никола 20 - 50 - 25 - - 95
2. Удовчић Недељко 20 - 25 15 25 - - 85
3. Лукић Боро 30 - 25 9 5 - - 69

 Приједлог допуне  ранг-листе за стамбено збрињавање ПОРОДИЦА ПОГИНУЛИХ БОРАЦА
за додјелу неповратних новчаних средставапо приоритетним групама по пријавама  у остављеном року од јануар-март 2008. године  

I (прва) приоритетна група
1)    родитељи два или више погинулих бораца,    2)    ратни војни инвалиди прве категорије.

НАПОМЕНА:  Није било захтјева

   II  (друга) приоритетна група
1.  дјеца без оба родитеља,  2. родитељи погинулог борца, 3.чланови уже породице погинулог борца: брачни друг и дјеца, или само дјеца,

        4. РВИ-друге категорије са признатим правом на додатак за његу и помоћ.

 Р/б Име и
презиме

 Статус 
члана ППБ Статус РВИ Стамбена 

ситуација
Дужина војног 
ангажовања у 

рату.

 Број чланова 
породичног 

домаћинства

Здравствено стање 
чланова породичног 

домаћинства

 Социјална 
ситуација у 

домаћинству
Укупно 
бодова

1. Митрић Жарко 100 - 10 - 30 - - 140
2. Митрић Бранко 100 - 10 - 25 - - 135
3. Икић Бора 100 - 10 - 15 - - 125
4.  Милашиновић Драгица 100 - 10 - 10 - - 120
5. Коњевић Томислава 100 - 10 - 10 - - 120
6. Чигоја Илија 100 - 10 - 5 - - 115
7. Ковачевић Остоја 100 - 10 - 5 - - 115
8. Јовановић Зорка 100 - 10 - . - - 110
9. Егић Боја 100 - 10 - . - - 110

 
III (трећа) приоритетна група

1. чланови уже породице погинулог борца: 2.  брачни друг са дјететом или само дијете, брачни другови без дјеце,
3. чланови шире породице (брат, сестра, дјед, баба), погинулог борца,  4. РВИ-друге категорије без права на додатак за његу и помоћ

Р/б   Име и 
презиме 

 Статус 
члана ППБ 

Статус РВИ Стамбена 
ситуација

Дужина војног 
ангажовања у 

рату

 Број чланова 
породичног 

домаћинства

Здравствено стање 
чланова породичног 

домаћинства

 Социјална 
ситуација у 

домаћинству

Укупно 
бодова

1. Каурин Ковиљка 100 - 50 - - - - 150
2. Ступар Сава 100 - 10 - 25 - - 135
3. Лакета Мира 100 - 10 - 10 - - 120
4. Шарац Милена 100 - 10 - 10 - - 120
5. Обрадовић Јаглика 100 - 10 - 10 - - 120
6. Богојевић Радмила 100 - 10 - 10 - - 120
7. Ждрња Радмила 100 - 10 - 10 - - 120
8. Чигоја Душан 100 - 10 - 10 - - 120
9. Милић Љиљана 100 - 10 - 5 - - 115

10. Палалић  Мила 100 - 10 - - - - 110
 

Приједлог допуне  ранг-листе за стамбено збрињавање РАТНИХ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА
за додјелу неповратних новчаних средставапо приоритетним групама , по пријавама у остављеном року јануар-март 2008. године

I (прва) приоритетна група
1)     родитељи два или више погинулих бораца,   2)     ратни војни инвалиди прве категорије.

II  (друга) приоритетна група
1)    дјеца без оба родитеља,   2)    родитељи погинулог борца,   3)    чланови уже породице погинулог борца: брачни друг и дјеца, или само дијеца,
4)   РВИ-друге категорије са признатим правом на додатак за његу и помоћ.

 III (трећа) приоритетна група
1)    чланови уже породице погинулог борца: брачни друг са дјететом или само дијете,    2)    брачни другови без дјеце,
3)    чланови шире породице (брат, сестра, дјед, баба), погинулог борца,    4)    РВИ-друге категорије без права на додатак за његу и помоћ

Р/б   Име и 
презиме 

 Статус 
РВИ

 Туђа њега и 
помоћ првог 

степена

 Стамбена 
ситуација

Дужина војног 
ангажовања у 

рату 

 Број чланова 
породичног 

домаћинства

Здравствено стање 
чланова породичног 

домаћинства

 Социјална 
ситуација у 

домаћинству

Укупно 
бодова

1. Каурин Драгутин 40 - 50   3 15 - - 108
2. Милетић Душко 40 - 10 15 15 - -   80
3. Марчета Милан 40 - 10 15 15 - -   80

IV (четврта)  приоритетна група
1)    РВИ – треће категорије,         2)    РВИ – четврте категорије

Р/б   Име и 
презиме 

 Статус 
РВИ

 Туђа њега и 
помоћ првог 

степена

 Стамбена 
ситуација

Дужина војног 
ангажовања у 

рату 

 Број чланова 
породичног 

домаћинства

Здравствено стање 
чланова породичног 

домаћинства

 Социјална 
ситуација у 

домаћинству

Укупно 
бодова

1. Дакић Драган 20 - 10 15 15 - - 60
2. Ступар Војислав 30 - 10 9 10 - - 59
3. Томић Радојло 20 - 10 15 10 - - 55

С П И С А К лица која нису рангирана за додјелу стамбене јединице, јер су поднијели захтјев послије 31.03.2008. године:
1. Кежић Милан,  2. Марић Цвијета, 3. Василић Јока, 4. Ћоћкало Анђелина, 5. Чигоја Љубомир, 6. Шпирић Драгомир, 7. Бјелајац Љубомир, 8. Милетић Бошко, 9.Ступар Зорица

С П И С А К лица која нису рангирана за додјелу стамбене јединице јер имају у власништву одговарајућу имовину:
1. Стојичић Јела 

С П И С А К лица која нису рангирана за додјелу неповратних средстава  јер су поднијели захтјев послије 31.03.2008. године:
1. Јовић Миленко, 2. Милић Борислав, 3.Ђуза Томислав, 4. Грабеж Новак, 5.Лазендић Мирјана, 6.Икић Сава, 7. Пекез Драгица,  8.Бјелајац Јока, 9.Радукић Јованка
10. Чулић Никола, 11.Марчић Зорка, 12. Милић Десанка, 13.Шарац Стана, 14. Новаковић Миленко, 15. Рађевић Момир, 16.Ђуза Мара, 17.Ждрња Јаков, 
18. Јаворовић Миле, 19. Баштић Мира, 20. Јакица Миле, 21. Којић Стана, 22. Сикимић Слободан, 23. Ступар Јела, 24. Јаворовић Жаркица, 25. Плејић Станко

С П И С А К лица која нису рангирана јер имају у власништву  одговарајућу имовину: 
1. Самарџија Милорад, 2. Ђаковић Јован, 3. Вођевић Јово, 4. Киза Јања, 5. Убипарип Јела , 6. Томић Митар , 7. Копања Јања

С П И С А К лица која нису рангирана јер немају статус ППБ и РВИ од I до IV категорије, те се не могу уврстити ни у једну од четири приоритетне групе:
1. Каурин Раде, 2. Вођевић Стана, 3.Чивчић Савка 

ПРВОСТЕПЕНА СТАМБЕНА КОМИСИЈА 
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Мркоњићани славили гостујућу побједу у другом колу лиге 6 БиХ
МЛАДОСТ УСПЈЕШНО ПРОШЛА ЧАПЉИНОМ

ЧАПЉИНА 68 - МЛАДОСТ 80  (11:23, 20:20, 25:17, 12:20)
Дворана: Градска у Чапљини. Гледалаца: 900.
Судије: Бојан Јованић (Бањалука), Дамир Куносић (Мостар), Иван Миличевић (Читлук).
ЧАПЉИНА: Фекете 22, Петрић, Здравковић 4, Блажевић, Бркић 12, Пелкић 8, Матић, Римац 
11, Глигора 2, Лерић 5, Галић 4, Б. Јелчић. Тренер: Хрвоје Влашић.
МЛАДОСТ: Пекез, Иванић 5, Авдибеговић 3, Ђурановић 12, Милошевић 7, Видовић, Кежић 4, 
Коматина 19, Јовановић, Велимировић 20, Боцка 10, Делић. Тренер: Горан Сладојевић.

Кошаркаши Младости у другом колу Лиге 6 БиХ побиједили су екипу Чапљине резултатом 
80:68 и тако се искупили за пораз у првом колу од Борац Нектара.  Мркоњићани су на овај 
начин нанијели први пораз Чапљинцима на њиховом терену у посљедњих 13 утакмица које су 
одиграли ове сезоне, а на крају меча домаћа публика аплаузом је наградила гостујуће кошаркаше. 
У стручном штабу Младости били су задовољни побједом и игром својих кошаркаша.
,,Драго ми је да смо на крају меча добили аплауз од објективне чапљинске публике, коју 
познајем још од отварања ове дворане. Познавали смо добро карактеристике Чапљине, 
њихове мане и предности. Држали смо ритам све вријеме и побједом се вратили у игру послије 
пораза у првом колу од Борца у посљедњој секунди, а то нам је и најважније’’, изјавио је тренер 
Младости Горан Сладојевић.
Побједа Мркоњићана ниједног тренутка није долазила у питање, јер су током цијелог меча 
били у вођству и остали су у игри за пласман у плеј-оф.
,,Показало се раније да Чапљина тешко брани нашу пик енд рол игру, гдје је доминирао 
Милош Коматина. Домаћини су промашили велики број слободних бацања, послије чега 
су ушли у несигурну игру. Такође, настојали смо да затворимо њиховог главног играча 
Јована Здравковића, јер тада Чапљина улази у проблеме. Када смо успјели у томе, побједа се 
наслућивала’’, додао је Сладојевић.                                                                                                  С.Дакић

МЛАДОСТ  У МРКОЊИЋ ГРАДУ ПОБИЈЕДИЛА БОСНУ РЕЗУЛТАТОМ 86:77

БОЦКА И ВЕЛИМИРОВИЋ ТРОЈКАМА „ПОТОПИЛИ“ БОСНУ
                          
МЛАДОСТ – БОСНА АСА БХТ 86:77 (19:20, 27:19, 21:22, 19:16)
Дворана „Арена Комерцијалне банке“ у Мркоњић Граду.Гледалаца 900. Судије Бојан Јованић 
(Бањалука), Драган Краљ(Требиње), Анте Дрмић (Томиславград).
МЛАДОСТ: Пекез, Иванић, Авдибеговић 3, Ђурановић 4, Милошевић 12, Коматина 18, 
Велимировић 18, Видовић, Кежић 5, Јовановић 1, Боцка 25, Делић. Тренер: Горан Сладојевић.
БОСНА АСА БХТ: Радић, Буза, Хоџић 1, Хот, Батина 2, Дамјановић 19, Чамџић 5, Демић, 
Рахимић 25, Мујић, Шеховић 4, Пашалић 21. Тренер: Дамир Зељковић.

Кошаркаши мркоњићке Младости забиљежили 
су другу побједу у Лиги 6. Наиме, они су у 
6.колу заслужено побиједили сарајевску Босну 
резултатом 86:77.Била је то одлична утакмица,  
неизвјесна до самог краја, мада су Мркоњићани од 
почетка друге четвртине имали сталну предност 
и на крају забиљежили важну побједу, која их је 
приближила пласману у плеј-оф . 
Иначе, гости из Сарајева боље су отворили меч и 
у трећем минуту имали предност 8:2. Међутим, 
домаћи кошаркаши успјели су да у шестом минуту  
поравнају резултат, а у осмом да дођу у вођство 16:14. Ипак, у завршници четвртине гости су 
били прецизнији и тај период игре ријешили у своју корист 20:19. У другој четвртини одлична, 
агресивна и доминантна игра под кошем кошаркаша Младости, који су на почетку четвртине 
преокренули резултат у своју корист и до краја утакмице је одржавали. У тим тренуцима кључна 
личност на паркету био је Ранко Велимировић, који је са три тројке допринио да Мркоњићани 
оду на одмор с резултатом 46:39. На почетку треће четвртине кошаркаши Младости настављају 
са одличном игром и у 21. минуту имају предност од 10 поена(49:39). У 27. минуту на семафору 
резултат је гласио 61:50 за Младост. Међутим, у завршници четвртине гости преко Мухамеда 
Пашалића смањују предност на 67:61. У последњих десет минута на паркету је виђена лавовска 
борба. Гости поенима Алексе Дамјановића у 33. минути смањују разлика на само четри поена 
(70:66). Међутим, то је било све што су гости успјели да ураде у овом мечу, јер је Милијан Боцка 
са три тројке,у том периоду игре ,  срушио све наде гостију да у мркоњићкој „Арени“ могу да 
побједе. У стручном штабу Младости били су задовољни побједом, која их је оставила у игри 
за пласман у плеј - оф.
,,Заслужено смо побиједили, јер смо цијелу утакмицу контролисали и имали предност.Била 
је то тешка утакмица, јер је Босна одлична екипа.Они су пред овај меч имали проблеме са 
повријеђеним играчима и промјену у стручном штабу, што је био додатни мотив за њихове 
играче да одиграју добру утакмицу. Међутим, ми смо играли одлично и ова побједа нас 
оставља и даље у комбинацији за пласман у плеј оф”, рекао је Горан Сладојевић. Тренер Босне 
Дамир Зељковић, и поред пораза ,  био је задовољан игром својих кошаркаша.
,,Честитам Младости на заслуженој побједи, али и на њиховим одличним играма у 
шампионату. Екипа Младости је једно освјежење у овогодишњој Лиги 13. Кошарка коју они 
играју сигурно је најатрактивнија у БиХ. Ми смо одиграли добру утакмицу и поред тога 
што у саставу нисмо имали тројицу повријеђених играча.Својим играчима не могу ништа 
замјерити, чак им честитам на борбености.На нама је да у наредне двије седмице из ове 
екипе извучемо максимум максимума и да се пласирамо у плеј оф”, рекао је Зељковић.    
ПАШАЛИЋ - Мрљу на овај одличан меч бацио је неспортски гест Мухамеда Пашалића.Наиме, он 
је у 15. минуту главом ударио младог центра Младости Богдана Јовановића. Био је то прекршај за 
искључење, осим за судије које су су свирале намјерну личну грешку. Да је погријешио схватио је 
сам и Пашалић који се послије тајм- аута, када су се страсти смириле  извинио Јовановићу.                                                                                                                  

С. ДАКИЋ

МЛАДОСТ ОБЕЗБИЈЕДИЛА ПОЛУФИНАЛЕ ЛИГЕ 6

МЛАДОСТ – ЧАПЉИНА ЛАСТА 75:67
                              (21:19, 24:18, 14:16, 16:14)

Дворана „Арена Комерцијалне банке“ у Мркоњић Граду.
Гледалаца: 900.Судије:Бојан Јованић(Бањалука), Драган 
Краљ(Требиње), Саша Бабић(Бањалука).

МЛАДОСТ: Пекез, Делић, Авдибеговић, Ђурановић 23, 
Милошевић 7, Коматина 20, Велимировић 5, Видовић, 
Кежић 5, Јовановић 3, Боцка 12, Иванић. Тренер: Горан 
Сладојевић.

ЧАПЉИНА ЛАСТА: Блажевић 10, Петрић, М.Јелчић, 
Лерић, Бркић 7, Глигора 5, Галић 7, Матић 9, Б.Јелчић, 
Фекете 20, Пелкић 9, Јурковић.  Тренер: Хрвоје Влашић.

Кошаркаши мркоњићке Младости у 7. колу Лиге 
6 заслужено су побиједили екипу Чапљина Ласта 
резултатом 75:67.Овом побједом Младост је обезбиједила 
пласма у плеј- оф , највјероватније са позиције три у Лиги 
6.
Мркоњићани су до побједе дошли теже него што се 
очекивало, јер  су гости из Чапљине пружили добру 
партију. Питање побједника ријешено је у завршници меча, 
када су кошаркаши Младости имали више концентрације 
и прецизнији шут.У тим тренуцима кључне поене , са 
двије „везане“ тројке ,  постигао је Милош Коматина.
Иначе, гости су боље отворили меч и повели резултатом 
6:2, али су кошаркаши Младости у петом минуту 
преокренули резулатат у своју корист, и повели са девет 
поена резлике.Кључни играч у тим тренуцима био је 
центар Драган Ђурановић, који је са неколико својих 
атрактивих закуцавања „разбио“ одбрану  гостију под 
кошем. Међутим, у завршници кошаркаши Чапљине 
поенима Стефана Матића смањили су разилку на 21:19.
У другој четвртини домаћи кошаркаши држали су све 
конце игре у својим рукама и стално били у предности, 
а та предност износила је и десет поена.Ипак,на крају 
четвртине било је 24:18, за резултат полувремена 45:37.
Гости су боље отворили трећу четвртину и на крају тај 
период игре добили резултатом 16:14.Међутим, то је било 
све што су успјели да ураде у овом мечу, јер су кошаркаши 
Младости последњих десет минута ријешили у своју 
корист 16:14, за побједу 75:67.
Тренер Младости Горан Сладојевић био је задовољан 
побједом своје екипе и пласманом у плеј- оф.
,,Заслужено смо побиједили, мада нас у овом мечу није 
хтио шут, пошто у првом полувремену нисмо дали ни једну 
тројку. Ми смо екипа која игра са ширином центарских 
позиција, који излазе на  вањски шут. Најважније је да 
смо побиједили и обезбиједили пласман у плеј -оф, гдје 
ће нам  противник највјероватније бити екипа Широког. 
До краја лиге чекају нас два гостовања Игокеи и Босни, а 
домаћини смо у претпоследњем колу Широком”, рекао је 
Сладојевић.
Тренер Чапљине Хрвоје Влашкић био је задовољан игром 
својих кошаркаша, али разочаран поразом који их им је 
умањио шансе за пласман у плеј - оф.
,,Имамо проблема са повријеђеним играчима, што се 
одразило на нашу игру и у овом мечу, јер смо пали у 
завршници утакмице. Нама је одговарало да ова утакмица 
буде са што мање поена, јер смо знали да не можемо да се 
носимо са Младости када се њени кошаркаши растрче и 
распуцају.У томе смо успјели, али очито да то није било 
довољно, јер је Младост заслужено побиједила”, рекао је 
Влашкић.

                                            Слободан ДАКИЋ

МЛАДОСТ ИЗГУБИЛА ОД ШИРОКОГ ТТ КАБАЛ 90:72

ШИРОКОБРИЈЕЖАНИ ПРЕЈАКИ ЗА ОСЛАБЉЕНУ МЛАДОСТ
                      
Градска Спортска дворана „Пецара“ у Широком Бријегу. Гледалца: 900. Судије:Адемир 
Зурпановић (Тузла), Един Хусарић (Тузла), Харис Бједић (Сарајево).
Екипа Широки ТТ Кабал у првој полуфиналној утакмици,у дворани „Пецара“,  заслужено је 
савладала мркоњићку Младост резултатом 90:72. Била је то добра кошаркашка представа, у 
којој су Мркоњићани били ослабљени неиграњем центра Драгана Ђурановића и болесног 
Адмира Авдибеговића, што је резултирало и високим поразом.
Наиме, домаћи кошаркаши боље су отворили меч и прву четвртину ријешили у своју корист 
резултатом 24:13. У другој четвртини знатно боља игра кошаркаша Младости, па је тај период 
игре завршен нерјешено 24:24. У другом полувремену Мркоњићани су заиграли пресинг и при 
крају треће четвртине успјели су да вођство домаће екипе смање на само два поена разлике.
У тим тренуцима бриљирао је центар Милош Коматина, који је у овом мечу остварио дабл-
дабл учинак од 22 поена и 12 скокова. Међутим, то је било све што су Мркоњићани успјели да 
ураде на овом мечу, јер су кошаркаши Широког последњих десет минута одиграли одлично и 
забиљежили побједу 90:72.
Тренер Младости Горан Сладојевић  каже да нема шта замјерити својим кошаркашима, јер  је 
у ротацији имао фактички само  шест кошаркаша.
,,Широки је заслужено побиједио, мада крајњи резултат није реалан одраз игре на паркету. 
Домаћини су били у великој предности, јер су у ротацији имали дванаест, а ми само шест 
играча. Поштено је да признамо да је Широки у овом тренутку квалитетнија екипа од нас и да 
имају велике шансе да заиграју у финалу”,  рекао је тренер Младости Горан Сладојевић.                                                                                                               

С. ДАКИЋ

МЕМОРИЈАЛНИ ОДБОЈКАШКИ ТУРНИР „МИЛИЈАНА МАЛЕШЕВИЋ МИШУР“

ПОБЈЕДНИЧКИ ПЕХАР ЕКИПИ ЖОК „БИХАЋ“
Побједнице Меморијалног одбојкашког турнира „Милијана Малешевић Мишур“ су одбојкашице ЖОК 
„Бихаћ“. Наиме, турнир је посвећен рано преминулој играчици Балкане МП Милијани Малешевић, која је 
умрла у 23. години.
Бишћанке су у финалној утакмици савладале екипу Пливе из Шипова резултатом 2:0. Треће мјесто припало је 
екипи федералног прволигаша екипи Кључа, која је савладала домаћи састав Балкана МП резултатом 2:0. Иначе, 
у првој утакмици екипа Бихаћ са 2:0 побједила је Кључ, а Плива Балкану МП 2:1.
Мада је на турниру резулатат био у другом плану, посјетиоци у „Арени Комерцијалне банке“ видјели су 
добру одбојку коју су приказале младе одбојкашице.
„Заслужено смо освојиле прво мјесто, јер је очигледно квалитет био на нашој страни, пошто наша екипа игра премјер лигу. На турниру смо се лијепо дружиле 
и подсјетиле се тренутака када смо играле против Милијане Малешевић, која је била сјајан играч и друг“ - рекла је одбојкашица Бихаћа Дијана Липовача.
Слично прича и Тамара Ђапа, одбојкашица шиповачке Пливе, која је такође играла у мечевима са Балканом МП, када је наступала Малешевићева.
„Милијана је била одлична одбојкашица и прерана смрт је спријечила да направи велику каријеру. Била је добар друг, јер смо се добро упознале када смо 
биле скупа у кампу у Бару. Данас смо биле срећне што смо могле да се посјетимо на њену игру, али тужне што Милијана није међу нама“ - рекла је Наташа.
Одбојкашица Балкане МП Милица Копуз, каже да није имала прилику да игра скупа са Милијаном у тиму, али да је посматрала њену игру док је била дјевојчица.
„Овај турнир биће традиционалан, јер је то један од начина да наш клуб и град никада не забораве Милијану. Она је много задужила наш клуб, јер је била сјајан 
спортиста“-рекла је Копузова. За најбољу играчицу турнира проглашена је одбојкашица Бихаћа Мелиха Џафић.                                                             С. ДАКИЋ 

МЛАДОСТ ПОБИЈЕДИЛА ШИРОКИ ТТ КАБАЛ 77:73
МЛАДОСТ ПОБЈЕДОМ ОБЕЗБЈЕДИЛА „МАЈСТОРИЦУ“

Дворана: „Арена Комерцијалне банке“. Гледалаца: 900. Судије: Петар 
Обрадовић (Чапљина), Драган Краљ (Требиње) и Медин Душкај 
(Сарајево).
Кошаркаши Младости у другој полуфиналној утакмици у „Арени 
Комерцијалне банке“ савладали су Широки ТТ Кабал резултатом 
77:73.Мркоњићани су овом побједом изједначили резултат на 1:1 и 
обезбједили „мајсторицу“ која се игра у суботу у Широком Бријегу и 
тако потврдили да су уз Игокеу најбоља екипа у Српској.
Треба рећи да је Младост до побједе дошла фанатично-борбеном игром, 
мада је тренер Горан Сладојевић у ротацији имао само седам кошаркаша. 
Лавовски дио посла обавио је луцидни Милијан Боцка, који је постигао 29 
поена. Ранко Велимировић, Богдан Јовановић и Милош Коматина, који 
је у првој четвртини зарадио повреду прста на десној , руци издржали 
су „рововску“ битку са центрима Широког Иваном Гргатом, Жељком 
Шакићем и Шимом Шпраљом. Гостима да избјегну пораз својим 
смијешним одлукама није помогла ни судијска тројка у којој је „циркус“ 
правио сарајевски „шмекер“ Медин Душкај.
Иначе, гости су боље отворили меч и прву четвртину ријешили у 
своју корист резултатом 16:9.У том периоду игре домаће кошаркаше 
једноствано није служио шут, јер су несхватљиво промашивали „зицере“.
У другој четвртини кошаркаши Младости убацили су у „пету 
брзину“ и у 17. минуту поенима Петра Иванића дошла у вођство 
25:24. Међутим, гости су у завршници четвртине поенима Јосипа 
Налетилића обезбиједили да на одмор оду са резултатом 31:29. Ипак, 
тај период игре Младост је добила резултатом 20:15.
На почетку треће четвртине Широки је направио серију од 9:0, али су 
кошаркаши Младости узвратили истом серијом и четвртину добили 
22:20.У последњих десет минута утакмице ушло се резултатом 51:51, 
па је на паркету виђена права драма.Наиме, 2 минута и 16 секунди 
прије краја гости су тројком Шпраље дошли у вођство 68:65.Узвратио 
је Велимировић, а Боцка постигао поене за вођство 70:68. Гости су 
поенима Рамљака и Налетелића, 53 секунде прије краја дошлу у 
вођство 72:70.
Међутим, Боцка је 23 секунде прије краја тројком, а потом са два 
поена довео Младост у вођство 75:72.Шпраља је 12,7 секунди прије 
краја искористо једно слободно бацање, да би 11,9 секунди прије 
краја Милан Кежић са два поена из слободних бацања ставио тачку 
на побједу, Младост 77  - Широки 73. Тренер Горан Сладојевић био је 
задовољан игром својих кошаркаша који су одиграли један јуначки 
меч, јер су против себе, уз одличну екипу Широког,  имали и судијску 
тројку која је на све начине покушавала да обезбиједи побједу гостима.
,,Утакмица је била изједначена, јер ни једна екипа није имала већу 
предност од пет, шет поена. Ми смо играли добро и још једном 
показали да смо традиционално незгодан противник Широком који 
има одличну екипу.  Ми смо овај меч добили фактички са шест, седам 
играча у ротацији, док је прва петорка поднијела велики терет и 
обезбједила побједу. 
Желим да кажем да је наша побједа заслужена и да је то још један 
поклон нашим вјерним навијачима”, рекао је Сладојевић.
Гостујући тренер Иван Велић понио се непрофесионално према 
новинарима, јер је након петнаестоминутног чекања одбио да да 
изјаву за медије.
„Мајсторица“ у Широком Бријегу игра се у суботу 14.маја и након тога 
меча знаће се која ће екипа бити противник Игокеи у финалу.
ИГОКЕА - Меч у Мркоњић Граду посматрао је комплетан стручни 
штаб Игокее, на челу са тренером Слободаном Клипом.        С. ДАКИЋ

ПРВЕНСТВО РС У ЏУДОУ ЗА КАДЕТЕ И ЈУНИОРЕ

НАЈБОЉИ ОБЕЗБИЈЕДИЛИ ПЛАСМАН НА ПРВЕНСТВО БИХ
Највише успјеха на Првенству Републике Српске у кадетској и јуниорској конкуренцији  имали су 
такмичари Џудо клуба „Фамос“ из Источне Илиџе, „Пантера“ из Бијељине,Рандори“ из Источног 
Сарајева и „Леотар“ из Требиња. Првенство је одржано у спортској дворани „Арена Комерцијалне 
банке“ у Мркоњић Граду.
Предсједник Џудо савеза БиХ и члан стручног савјета Џудо савеза РС Миодраг Мрдић каже да је 
на првенству учестовало 25 екипа са 210 такмичара из цијеле Српске.
,,Све борбе на првенству биле су занимљиве, а многе и врхунске.Наиме, на такмичењу су учестовали 
и неки учесници Балканског и Европског првенства.Ту је био и Немања Мајдов, који се налази на 
петом мјесту листе најбољих кадета Европе, као и Никола Мишковић који је прошле године био 
првак Балкана.Све то говори да је квалитет џудоа у РС на завидном нивоу” , рекао је Мрдић.
Немања Мајдов из Џудо клуба „Рандори“ из Источног Сарајева освојио је прво мјесто у кадетској 
и јуниорској конкуренцији. 
,,Није било тешко побједити, јер сам се добро припремио за ово првенство.Очекујем да и на 
првенству БиХ будем први и да се пласирам на Балканско и Европско првенство и да освојим 
неку од медаља” , рекао је Мајдов.
Сличне планове има и Никола Мишковић из требињског „Леотара“, који је освојио прво мјесто за 
кадете до 55 килограма.
,,Није била велика конкуренција и надам се добром успјеху и у суботу на првенству БиХ. Трудићу 
се да обезбједим што бољи пласман на Балканском,  како бих могао да се пласирам на Европско 
првенство” , рекао је Мишковић.
Љубимац мркоњићке публике Јован Пролић, члан Џудо клуба „Атос“ , у кадетској конкуренцији 
освојио је друго мјесто.
,,Задовољан сам, јер сам изгубио од Мајдова.Најважније је да сам се пласирао на првенство БиХ, 
гдје ћу покушати да освојим медаљу и да се пласирам на Балканско и Европско првенство” , рекао 
је Пролић.
Сличне амбиције има и петнаестогодишња дјевојчица Јована Милић чланица „Фамоса“ из 
Источне Илиџе, која је била побједница у кадетској и јуниорској конкуренцији.
,,Било је тешко побиједити, јер сам у финалној борби добила дјевојку која је прошле године била 
трећа на Балканском првенству.Очекујем да побиједим на првенству БиХ и да на Балканском и 
Европском првенству остварим што бољи резултат” , рекла је Милићева.
Иначе, четворо првопласираних такмичара у појединачној конкуренцији из свих категорија 
наступиће на првенству БиХ, које ће се у суботу 21.маја одржати у Требињу.                С. ДАКИЋ

ЖОК ,,Бихаћ”
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РОЂЕНИ У АПРИЛУ 2011. ГОДИНЕ

1. ГАВРИЋ ВИКТОР, СИН ГОРАНА И БИЉАНЕ
2. ЛАЗЕНДИЋ ИВАНА, КЋИ ДАЛИБОРА И ТАТЈАНЕ
3. АРЕЖИНА ТАМАРА, КЋИ НЕБОЈШЕ И ВИШЊЕ
4. ТОМИЋ ПЕТАР, СИН ГОРАНА И БОЖАНЕ
5. ВИДИЋ МАРКО, СИН ДРАГАНА И МИЛЕНЕ 
6. ВУКОМАН ЊЕГОШ, СИН ДРАГАНА И СЛАЂАНЕ
7. ВУЧЕН ЂОРЂЕ, СИН БОЈАНА И ДРАГАНЕ

ВЈЕНЧАНИ У АПРИЛУ 2011. ГОДИНЕ

1. РОЉИЋ МИРОСЛАВ И МЕДИЋ МИЛАНКА
2. БОЈАНИЋ ВЛАДО И КАУРИН МИЛИЦА
3. СТАНЧЕВИЋ МЛАЂЕН И ГЛУШАЦ НЕВЕНКА
4. ШТРБАЦ БОРИСЛАВ И НИКИЋ НЕВЕНКА 
5. ЦВИЈИЋ СИНИША И ОБРАДОВИЋ ЗОРИЦА
6. ЈОВАНДИЋ РАДОСЛАВ И РУДИЋ МАРИЈАНА
7. ЛАКИЋ СЛАДИБОР И ПУЂА МАРИЈА
8. КЕСИЋ НЕЂЕЉКО И СЛАДОЈЕВИЋ СЛАЂАНА
9. ВИШЕКРУНА ДРАГАН И ЛУКАЧ ДРАГАНА
10. ВУЧКОВИЋ ВЛАДИМИР И СТОЈИЧИЋ МАЈА
11. БОЈАНИЋ БОЈАН И ВУКОМАН МИРЈАНА
12. СУБАШИЋ ВЛАДИМИР И СЛАДОЈЕВИЋ ДРАГАНА
13. ТОДИЋ БРАНИСЛАВ И ДИВЈАК ТИЈАНА

РОЂЕНИ У МАЈУ 2011. ГОДИНЕ

1. ДОБРИЈЕВИЋ ЛАНА, КЋИ БРАНИСЛАВА И ЗОРИЦЕ 
2. КАЧАР ЂУРЂИЦА, КЋИ СИНИШЕ И БРАНИСЛАВЕ 
3. МАЛКОЧ РУКИЈА, КЋИ ЂЕМИЛА И ИНДИРЕ 
4. РАДИЋ МАТЕЈ, СИН МИЛОША И НИКОЛИНЕ
5. СЛАДОЈЕВИЋ МИА, КЋИ ДАВОРА И БИЉАНЕ
6. СТАНКОВИЋ ВАСИЛИЈЕ, СИН РАДОСЛАВА И МИЛИЈАНЕ 
7. ВИДОВИЋ АНДРЕЈ, СИН СИНИШЕ И МАРЕ 
8. МАКСИМОВИЋ ЕМИЛИЈА,  КЋИ МАРКА И ДИЈАНЕ 
9. НИКОЛАШ МАРИНА, КЋИ  МИРОСЛАВА И  БРАНИСЛАВКЕ

ВЈЕНЧАНИ У МАЈУ 2011. ГОДИНЕ

1. МАРЧИЋ НЕБОЈША И МИЛАШИНОВИЋ   СЊЕЖАНА
2. ГАЛИЋ ДАНИЈЕЛ И ЧАВИЋ ЗОРИЦА
3. ТЕШАНОВИЋ РАДОВАН И ЧУЛИЋ ЗОРИЦА
4. ВУЈАСИН ДАРКО И ГАЛИЋ МИЛАНА
5. СОЛДАТ ДРАЖЕНКО И ГАЈИЋ ДРАГАНА
6. КУРИЏА МИЛЕНКО И КОПУЗ БОЈАНА
7. ЋУСО ГОЈКО И ЋУСО ЈАЊА
8. ПРОЛИЋ ГОРАН И ЖУПИЋ БРАНКА
9. АМИЏИЋ БРАНКО И КОВАЧЕВИЋ СЊЕЖАНА

Најчитаније књиге у 2010. години  по статистици  ЈУ ,,Народна библиотека“  Мркоњић 
Град су:

Рингишпил
Аутор: Јелена Бачић Алимпић
Категорија: Роман

„Њени покрети били су тананији и суптилнији 
од сваке ноте. Њено тјело је синоним за страст и 
умјетност истовремено. 
Елеганција, лирска изражајност, емоције и 
грациозност у себи носе једно име: Ана Балинт. 
Знала је да воли њега, јединог, страсном, дубоком, 
чистом, немјерљивом љубављу. 
Све друге љубави у њеном животу биле су блиједе 
реплике тог никада заборављеног осећаја блискости, 
тог припадања другој души, у којој се њена огледала, 
тих неизрециво тананих и њежних емоција.“ 
Јелена Бачић Алимпић исписује интимну повјест 
балерине крхког тијела и џиновског духа који је 
оставио печат на свим славним балетским сценама, 
градећи истовремено причу о малим-великим 
људима, салашарима и умјетницима, пјесницима и 
њиховим музама, сјеновитим бачким салашима и 
градићима, јутрима која миришу на слатко од дуња 
и незаборавним руским зимама...

Мистерија у Паризу
Аутор: Теа Стилтон
Категорија; Авантуристички роман за дјецу

Ко је Теа Стилтон? 
Спортисткиња... борбена и очаравајућа. Теа Стилтон 
је специјални дописник “Мишјих Новости”, чувених 
новина које уређује њен брат Џеронимо Стилтон. 
Теине књиге причају о пријатељству и авантурама 
једне групе састављене од пет веома младих 
истраживачица: “Теа систерки”.

Мистерија у Паризу

Каква ли се тајна крије иза крађе хаљина из модне 
колекције Жили Шифон? За Теа систерке одмор у 
Паризу се претвара у још једну мистерију коју треба 
да разрјеше! Невјероватна потјера за лоповом у 
сјенци Ајфелове куле.

22

Дивна Аничић

ЛЕКТОР: Синиша Вученовић, ТЕХНИЧКА ПРИПРЕМА: Ненад Савковић 
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МЛАДОСТ У МРКОЊИЋ ГРАДУ ПОБЈЕДИЛА ШИРОКИ 84:68

У МРКОЊИЋКОЈ „АРЕНИ“ 
ПАО И ШИРОКИ ТТ КАБЕЛ

Кошаркаши мркоњићке Младости у 9.колу Лиге 6 заслужено и убједљиво су савладали 
екипу Широки ТТ Кабел резултатом 84:68.Том побједом Мркоњићани су овјерили 
пласман у плеј- оф са позиције три и полуфинални меч играће са Широкобријежанима.
Питање побједника у овом мечу ни једног тренутка није долазило у питање, јер су 
кошаркаши Младости од почетка меча били стално у вођству и имали предност од 
десетак поена, а у неколико наврата и од плус 19 поена.Наиме, кошаркаши Младости 
прву четвртину ријешили су у своју корист 25:19, а другу 25:16, па се на одмор отишло 
резултатом 50:35.
Гости су у трећој четвртини, преко расположених Дарка Планинића и Шиме Шпраље 
покушали да преокрену резултат, па су тај период игре добили резултатом 19:14.
То је било све што су урадили у овом мечу, јер су домаћи кошаркаши предвођени 
расположеним Милошем Коматином и Милијаном Боцком у последњих десет минута 
појачали „гас“ и последњу четвртину добили резултатом 20:14, за коначних 84:68.
Тренер домаћих Горан Сладојевић био је задовољан побједом и игром својих кошаркаша.
,,Заслужено смо побиједили, уз максимално ангажовање наших играча и подршку дивне 
публике.Широки ће бити други, а ја очекујем овдје прави меч са њима у полуфиналу 
плеј- офа.У овој утакмици имали смо проблема,  јер због болсети нисам могао да 
рачунам на плеја Адмира Авдибеговића, а у петом минуту теже се повриједио центар 
Драган Ђурановић” , рекао је Сладојевић.
Тренер гостију Иван Велић тешко је поднио пораз своје екипе и оправдање је тражио у, 
наводно, лошем суђењу.
,,Младост је заслужено побиједила, а ми смо друго полувријеме одиграли знатно боље. 
У првом полувремену се нисмо прилагодили на вријеме на критерије суђења и ја као 
тренер нећу дозволити да неке судије  граде свој ауторитет на овим младим играчима” 
рекао је Велић.
Иначе,меч у „Арени Комерцијалне банке“ пред око 1.200 гледалаца пратио је и 
предсједник РС Милорад Додик.
                                   
МЛАДОСТ – ШИРОКИ ТТ КАБЕЛ 84:68
(25:19, 25:16,14:19, 20:14)

Дворана „Арена Комерцијалне банке“ у Мркоњић Граду.Гледалаца: 1.200.Судије:Адемир 
Зурпановић(Тузла), Харис Бједић(Сарајево), Един Хусарић(Тузла).

МЛАДОСТ: Пекез 1, Иванић 9, Ђурановић 5, Милошевић 9, Коматина 31, Велимировић 
10, Видовић, Кежић 2, Јовановић 2, Боцка 15, Делић. Тренер: Горан Сладојевић.

ШИРОКИ ТТ КАБЕЛ: Штембергер 7, Планинић 13, Прилић 12, Налетић 4, Билановић 3, 
Рамљак, Перишић 8, Шпраља 11, Сакић, Бараћ, Моровић 4, Гргат 6. Тренер: Иван Велић.

                                                       Слободан ДАКИЋ

У МРКОЊИЋ ГРАДУ ИГОКЕА БОЉА ОД МЛАДОСТИ 87:80

ДОНЕЛ  ХАРВИ СА 39 ПОЕНА 
СРУШИО МЛАДОСТ У АРЕНИ
МЛАДОСТ – ИГОКЕА 80:87 (16:21, 29:23, 11:30, 24:13)

Гледалаца: 1.000. Судије: Петар Обрадовић (Чапљина), 
Иван Миличевић, Владимир Марић(Читлук).
МЛАДОСТ: Пекез, Иванић 3, Авдибеговић 5,Ђурановић 
13, Милошевић 9, Коматина 16, Велимировић 14, 
Видовић, Кежић 6, Јовановић 3, Боцка 11, Делић.Тренер: 
Горан Сладојевић.
ИГОКЕА: Ђерасимовић, Дозет 6, Ђурица, Нађефеј 5, 
Ракочевић 8, Витковац 7, Чејс 11, Пантић 1, Шутиловић, 
Јоксимовић 6, Флоренце 4, Харви 39. Тренер: Слободан 
Клипа.

Кошаркаши Игокее 
у трећем колу Лиге 6 
савладали су Младост 
резултатом 87:80. 
А л е к с а н д р о в ч а н и 
су до побједе дошли 
много теже него што 
се очекивало, јер су 
Мркоњићани пружили 
одличну партију и 
мало је недостајало да 
изненаде фаворизоване 
госте. Питање 
побједника ријешено 
је у другом дијелу 
треће четвртине када 
су гости, предвођени 
Харвијем, направили 
серију од 16:0 и тај 

период игре ријешили у своју корист резултатом 30:11.
Кошаркаши Младости у последњих десет минута 
меча покушали су да преокрену резултат,  јер су гости 
имали предност од 16 поена разлике. Два минута и 
36 секунди прије краја поенима Милоша Коматине 
смањли су резултат на 77:83. Тројком је узвратио Чејс, 
да би у следећем нападу Коматина погодио за три поена.
Међутим, то је било недовољно за преокрет, па су гости 
заслужено побиједили 87:80.
Иначе, кошаркаши Младости боље су отворили меч, 
али су гости у завршници прве четвртине предвођени 
расположеним Харвијем прекоренули резултат и добили 
четвртину  21:16. У другој четвртини доминација домаћих 
кошаркаша, који тај период игре рјешавају у своју корист 
29:23, за резултат полувремена 45:44.
Тренер Младости Горан Сладојевић и поред пораза био је 
задовољан игром своје екипе.
,,Игокеа је одлична екипа. Успјели смо да „затворимо“ 
све играче осим Харвија, који нам је дао 39 поена.
Одиграли смо једну добру утакмицу и играчи су дали све 
од себе. Доказали смо, прије свега себи, да можемо да се 
надигравамо са свим екипама у БиХ. Међутим, ми можемо 
још боље да играмо и да начинимо неко изненађење 
против овако квалитетних екипа” , рекао је Сладојевић.
Стратег Александровчана Слободан Клипа честитао је 
кошаркашима Младости на одличној игри и великом 
отпору Игокеи.
,,Ми смо квалитетнији тим који је Младост натјерала да 
игра максимално. Та мотивација нам је омогућила да у 
трећој четвртини направимо тих 16 поена разлике, што је 
било кључно за нашу побједу. Међутим, у завршници меча 
понестало је концентрације, што је Младост искористила 
и у завршници меч довела у неизвијесност” , истакао је 
Клипа.
ПАНТИЋ - Мрљу на овај квалитетан меч бацио је 
својим неспортским гестом центар Игокее Младен 
Пантић.Наиме, он је у 18. минуту меча ногом ударио 
у главу младог центра Младости Богдана Јовановића. 
Судије су га искључиле, а када је пролазио поред 
новинарске клупе вербално је  насрнуо и на новинаре.                                                             
Слободан ДАКИЋ


