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СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЧЕТВРТА СЈЕДНИЦА НОВОГ САЗИВА

Четврта сједница Скуп-
штине општине Мрко-
њић Град са 19 тачака
на дневном реду одр-
жана је 29. марта, уз
присуство 23 одбор-

ника. Они су се изјаснили о про-
граму привредног развоја, о регу-
лацији центра града, о плану
"Балкане", о приходима од шум-
ских дрвних сортимената, извјеш-
тају о раду начелнице општине,
као и о бројним именовањима

Улагања у мала и 
средња предузећа

Скупштина је усвојила Про -
грам за подстицај привредног
развоја општине у овој години за
шта је из буџета општине издво-
јено 400.000 КМ. Од тог износа
295.000 КМ биће пласирано за
подршку развоју МСП и предузет-
ништва, а 105.000 за подршку
развоју пољопривреде.

Средства за подршку развоја
МСП (малих и средњих предузећа)
и предузетништва биће распоре-
ђена на микро-кредитирање у из -
носу од 130.000 КМ и на суфи -
нансирање активности МСП и пре -
дузетника за: подршку пројектима
запошљавања незапослених осо -
ба 124.000 КМ, суфинансирање
запошљавања приправника са за -
вршеном ВСС 31.000 КМ и за под-
ршку пројектима са мо запо шља -
вања незапослених особа са за -
вршеном ВСС и ВШС и особа са ин -
валидитетом 10.000 КМ.

Средства намијењена унапре-
ђењу пољопривредне  производ-
ње биће остварена кроз микро-
кредитирање пољопривредне про -
изводње  за шта је намијењено
70.000 КМ и суфинансирањем
активности пољопривредних про -
 извођача износом од 35.000. 

- Општина Мркоњић Град има
намјеру да обезбјеђењем кредит-
них средстава, као и дијелом бес-
повратних средстава за пројекте
допринесе унапређењу укупне по-
словне климе, стимулише и подс-
такне општи амбијент за привред-
ни развој, односно развој малих и
средњих предузећа, предузетни-
штва и пољопривреде, односно
нова запошљавања и стицање
нове вриједности - каже директор
Агенције за привредни развој Го-
ран Тодоровић.

Такође је усвојен и Извјештај о
реализацији програма за подсти-
цај привредног развоја општине у
2012. години. Овим програмом
остварени су значајни резултати у

области МСП и предузетништва,
као и развоју пољопривреде. За-
послена су 23 радника која су се
налазила на евиденцији бироа за
запошљавање, 48 индивидуал-
них регистрованих пољопривред-

них произвођача су корисници
програма за подстицај у 2012. го-
дини, док однос укупно одобре-
них и реализованих средстава за
програм подстицаја привреде у
2012. години износи 83,1 одсто.

Заштита природних
вриједности Балкане

Одборници су једногласно
усвојили Одлуку о усвајању из-
мјене дијела регулационог
плана "Центар" Мркоњић Град
на локалитету улице Стевана Син-
ђелића. Елаборат плана обухвата
простор између зелене пијаце и
Православне цркве, улице Симе
Шолаје до пословног објекта
"Младост", даље иде до објекта
Тоде Арсенића и Вељка Арсенића
и излази на улицу Стевана Синђе-
лића и зелене пијаце. 

Донесена је и Одлука о изра-
ди просторног плана подручја
посебне намјене туристичко-
рекреационог центра "Балка-
на" површине око 90 хектара. 

- Просторним планом Репуб-
лике Српске до 2015. године пред-
виђено је да се под заштиту у дије-
лу природних вриједности стави

Одборници су са 17 гласова "за" и шест "про-
тив" усвојили Извјештај о раду начелника
општине и општинске административне
службе за 2012. годину.

- Општинска управа је у 2012. години
наставила са реализацијом кључних циље-
ва, а то су изградња модерне локалне упра-
ве, реализација програма капиталних инве-
стиција, подршка развоју малих и средњих
предузећа и пољопривреде на под-
ручју општине. 

И поред кризе несметано је функционисала
општинска управа, обезбијеђена су планирана

средства за кориснике социјалне заштите,
предшколског образовања, студената, не-

владиних организација и других буџетских
корисника. Морали смо да штедимо на
дијелу средстава планираних за капитал-
не инвестиције и на материјалним трош-
ковима свих буџетских корисника - истак-

ла је начелница општине Дивна
Аничић.

Помоћ лијечењу Марка Марчете
Једногласно је усвојена и одлука о одобравању новчаних средста-

ва у износу од 2.000 КМ за стационарно лијечење студента Марка
Марчете, који је несретним случајем тешко настрадао и налази се на
лијечењу у здравственој установи у Градишци.

Улагања у привредни
развој општине „Општина Мркоњић

Град има намјеру да
обезбјеђењем кре-

дитних и бесповрат-
них средстава допри-

несе унапређењу
укупне пословне

климе, подстакне
развој малих и сред-

њих предузећа, пред-
узетништва и пољо-

привреде“, поручују
из локалне власти

Аничић: Успјешни у 2012. и поред кризе



Поводом обиљежавања 8. ма-
рта, Међународног празника
жена, Нина Суомалаинен, замје-
ница шефа Мисије Организације
за европску безбедност и са-
радњу (ОЕБС/OSCE), уприличи-
ла је радни ручак са пет жена -
начелницa општина у БиХ, и са
њима  разговарала о пројектима
Мисије за 2013. годину и могућ-
ностима међусобне сарадње. На
прошлогодишњим локалним из-
борима у 142 општине у БиХ, за
функцију начелника се кандидо-
вало 29 жена. Повјерење гласача
је добило пет жена, а међу њима
је и начелница Општине Мрко-
њић Град - Дивна Аничић. 

Поред мркоњићке, састанку су
присуствовале и Милева Комле-
новић, начелница Општине Кали-
новик, Сњежана  Рајлић (Нови
Град), Амра  Бабић (Високо) и
Јасминка Бегић (Добој – Југ). 

Нина Суомалаинен је истакла
да је циљ састанка био да се жене
које су изабране за начелнице
упознају и разговарају о питањи-
ма од заједничког интереса.

- ОЕБС подржава учешће жена
у политици и процесу одлучивања.
Разговарали смо о томе како и
колико су жене укључене у полити-
ку у другим државама Европе и

Америке. Разговарали смо такође
и о главним проблемима с којима
се жене сусрећу у свом професио-
налном раду, као и о усклађивању
породичног живота са каријером -
рекла је Суомалаинен, додајући да
жене имају права рјешења за по-
бољшање тешке ситуације у дру-
штву. 

Заједнички став свих начелни-
ца је да жене које су на водећим
позицијама требају бити  примјер и
осталим женама да се баве поли-
тиком и да се изборе за водеће по-
зиције. 

- Наша обавеза је оправдати
повјерење грађана, а њихови про-
блеми су велики и разнолики. Мис-
лим да женама начелницама  није
ништа ни лакше ни теже него муш-
карцима, и сви имамо исте послове
и проблеме. Своје обавезе ускла-
ђујем тако да у суштини немам свој
приватни живот. Јако мало време-
на имам за хоби и пријатеље, а
своје задовољство проналазим  у
послу и тако што помажем другим
људима. Битно је да вас испуњава
оно што радите - истакла  је Дивна
Аничић. 

Она истиче да начелници раде
одговоран посао и да морају оп-
равдати повјерење грађана.

- Моја партија од  2004. године

руководи  општином  Мркоњић
Град и у том периоду је промије-
њен изглед општине. Завршили
смо велики број инфраструктурних
пројеката, догодиле су се многе
промјене у области школства , кул-
туре, спорта. Наши садашњи при-
оритети су отварање нових радних
мјеста и даља подршка нашим
домаћим привредним субјектима.
Тренутно  радимо на оснивању по-
словне зоне и стварању услова за
покретање производње у индус-
тријским погонима у којима би се
запослио велики број радника - ре-
кла је начелница Мркоњић Града. 

Мисија ОЕБС-а у БиХ ангажо-
вана је да се подигне ниво свијести
о приоритетима жена, да се пове-
ћа заинтересованост жена за кан-
дидовање на изборима и да се у
политичким странкама жене више
активирају.                                      С. ЋУСО

Народна скупштина Републике
Српске изабрала је нову Владу, након
оставке предсједника Александра Џо-
мбића. 

Новоизабрана предсједница Вла-
де Републике Српске Жељка Цвија-
новић је изјавила да ће ово бити народ-
на влада, реформски оријентисана, са
примарним циљем да се сачува стабил-
ност институција и финансијска одржи-
вост система. 

- Влада ће бити креативна, брза, ефикасна и пок-
ретна па ћемо увести мјере које ће имати брзи ефекат.
Један од наших приоритета у раду биће стварање
амбијента и унапређење регулаторног оквира за ефи-
касну борбу против криминала и корупције - нагласи-
ла је Цвијановићева и додала да ће реконструисана
влада водити битку за свако радно мјесто кроз про-

граме подршке привреди и креативне
програме запошљавања. 

За министра финансија изабран је
Зоран Тегелтија, који је ту дужност обав-
љао и у претходној влади.

Нови-стари министар рекао је да се
програми о којима је говорила предсједни-
ца Владе РС преламају преко послова
Министарства финансија, односно јавних
расхода и прихода.

- Сигуран сам да ће бити довољно и јав-
них прихода и јавних расхода да реализујемо све што
је написано у експозеу који је изнијела  Народној скуп-
штини Републике Српске нова предсједница Владе РС.
У новој влади је остао већи број министара из пре-
тходног сазива, који ће у почетку бити у лакшој ситуа-
цији него новоизабрани министри - нагласио је Тегел-
тија.                                                                                                         ЕЛН
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Охрабрење
- Жене у БиХ требају имати

храбрости и снаге да се могу но-
сити са свим проблемима и иза-
зовима, јер се само заједничким
дјеловањем може изградити
боља Босна и Херцеговина - по-
ручила је Нина Суомалаинен.

Изабрана радна 
тијела Скупштине
Одбор за културу, 
образовање 
и информисање
Божана Марчета
(предсједница), Радана
Гаврић (замјеница предсјед-
нице), Влајко Тодоровић,
Бранка Рудић и Радмило
Радовановић.

Одбор за развој спор-
та и физичке културе
Крстан Томић (предсјед-
ник), Миленко Милекић
(замјеник предсједника),
Марко Јовандић, Радослав
Милекић и Илија Караћ.

Одбор за питања 
младих
Драган Сантрач (предсјед-
ник), Блашко Каурин
(замјеник предсједника),
Марко Јовандић, Зоран
Терзија и Младен Бошкан.

Одбор за заштиту
животне средине
Радован Димитрић
(предсједник), Гојко Грабеж
(замјеник предсједника),
Жељко Ђукановић, Мирјана
Лакета и Јадранка Војводић.

Одбор за сарадњу са
градовима, општина-
ма и мјесним заједни-
цама
Душан Дакић (предсјед-
ник), Миленко Савановић
(замјеник предсједника),
Миле Даниловић, Дивна
Аничић и Сузана Рајковић.

Одбор за равно-
правност полова
Миљка Антић (предсједни-
ца), Сњежана Милановић
(замјеница предсједнице) и
Блашко Каурин.

Одбор за вјерска 
питања
Љубиша Маркановић
(предсједник), Сњежана
Милановић (замјеница
предсједника) и Гојко
Грабеж.

Одбор за заштиту
људских права, пред-
ставке и притужбе
грађана
Миливој Чигоја (предсјед-
ник), Милан Пучић (замјеник
предсједника), Миленко
Шајин, Душан Сладојевић и
Влајко Тодоровић.

Одбор за примјену
Етичког кодекса
Мира Стојичић (предсјед-
ница), Славко Лукић
(замјеник предсједнице),
Марко Јовандић, Загорка
Јовић  и Ален Ђурић.

подручје ''Балкана''. Овај документ
одређује основне правце развоја
подручја, садржи сва релевантна
сазнања о простору и усмјерава
њихово рационално и одрживо ко-
риштење - објаснила је начелница
Одјељења за просторно планира-
ње и комуналне послове Невенка
Ма лешевић. 

Одборници су једногласно ус-
војили Одлуку о отпису краткороч-
них потраживања, којом  се наведе-
на потраживања која нису наплаће-
на у периоду од дванаест мјесеци
иста преносе на спорна и сумњива
потраживања. 

Приход од шума 
иде неразвијенима

Са 19 гласова "за" и четири
"уздржана" гласа усвојен је и про-
грам утрошка средстава оства-
рених продајом шумских дрвних
сортимената на подручју општине.
Према усвојеном плану буџета за
2013. годину, средства која би тре-
бало остварити продајом шумских
сортимената износе 460.000 КМ. 

- Средства добијена продајом
шумских дрвних сортимената ће би-
ти утрошена за развој и унапређење
инфраструктурних објаката у нераз-
вијеним дијеловима општине и то за
асфалтирање, санацију и одржава-
ње локалних и некатегорисаних пу-
тева 60 одсто средстава, за рјеша-
вање водоводне и канализационе
инфраструктуре 10 одсто, за зашти-
ту животне средине 10 одсто и за из-
раду просторно-планске документа-
ције 20 одсто - рекао је начелник
Одјељења за изградњу града и
управљање имовином Дамир Сла-
дојевић.

Уз 17 гласова "за" и шест "уз-
држаних" усвојен је Извјештај о
рјешавању управних предмета у
Административној служби општине
за 2012. годину. 

Одборници су једногласно ус-
војили Извјештај о раду Општин -
ске борачке организације за 2012.
годину као и Информацију о раду
Општинске организације поро-
дица заробљених и погинулих
бораца и несталих цивила. 

Извјештај о раду Општинске
организације Црвеног крста усво-
јен је са 18 гласова "за", четира
гласа "против" и два "уздржана".

Одборници општинског парла-
мента једногласно су усвојили Ин-
формацију о раду Правобрани-
лаштва Републике Српске – сје-
диште замјеника Бања Лука за 2012.
годину, Акциони план јачања со-
цијалне заштите и инклузије дје-
це у општини за 2013-2014. годину,
као и приједлог Одлуке о утврђива-
њу критеријума и расписивању кон-
курса за избор једног члана Управ-
ног одбора ЈУ "Народна библио-
тека" Мркоњић Град.

Приједлог Одлуке о утврђивању
критеријума и расписивању конкур-
са за избор чланова школских
одбора усвојен је са 19 гласова
"за" и четири "уздржана" гласа,
као и приједлог Рјешења о имено-
вању Комисије за избор. Рјешења о
избору сталних радних тијела Скуп-
штине општине су донесена већи-
ном гласова.                                          С. ЋУСО

БИХ МИСИЈА ОЕБС-а ПОВЕЗУЈЕ ОПШТИНЕ 

Састанак начелница

ПРОМЈЕНА: НОВА ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
На челу Владе Жељка Цвијановић, 
Тегелтија и даље министар финансија



Средином 2005. године у Мр-
коњић Граду је основана Кому-
нална полиција, која од тада обав-
ља послове контроле из области
комуналних и других дјелатности
утврђених посебним законом и одлу-
кама општине. 

Комунална полиција је у саставу
Одјељења за инспекцијске посло-
ве општине, а два комунална поли-
цајца обављају контролу и надзор у
једној смјени - у дане викенда имају
редовне контроле рада угоститељ-
ских објеката а у нерадне дане врше
контроле по позиву грађана. Они
имају и посебну униформу, значку,

легитимацију и службено возило.
Комунална полиција у обавља-

њу свакодневних послова сугериса-
ла је усмено грађанима на низ про-
пуста, упозоравала их и оба вје шта-
вала, што је имало ефекта у откла-
њању тих пропуста.

У случајевима драстичних по-
вреда одредби закона и одлука оп-
штине од стране грађана, правних и
одговорних лица састављани су
записници, издавана рјешења са ут-
врђеним мјерама за отклањање не-
достатака, роковима за њихово из-
вршење и одређивањем - изрица-
њем  новчаних казни.

Комунална полиција је у 2012. го-
дини извршила 191 контролу, изда-
ла 128 прекршајних налога у вријед-
ности од 13.700 КМ и уручила 600
обавјештења о радном времену,
одлагању смећа, плакатирању, ук-
лањању снијега и возила, преглас-
ној музици и другом. Она сарађује са
Комуналним предузећем „Парк“,
Станицом јавне безбједности Мрко-
њић Град и другим јавним пред-
узећима и установама.                  С. ЋУСО

На Годишњој скупштини Општинске организа-
ције СУБНОР-а Мркоњић Град разматран је извјеш-
тај о раду и план рада у овој години. На подручју
мркоњићке општине има живих 47 учесника На -
родноослободилачке борбе, а у организацију је
учлањено и 14 чланова - потомака бораца из Другог
свјетског рата.

Акценат у раду Општинске организације СУБНОР-
а Мркоњић Град у овој години биће стављен на оби-
љежавање значајних историјских догођаја из
Народоослободилачке борбе, али и на обнову спо-
мен-обиљежја.

- Уз помоћ наше општине обновили смо скоро све
партизанске споменике, а већина њих била је оштеће-
на и порушена за вријеме окупације мркоњићке
општине у прошлом рату. Планирамо да у току ове
године извршимо обнову натписа на спомен-плочама
и на споменицима. За те послове нам треба око 500
марака, а средства ће обезбиједити општина. Иначе, у
овој години је у буџету општине за рад СУБНОР-а пла-
нирано 4.400 марака, што нам је довољно за наше
планиране активности - рекао је Влајко Јовић, пре -
дсједник СУБНОР-а.                                                           

(С. Д.)

Семинар за подизање јавне
свијести и позитивне промјене у
перцепцији управљања чврстим
отпадом, одржан у Мркоњић Гаду,
дио је кампање Министарства за
просторно уређење, грађеви-
нарство и екологију Републике
Српске, коју спроводи у сарадњи са
Агенцијом за односе с јавношћу
“Инфо 5”, фирмом “World media” и
Институтом за грађевинарство “ИГ”
из Бањалуке, 

Саша Дуновић, стручни сарад-
ник у Институту за грађевинарство,
каже да се кроз промоцију ове кам-
пање  јача свијест грађана и инсти-
туција да треба разврставати и
збрињавати комунални отпад, што
је од великог значаја за заштиту
животне средине.

- У задњих десет година доста
се урадило на том плану. Почело се
изградњом одређених регионалних
депонија и концептом регионалног
управљања чврстим отпадом у не-
ким регијама. Наметнула се и потре-
ба за едукацијом становништва,
односно јавности, општинских слу-
жбеника и комуналних радника о
правилном управљању чврстим от-
падом. Код нас мало општина задо-
вољава европске стандарде о депо-

новању отпада - каже Дуновић и
додаје да није акценат само на
одлагању отпада, већ у интегриса-
ном систему управљања чврстим
отпадом.

- Депоновање отпада је најгора
опција и то је трошак. Депоније су
скупи објекти који морају задовоља-
вати европске стандарде у погледу
заштитите воде, ваздуха, тла и
здравља људи. Морамо да кренемо
са смањењем отпада на самом из-
вору, што је могуће постићи превен-
цијом, разврставањем и  искориш-
тавањем корисних компоненти от-
пада - истиче Дуновић.

Кампања се највећим дијелом
финансира из донације Краље-
вине Шведске и дијелом из сред-
става Свјетске банке.                 С. ЋУСО

СУБНОР обнавља партизанске споменике

Шта све контролише 
Комунална полиција?
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Кампања
Кампања ће трајати годину

дана на територији осам дефини-
саних регија - Приједору, Бања-
луци, Мркоњић Граду, Добоју,
Бијељини, Зворнику, Фочи и
Гацку. Мото кампање је: „Запам-
ти добро: све се креће, отпад је
сировина а не смеће“.

У ПРИРОДИ СВЕ СЕ КРЕЋЕ

ОТПАД ЈЕ 
СИРОВИНА, 
А НЕ СМЕЋЕ

Пописни катастар непокретности
На подручју највећег дијела општине на снази је пописни катастар

формиран послије Другог свјетског рата у сврху опорезивања и за већину
катастарских општина једини је извор података о некретнинама. Мада је
цијела територија општине геодетски снимљена од 1979. до 1981. године,
још није довршено излагање на јавни увид. За пет катастарских општина
(Јасенови Потоци, Горњи Бараћи, Доња Пецка, Горња Подгорија и
Бјелајце) од 2001. године је успостављена земљишна књига са дигитал-
ним катастарским плановима.

Новим Законом о премјеру и катастру Републике Српске прописно је
да се излагање на јавни увид података о непокретностима и утврђивање
права на истим може извршити за цијелу к.о. или за дио к.о., а најмање за
једну парцелу. Појединачна излагања података о непокретностима врши се
на основу захтјева странке и о трошку странке, у случајевима када за подиза-
ње кредита банке треба ради осигурања утврдити права на непокретности.

Нови модел јавне евиденције непокретности и стварних права је савре-
мен, јефтин, брз и поуздан. (М. М.)

ИЗВЕШТАЈ: РАД  КОМУНАЛНЕ  ПОЛИЦИЈЕ 

Осма година контроле
комуналног реда

- ОДРЖАВАЊЕ јавних површи-
на, уклањање бесправно поставље-
них објеката, хаварисаних и нере-
гистрованих возила

- ОДРЖАВАЊЕ, уређење, упо-
требу и заштиту комуналних обје-
ката и уређаја,

- ПРИДРЖАВАЊЕ радног вре-
мена угоститељских одјеката, трго-
вина и других услужних радњи у
складу са важећим одлукама

- ОДРЖАВАЊЕ чистоће на јав-
ним површинама, одвоз смећа,
одвоз кућног отпада и другог кому-
налног отпада

- ОДРЖАВАЊЕ јавних и саобра-
ћајних површина (плочника, трго-
ва, јавних саобраћајница и др.), као
и одржавање јавне расвјете

- ПОСТАВЉАЊЕ назива фирми,
натписа и реклама

- ОДРЖАВАЊЕ гробаља и
мезарја

- ОДРЖАВАЊЕ јавне водоводне
мреже

- ОДРЖАВАЊЕ јавне канализа-
ционе мреже

- ОДРЖАВАЊЕ кућног реда у
зградама

- СПРОВОЂЕЊЕ других одлука



ЕДУКАЦИЈА ВОЋАРА: За четрдесeтaк мркоњићких воћара Агенција
за привредни развој организовала је стручно предавање о исхра-
ни и прољетној резидби воћака, а предавачи су били стручњаци из
Министарства пољопривреде РС. Стручни сарадник Биљана
Арамбашић истакла је да се НПК ђубрива за прихрану воћкама дају у
јесен, а не као што је случај код нас у прољећном периоду. За прољећ-
ну прихрану воћа се користe УРЕА и КАН, који у свом саставу имају ве-
лики проценат азота. У новоформираном воћњаку у Подбрду прак-
тично је извршено орезивање стабала воћака.                                      (С. Д.)

Најбољи студенти у општини
потписали су уговоре о стипенди-
рању са Општином Мркоњић Град,
која ће ове године стипендирати
243 студента, а за ту намену је из-
двојила 320.000 марака. 

Износ стипендије је 120 КМ за
редовне студенте, док је за дјецу
погинулих бораца и ратне војне
инвалиде од прве до четврте ка-
тегорије обезбијеђено по 150 КМ,
односно по 180 КМ за студенте
дефицитарних занимања (маши-
нство, математика и физика), а ис-
плаћиваће се десет мјесеци у току
школске године.

Начелница општине Дивна
Аничић истиче да је општина
Мркоњић Град једна од ријетких
општина која стипендира овако
велики број студената, а уз то ре-
довно исплаћује  стипендије.

- Сви ви који сте испуњавали
услове добили сте стипендије, али
то није случај у другим општинама.
Уз сву моју радост што смо ово
постигли, морам да вам кажем да
је све теже исплаћивати стипенди-
је свим студентима јер су времена
тешка, па ће вјероватно наредних

година доћи до измјене скупштин-
ске одлуке о стипендирању - рекла
је Аничићева и додала да стипен-
дије ипак требају да буду награда
за добре студенте.

На подручју општине у задњих
неколико година значајно се уве-
ћао број стипендиста. У школској
2004/2005. години било је 58 сту-

дената стипендиста, а од 2010.
године Мркоњић Град се налази у
самом врху у Босни и Херцего-
вини по броју стипендиста. Већи-
на њих се након завршетка шко-
ловања враћа у родни крај и тра-
жи запослење, због чега се све ви-
ше стимулише студирање дефи-
цитарних занимања.                     С. ЋУСО
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Ријеч стипендиста
Стипендија много значи за Јелену Малић, која

студира енглески језик и књижевност и већ је на чет-
вртој години факултета.

- У данашње време када је цијели свијет захвати-
ла економска криза и када је много незапослених,
многим студентима је ова стипендија једини новац за

школовање - каже Јелена Малић. 
Слично прича и Јефто Радуловић, студент тре-

ће године  економског факултета.
- Стипендија ми много значи, а за похвалу је што

је општина изнашла средства да свима који испуња-
вају услове обезбиједи стипендију. У овим тешким
условима није једноставно пронаћи толики новац -
каже Радуловић.

ОПШТИНА СТИПЕНДИРА 243 СТУДЕНТА

Прикупљени подаци за израду
социо-економске анализе

На састанку чланова Развој-
ног тима за израду стратегије
развоја општине са представни-
ком консултантске куће “ЕДА” из
Бања Луке, разматране су даље
активности на изради стратегије
развоја општине, извршен је пре-
глед  прикупљених података,
идентификовани су проблеми а
консултант је дао препоруке за
даље активности у вези са обра-
дом и анализом података.

- Циљ у овој почетној фази је
да видимо гдје смо и шта урадили
као и да анализирамо податке који

су до сада прикупљени. Након тога
слиједи интензиван рад на изради
стратегије - каже консултант Сте-
во Пуцар и додаје да ће се у на-
редних неколико дана одржати
обука кључних представника Раз-
војног тима за израду социо-еко-
номске анализе. 

Томислав Тодоровић, коор-
динатор Развојног тима општине
каже да су прикупљени подаци
који ће се користити приликом из-
раде социо-економске анализе.

- До сада су идентификовани
сви кључни актери у процесу изра-

де стратегије развоја и у складу с
тим одржан је и састанак партнер-
ске групе, на којем су се чланови
упознали са активностима које нам
предстоје у овом процесу. Такође
се вриједно радило и на прикупља-
њу података који ће се користити
за израду социо-економске анали-
зе - рекао је Тодоровић.

Стратегија се ради уз техничку
помоћ Развојног програма УНДП,
а у саставу пројекта интегрисаног
развоја (ИЛДП), и методологоји
за интегрално планирање локал-
ног развоја (МИПРО).                    С. Ћ.

РАЗВОЈНИ ТИМ ЗА ИЗРАДУ СТРАТЕГИЈЕ 
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Петогодишња сарадња са
Фондацијом Мозаик у финан-
сирању пројеката неформалних
група младих из Мркоњић Гра -
да биће настављена и у 2013.
години. Споразум о финансира-
њу пројеката и Декларацију
мре же Омладинске банке по -
тписале су начелница општине
Мркоњић Град, Дивна Аничић,
и Тања Смиљић, чланица Кре -
дитног одбора Омладинске бан -
ке Мркоњић Град. 

Овом приликом чланови Кре -
дитног одбора истакли су на
бројним мјестима у граду и мјес-
ним заједницама позив нефор-
малним групама младих да кан-

дидују пројекте за додјелу непо-
вратних средстава у 2013. години. 

За пројекте ће бити доди -
јељено 16.593 марака а кон-
курс је отворен до 15. aприла,
истакла је Горана Антић.

- До 31. маја ће бити објавље-
на листа одабраних пројекта који
морају бири реализовани до 30.
септембра ове године. Предност
ће имати пројекти младих у
руралним подручјима, пројекти
који афирмишу волонтеризам,
те пројекти младих у  области
спорта, културе и предузетништ-
ва - каже Горана Ан тић, коорди-
наторка  Кредитног одбора Ом -
ла дин ске банке

Жељко Пауковић, програм
менаџер Фондације Мозаик, ис -
такао је да ће се у овој години
програм Омладинске банке реа-
лизовати у партнерству са 31 оп -
штином у БиХ. Иначе, они ће до
2015. године кроз програм Ом -

ладинске банке подржати још
око 600 пројеката младих у
вриједности око 1.500.000 мара-
ка. Средства ће бити обезбијеђе-
на од  донатора, партнерских
општина и од локалних заједни-
ца.                                                С. ЋУСО

ОМЛАДИНСКА БАНКА МРКОЊИЋ ГРАД 

16.593 КМ за 
пројекте младих

НОВИ ПРОЈЕКТИ 
ОМЛАДИНСКЕ БАНКЕ 

Млади сте, имате идеју, способни сте  и желите нешто урадити за
средину у којој живите. Сада имате ту могућност! 

Позивамо Вас да конкуришете са својим пројектом којим ћете
заједнички ријешити проблеме у вашој заједници, а који се односе на
области информисања и мобилности младих, здравља и рекреатив-
ног живота младих, културе и слободног времена младих, подстица-
ња запошљавања и предузетништва младих, образовања, учешћа
младих у друштву, те омладинског и волонтерског рада.  

На позив за приједлоге пројеката могу конкурисати неформалне
групе младих старости од 15 до 30 година. Неопходно је да живе на
територији општине Мркоњић Град и да до 15. априла 2013. године по -
шаљу приједлог својих пројеката на адресу www.omaldinskabanka.ba.

Омладинска банка Мркоњић Град ће подржавати пројекте младих
у износу од 500 до 2.000 КМ. Укупна средства у фонду за ове
намјене износе 16.592 КМ, а обезбиједиће их Општина Мркоњић
Град и Фондација МОЗАИК.

Позив за приједлоге пројеката неформалних група младих у
општини Мркоњић Град можете погледати на: Огласној табли општи-
не, WEB www.mrkonjic-grad.rs.ba; www.omladinskabanka.ba, те на
Facebook - Omladinska banka Mrkonjic Grad.           ЂУРЂИЦА ШОЛАК

Реализовани пројекти у 2012. 
1. Уређење игралишта на Котору
2. Уређење игралишта у Мајдану
3. Луткарска радионица
4. СТОП нежељеној трудноћи
5. Заплешимо заједно
6. Реци НЕ пороцима
7. Такмичење за најбољи  неафирмисани бенд у региону,
8. Концерт етно-музике у Бараћима и Мркоњић Граду.

Средства 
- Омладинска банка Мрко -

њић Град основана је 2008.
године и до данас  је подржа-
ла 44 пројекта неформалних
група  младих у укупној врије -
дности од  143.946 КМ, од чега
су средства из општинског
буџета износила 93.493 КМ. У
овој години  је за ове намјене у
буџету општине предвиђено
11.244  КМ, док ће Фондација
Мозаик учествовати са 5.348
КМ - рекла је начелница oп -
штине Дивна Аничић.
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Циљ Владе Репуб-
лике Српске није
смањење плата за-
послених, него да се
маса плата у јавном 

сектору смањи у од-
носу на проценат учешћа у укуп-
ном бруто друштвеном произ-
воду. То ће се постићи када бу-
демо имали позитиван привре-
дни раст - каже у интервјуу
„Гласу Српске“ министар фи-
нансија РС, Мркоњићанин Зо-
ран Тегелтија и истаче да ће у
овој години бити омогућена
регистрација предузећа по при-
нципу „све на једном мјесту“.

ГЛАС СРПСКЕ: Иако су оду-
стали од штрајка, синдикати
и даље остају при захтјевима
за повећање цијене рада са
100 на 110 КМ. Колике су шан-
се да ове године буду враћене
плате које су смањене?

ЗОРАН ТЕГЕЛТИЈА: Шансе
за то су онолике колико има но-
вца у буџету, а у овом тренутку
не постоји могућност да се о то-
ме разговара. Синдикату смо
нудили да се послије шест мје-
сеци направи анализа изврше-
ња прихода и да се направи ана-
лиза могућности повећања пла-
те. Синдикати нису били спремни
на такву врсту дијалога, они су
условљавали да се плате не
смањују, па да се онда праве
анализе. Без обзира на то бави-
ћемо се анализама наше прихо-
довне стране и како се то односи
на позицију плата, и креирати
економску политику и буџет за
2014. годину. Наш циљ није сма-
њење плата запослених, него да
се маса плата у јавном сектору
смањи у односу на проценат
учешћа у укупном бруто друшт-
веном производу. То ћемо пос-
тићи када будемо имали позити-

ван привредни раст.
Тада нећемо има ти

потребу да ума-
њујемо пла -

те.

Колико је до сада уштеђе-
но мјерама које је Влада до-
нијела?

- За овај кратак период још
се не могу видјети сви ефекти
мјера штедње. Оно што смо
замислили у економској полити-
ци, када је у питању штедња по
основу броја агенција које су
потребне и на основу  планира-
них средстава за материјалне и
друге трошкове на нивоу свих
буџетских  корисника РС, најве-
ћи дио смо већ реализовали.
Током 2013. године видјећемо
ефекте штедње.

Законом о доприносима
предвиђено је да за раднике
који раде по уговору о дјелу
два послодавца уплаћују до-

приносе за ПИО. Да ли је то
нови намет за привреду?

- То није ново оптерећење за
привреду. На основу уговора о
дјелу послодавци до сада нису
плаћали порезе и доприносе за
раднике и све више смо имали
ситуација да се закључују уго-
вори о дјелу да би се избјегло
њихово плаћање. Број послова
који се обављају по уговору о
дјелу би требало да буде мали и
са тог становишта неће  пред-
стављати оптерећење за при-
вреду. Водили смо рачуна о
томе да  рад људи који имају
стални радни однос и који раде
на одређено вријеме не буде ни-
чим додатно оптерећен.

Привредници се жале да
су намети ипак високи.

- Очекивати да буде смање-
на стопа од десет одсто прихода
на доходак није реална. У неким
земљама се смањивала стопа
доприноса за здравствено оси-
гурање, а то се компензовало
растом стопе ПДВ-а. Ту праксу
су искористиле и Србија и Хр-
ватска, али ми мислимо да је то
веће  оптерећење за грађане,
јер на тај начин били би оптере-
ћени сви они који било шта про-
метују, а  доприносима се опте-
рећују само они који имају право
на здравствену заштиту.

Да ли се већ осјете нега-
тивне посљедице затварања
малих предузећа која нису
могла да издрже повећање
намета привреди?

- Нема великих осцилација
са становишта броја новоотво-
рених и затворених  предузећа,
али чињеница је да одређени
број предузећа смањује број
запослених радника и као ре-
зултат тога имамо смањење
укупног броја запослених.

Сматрате ли да у админи-
страцији има вишка радни-
ка?

- Наше су процјене биле да је
у овом тренутку веома тешко
ићи у политику смањења броја
запослених и сматрали смо да је
лакше да сви поднесемо терет
смањења наших личних прима-
ња него да људе оставимо на
улици. 

Жељка Јаворац 
(Извор: Глас Српске)

Све на једном мјесту
ГС: Најављено је и да ће се пред Владом РС ускоро наћи пакет измјена 22

закона како би се побољшао процес регистрације предузећа. О којим закони-
ма је ријеч?

ТЕГЕЛТИЈА: Влада је усвојила такозвани пројекат „све на једном
мјесту“ како би се лакше регистровала предузећа. То данас имамо уве-
дено у великом броју општина и доста успјешно функционише. Циљ
доношења измјена закона јесте да тај процес регистрације буде убр-
зан и да се смањи износ средстава потребних за регистрацију фирме.
Свјетска банка непрестано рангира земље по критеријумима погод-
ности пословања, брзине регистрације и тако даље. У првој полови-
ни године требало би да  измјенимо све законе који ће омогућити да
се предузећа региструју по принципу „све на једном мјесту“.

Реализовали смо оно што смо замислили у економској
политици, када је у питању штедња по основу броја аген-

ција које су потребне и на основу  планираних средстава за мате-
ријалне и друге трошкове свих буџетских  корисника, а ефекте
ћемо видети током 2013-те - објашњава министар финансија Ре-
публике Српске

ЗОРАН ТЕГЕЛТИЈА

Видјеће
се ефекти 
мјера 
штедње
у 2013.

ИНТЕРВЈУ

Наш циљ није смањење плата за-
послених, него да се маса плата у

јавном сектору смањи у односу на проце-
нат учешћа у укупном бруто друштвеном
производу. То ћемо постићи када будемо
имали позитиван привредни раст.”



Традиционално “Ловачко
вече” је прилика да се окупе и за-
баве ловци и њихови пријатељи,
да се кушају ловачки специјали-
тети и разна домаћа жестока пи-
ћа, да се испричају разне дого-
довштине из лова и да се кују
планови за отварање овогодиш-
ње ловне сезоне. 

Поводом завршетка ловне се-
зоне почетком марта је Ловачко
удружење „Лисина“ из Мрко-
њић Града организовало своје
вече у салону "Нина". Те вечери
на једном мјесту окупило се око
350 ловаца, њихове родбине и
пријатеља. Уз богату трпезу, са
специјалитетима од дивљачи, иг-
ру, пјесму, здравицу с краја на крај
ресторана, ловачке згоде и незго-
де, али истините, дружење је
трајало до ситних сати - до зоре.
Ни једна пушка, ни један лавеж
паса, а скуп ловаца. И то је лов. 

На забави сто педесет лова-
ца и двије стотине оних који нису
чланови удружења и нису ловци,
али воле или ловца или природно
благо.

Ловачком дружењу су прису-
ствовали и представници општи-
не Мркоњић Град, Станице јавне
безбједности, Ловачког савеза
Републике Српске, као и пред-

ставници предузећа која су по-
могла ову манифестацију: ШГ
"Лисина", "Хидроелектране на
Врбасу", "Мркоњић-путеви", "НМ
Комерц", "Дрводекс" и "Сториа". 

То вече сви присутни су били
ловци. Нису се разликовали ни по
звању ни по имању, ни по странци
ни по вјери. Сви гости на овом
дружењу су били презадовољни,
а домаћини су захвалили свима
који су им на било који начин по-
могли, као и свим гостима и прија-
тељима ловаца.   ДРАГО  ПАВЛОВИЋ
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Ријеч мркоњићких ловаца
- Сваке године обиљежавамо завршетак сезоне лова тако што ор-

ганизујемо ловачко дружење и припремимо ловачке специјалитете. За
ово вече смо припремили ловачку чорбу, ловачку шницлу и димљену
вјешалицу од дивљачи - рекао је Владо Тешановић, који је протекле
сезоне са својом ловачком групом имао богат улов.

- Ловом се бавим двадесет година и редовно долазим на ово ловач-
ко дружење. То је уједно и прилика да се видим и дружим са пријатељи-
ма и мимо лова. Добро смо се забавили, уживали смо у ловачким спе-
цијалитетима и причама о нашим ловачким успјесима, згодама и незго-
дама - прича Душко Милановић и додаје да пуно наших ловаца који
раде у иностранству долазе на ово дружење.

- У лов сам кренуо заједно са оцем, који је данас почасни члан ло-
вачког удружења. Волим лов и одгајивач сам ловачких паса. На Ловач-
ко вече сваке године долазим са супругом и пријатељима. Овогодишње
дружење је било једно од најбољих које памтим, остали смо до зоре и
одлично се провели - казује Вељко Живковић, који је члан Ловачког
удружења “Лисина” већ 25 година.

Похвале предсједника
Ловачког савеза РС

- Мркоњићко ловиште је уређено и има пуно дивљачи, а ловачко
удружење има велики број чланова који су добро организовани и
који пуно воде рачуна о уређењу ловишта и заштити природе и див-
љачи. Радо идем на ловачка дружења па сам често и са мркоњићким
ловцима - каже Вукашин Војиновић, предсједник Управног одбо-
ра Ловачког савеза Републике Српске.

ЛОВАЧКО ВЕЧЕ
УЗ БОГАТУ ТРПЕЗУ
Уз специјалитете од дивљачи, игру, пјесму, здравицу с краја на крај
ресторана, ловачке згоде и незгоде, али истините, дружење је
трајало до ситних сати - до зоре

СУСРЕТИ          ОБИЉЕЖЕН ЗАВРШЕТАК ЛОВАЧКЕ СЕЗОНЕ



Они који живе у
Србији се сјећају
свога родног краја,
враћају му се и
помажу колико
могу, а рођачке
везе су посебно
учвршћене у рат-
ним годинама које
су погодиле све
Мркоњићане
широм свијета

У
дружење Мркоњићана
у Београду је обиљежи-
ло 31. годину од оснива-
ња, а прослава поводом
тога је одржана у Сава
Центру. Нераскидиве ни-

ти су спајале родни крај и мјесто
живљења, па је удружење успје-
ло да опстане и у најтежим вре-
менима.

У свим овим годинама крајем
марта одржаване су вечери Мр-
коњићана и њихових пријатеља,
гдје су се многе генерације рођа-
ка и земљака упознавале, срета-
ле и дружиле. Они који живе у
Србији су се сјећали свога род-
ног краја, враћали му се и пома-
гали колико су могли. Рођачке
везе су посебно учвршћене у
ратним годинама које су погоди-
ле све Мркоњићане широм сви-
јета. Једне је захватио вихор ра-
та, други су са стријепњом пра-
тили ратне извјештаје и помага-
ли материјално и морално. 

Данас је општина Мркоњић
Град препознатљива по при-
родним љепотама, развоју пред-
узетништва, спорта и културе.
Сам град је уређена градска сре-
дина, спој традиционалног и мо-
дерног, са обновљеним и ново-
изграђеним бројним инфрастру-
ктурним објектима и привредним
капацитетима. За све ово заслу-
жни су и наши земљаци и рођаци
широм свијета, који помажу свој
родни крај, све више се враћају у
њега и обнављају породична
имања.

Општина Мркоњић Град по-
маже бројна завичајна удруже-
ња, па је и ове године помогла
одржавање ове манифестације
у Београду, а званична делега-
ција општине предводила је пе-
десетак гостију из Мркоњић Град
на прелијепом београдском дру-
жењу.                        МИЛЕНКО МИЛЕКИЋ
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ЖАРКО ГАЈИЋ
предсједник Удружења Мркоњићана у
Београду

- Ми смо најстарије завичајно удружење у
Београду. Успјели смо све ове године да
опстанемо и да наставимо са активностима
удружења везаним за скупљање разне помо-
ћи, успостављање привредне и културне
сарадње, организовање дружења у Београду
и одлазака у родни крај.

СЛАВКО САМАРЏИЈА
сликар

- Поред ове манифестације у Београду
редовно посјећујем завичајне свечаности у
Новом Саду, Медљанске спортске игре, Сабор
Медљанаца у Медној и Косидбу на Балкани -
казује Самарџија који  је свом родном селу
Медној поклонио збирку слика и збирку
књига.

ЗОРАН ПЛАВШИЋ
новинар у пензији из Београда

- Моја породица је предала делегацији
Мркоњић Града вриједне књиге и радове
академика Милана Будимира, коме је општи-
на Мркоњић Град постхумно додијелила
повељу почасног грађанина. Мој дјед Милан
је волио свој родни крај за чији привредни и
културни развој је пуно заслужна и наша
породица.

СУСРЕТИ ВЕЧЕ МРКОЊИЋАНА У БЕОГРАДУ

Нераскидиве везе



Домаћини су обиљежили Тре-
ће отворено навијачко-акроба-
тско и плесно првенство Босне и
Херцеговине, одржано 17. марта у
Мркоњић Граду, освојивши че-
тири пехара, 48 медаља и мини
мис круну, у конкуренцији такми-
чара клубова из Широког Бри-

јега, Груда, Невесиња, Гацка,
Читлука, Мостара, Билеће, Оџа-
ка, Посушја и Мркоњић Града.

Кореограф и идејни оснивач
Клуба навијачица из Мркоњић
Града, Тања Милановић, каже да
није било лако организовати ово
такмичење.

- Припреме око организације
овог такмичења и кореографије су
биле напорне, требало нам је доста
стрпљења, рада и подршке. Најви-
ше су нам помогли запослени у
спортској дворани,  родитељи и
фотограф Зоран Даниловић. Са-
вез БиХ за „cheerleading“ нам је

такође пружио сву неопходну
помоћ за организовање ове вели-
ке манифестације. Интернациона-
лне плесне судије су оцјењивале
такмичаре, који су се такмичили у
три категорије кадети, јуниори и
сениори, а свака категорија је има-
ла више плесних дисциплина - ка-

же Милановићева.                                              
У генералном пласману најви-

ше успјеха имали су такмичари
плесног клуба из Широког Бри-
јега, који су вишеструки прваци
Босне и Херецеговине. Навијачице
из Мркоњић Града су се за првен-
ство припремале током цијеле го-
дине па тако ни успјех није изо-
стао.

- За државно првенство смо
спремили специјалне и захтјевне
кореографије, што се и исплатило.
Наш плесни клуб остварио је из-
ванредан успјех  јер смо освојили
четири пехара и 48 медаља, као и
мини мис круну коју је добила наша
најљепша мини навијачица Виоле-
та Бувач! Поред тога кадеткиње из
нашег града су првакиње БиХ у
навијачком плесу, сениорке су прве
у дисциплини „hip-hop cheer duo“,
друго мјесто заузели су јуниори у
навијачком плесу као и у дисцип-
линама „time out“ и „group stundu“,
сениори су такође освојили друга
мјеста у дисциплини „time-out“ и у
солистичкој дисципини - рекла нам
је Милица Ћоћкало, чланица мр-
коњићке такмичарске екипе . 

Навијачице из Мркоњић Града
су срећне што су се захваљујући
освојеним медаљама пласирале
на овогодишње Европско првен-
ство у Загребу, али због недо-
статка новчаних средстава неће
учествовати на том првенству.
Ипак, надају се да ће убудуће има-
ти већу подршку спортских клубо-
ва и локалне заједнице.

ВЕСНА ВРБЉАНАЦ
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ТРЕЋЕ ОТВОРЕНО НАВИЈАЧКО-АКРОБАТСКО И ПЛЕСНО ПРВЕНСТВО БИХ

Успјех мркоњићких навијачица

Гимнастика, акробатика и плес
Тања Милановић је тренер који ради као волонтер са великом преда-

ношћу и љубављу. Она је навијачицама и сестра, и доктор, и кореограф и
другарица.

- Код нас је акоробатски плес непознат, многи нису ни свјесни да је то
јако захтјеван, тежак и понекад опасан плес јер се састоји из гимнастике,
акробатике и плеса. Већина акробатских елемената се ради у ваздуху.
Прва постава навијачица мора да за сваку утакмицу припреми осам нових
једноминутних кореографија, а некад у мјесецу имамо и по пет утакмица,
па нека неко каже да је лако бити навијачица - каже Милановићева. 

Мркоњићке навијачице игра-
ју и плешу већ пет година, а прве
плесне кораке су научиле у плесној
секцији при Омладинском центру.
Касније су постале навијачице КК
Младост, кроз чије редове је про-
шло око 500 дјевојака, тако да из
сезоне у сезону наступа нова поста-
ва навијачица. Због недостатка ра-
зумијевања и подршке за овај вид
спорта, навијачице у акробатском
плесу немају ни свој клуб, већ функ-
ционишу као подклуб секција Мла-
дости. Сналазе се на разне начине
да обезбиједе адекватне услове за
тренирање, јер немају салу, опрему
и спонзоре, а главни финансијери
су им родитељи. 

Навијачице КК “Младост”
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Прва ваздухопловна свечаност у Mркоњић Граду

У петак у 51/4 сах. по подне
видила се у Сарајеву на сјеверној
страни хоризонта сјајна прилика
- ватрена лопта као глава велика,
која је у приличној висини с исто-
ка у правој прузи прелетила
преко неба у правцу према запа-
ду...Из Јајца брзојављају, да се

метеор и ондје опазио, сувише
кад се распрснуо мисле неки да су
чули тутњаву.

У Кључу се такођер при мје -
тио, а уз то чула тутњава као
гром и осјетио потрес земље.

У Бравском 4 сахата од Кљу -
ча, причају да се метеор још два-
ред распрснуо те први пут чуло
као метак из пушке а други пут

као из топа. У Варцар – Вакуфу и
Бихаћу опазио се такође и у пото-
њем мјесту чула тутњава од екс-
плозије метеора.

У новинама читамо, да се
метеор опазио и у Лесковцу код
Загреба. 

(Сарајевски лист, јануар 1890. године)

На Млиништу нашем позна-
том летовалишту, које се налази у
западном делу бановине у сред
непроходних црногоричних и
букових шума, на висини од скоро
1.300 метара, основан је Тури -
стички одбор. Овај одбор има
задатак да пропагира туризам и
планинарство у овим нашим
лепим планинским крајевима, и
да подузме све потребне мере за
што брже унапређење Млини -
шта.

Новоизабрани одбор одмах је
израдио генерални план Млини -

шта и извршио парцелацију гра-
дилишта за подизање туристич-
ких шумских кућица. Два члана
управе одмах су отпочела са
градњом дрвених кућица. Мли -
ниште има и ту предност што има
водоводну планинску воду и што
се са висова Чулеглаве и Кури -
зеба пружа прекрасан видик на
огромне комплексе шума које ве -
ћином експлоатише ''Шипад''.

У управу су ушла г.г. за пре-
тседника Божо Митровић; за по -
тпредседника Перо Ћоровић, ин -
дустријалац; за секретара Мато

Блажевић, приватни чиновник; за
благајника Никола Симић, шеф
железничке станице; за чланове
управе др Милутин Глигић, про-
фесор; Љубо Степановић, инже-
њер шумарства; Велимир Јелић,
хидротехнички инжењер; Милан
Аврамовић, поштар; Карло Бу -
лат, гостионичар; Перица Васић,
лугар; Вучен Морача, надзорник
пруге; Јанко Станић, лугар и Јаков
Пенић, цестар.

(Службени лист Врбаске бановине,
година IX, петак, 1. јула 1938. 

број 1.452, страна 4)

Недавно је основан у Мр -
коњић Граду месни одбор Аеро
клуба који је уз припомоћ Об -
ласног одбора Бања Лука, при-
редио 24. VII свој први аероми-
тинг у селу Бјелајци, 8 км удаље-
но од Мркоњић Града. Велик
број грађана превезао се ауто-
бусима у Бјелајце где је већ маса
сеоског света очекивала авион
Обласног одбора. Било је у све -

му преко 4000 посетилаца, а
такви су скупови права реткост у
овоме крају. Много их је дошло
већ уочи недеље па су ноћили
под шаторима. Ноћу је падала
киша, али поподне је већ било
сунчано и суво. 

Иза 15 часова из Бања Луке је
стигао авион Обласног одбора с
потпредседником проф. Ми ла -
ном Јанковићем и пилотом г.

Земљићем. Попевши се на крило
авиона проф. Јанковић одржао је
предавање у коме је нагласио да
је дошло доба да се авијација
продире и у Бос.Крајину. 

...Народ је с великим интере-
совањем разгледао авион, а
онда су почела ''ваздушна кр -
штења''. Прва се охрабрила је -
дна стасита сељанка у лепој
народној ношњи. А онда једна

млада муслиманка. Иза тога је
летело много грађана и тежака,
свега око 30.

Народ је с великим задовољ-
ством пратио све те летове и
срдачно поздравио на одласку
чланове Обласног одбора из
Бања Луке.

(Службени лист Врбаске бановине,
година IX,  петак, 29 јула 1938. 

број 1464, страна 2)

ГРАДСКИ ВРЕМЕПЛОВ (3)

Пад метеора
Пад метеора на Чељабљинску област на
Кавказу десио се 16.02.2013. год. У јануару
1890. године мањи метеор је пао на БиХ, чија
се експлозија чула и над ондашњим Варцар
Вакуфом.

Сјајна прилика на небу

У Млиништу основан 
Туристички одбор

Мркоњић Град 1932. године:
Група мјештана у народној
ношњи окупљена у центру
града. У позадини се види
зграда среског начелства.

(Службени лист Врбаске бановине, 
година III, 21 јула 1932. број 29. страна 6.)

Хотел ''Млиниште'' 1932. године: Омиљено излетиште и ваздушна бања, на прузи Јајце - Дрвар.
Власништво Херцеговца Пере Ћоровића. Лепо место за опоравак на висини од око 1.300 метара.

(Службени лист Врбаске бановине, година III, 22. септембра 1932. број 38, страна 1)



Марко Рајковић (56) из
Мркоњић Града чува традицију
израде старих српских склопи-
вих ножева - шклопаца  (скло-

паца). Више од двадесет година сваки сло-
бодан тренутак поклања ручној изради
ножева свих врста и облика и објашњава да
се још као дјечак "заљубио“ у очев шкло-
пац, који је често узимао без дозволе, што
му је причињавало посебно задовољство.

Шклопац је дио традиције српског на-
рода и често га називају џепни или чобански
нож, јер су га чобани носили у џеповима или
уз одјећу, а највише су га користили за спре-
мање хране и за дјељање дрвета. Рајковић
нам је испричао како је научио вјештину
прављења ножева.

- Сам сам се опредијелио за прављење
ножева и сам све научио. Битно је да у нече-
му уживаш и да нешто волиш и онда ти то и
полази за руком - каже наш саговорник и
додаје да се одмара уз овај необичан хоби.

Објашњава да је израда шклопца зах-
тјевна и да има више фаза -  израду корица
и израду оштрице.

- За израду корица потребни су рогови
од овна,  који се кувају, пеглају, суше и груби-
рају. Овнујске рогове узимам у клаоницама и
сијечем дијелове који ми требају, па тек онда
прелазим на кување - прича мајстор.

Оштрице прави од росваја, па онда то
све склапа у корице.

- Све ручно склапам и резбарим и на
крају на њих стављам украсе од месинга -

напомиње Рајковић и појашњава да се ко-
ристи само ситним алатом - брусилицама и
турпијама.

Ако има припремљен материјал, за је-
дан дан може да направи два шклопца, а
мјесечно отприлике двадесетак.

- Годишње их направим више од  двије
стотине, имам поруџбе са разних страна -
каже Марко и додаје да их људи купују као
сувенире.

Осим шклопаца, овај мајстор прави и
друге ножеве: ловачке, затим за клање
стоке, за пршуте, "кукане"... И за њихову
израду користи росвај за оштрице, а за
корице дрво од багрема, од шљиве, круш-
ке и другог. Марко прави и алатке, као што
су мотике, трнокопи и слично.                   Д. ЛЕКИЋ

Мајку тројице погинулих
бораца у Отаџбинско-
одбрамбеном рату Ми-
леву Жупић, посјети-
ла је делегација опш-

тине Мркоњић Град, поводом  8.
марта, Међународног дана жена.
Уз цвијеће и пригодне поклоне
Милеви је дуг живот и срећан пра-
зник пожелио предсједник Скупш-
тине општине Миленко Милекић
и обећао да ће општина и даље
помагати овој мајци хероини. 

- Милева је мајка херој којој је
болна судбина одредила да у рату
изгуби сва три своја сина. Њено
срце и даље куца, живећи са пат-
њом и тугом за најмилијима. Зах-
вални смо јој што је родила храбре
синове који су живот дали за нашу
отаџбину - рекао је Милекић.

Милева живи сама у стану који
је добила од општине Мркоњић
Град, а при руци су јој двије сестре
које јој помажу и свакодневно оби-
лазе.

- Радујем се посјети из општи-
не. То је за мене знак пажње, да
нисам заборављена и да неко о ме-

ни још увијек мисли и води рачуна.
Ја се много обрадујем  када ме би-
ло ко посјети, јер ми је тако лакше
да подијелим бол за мојим синови-
ма Стевом, Живком и Жељком који
су задњег дана рата погинули бра-
нећи свој родни крај. Боле ме моје
ране, али ми се чини да ме још ви-
ше боли направда да за ове злочи-
не и након седамнаест година  ни-
ко није одговарао. Желим да за
живота дочекам правду, али је
неком стало да се истина о српским
страдањима не сазна - прича скр-
хана болом Милева.

Мада је Милеву убила туга и
има нарушено здравље, она је још
увијек ведрог духа и пуна опти-
мизма за живот.

- Ја живим и борим се са својим
болом. Тешко ми је, али кад год
могу oдем на гробље у Густовару, и
запалим свијеће мојим синовима и
покојном мужу. А што се тиче бриге
друштва о мени ја сам задовољна.
Од пензије могу живјети, измирити
све обавезе, купити лијекове и
набавити дрва за огрев - скромно
прича Милева.                             С. ДАКИЋ
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Цијена
Цијене ножева су различите, од 20

КМ, па навише, зависно од величине
ножа и квалитета материјала.

-  Мојих шклопаца има и у
Аустралији, Словенији и широм бивше
Југославије - похвалио нам се Марко.

У уторак, 10. октобра 1995. године тројица
браће Жупића су се изнад села Сурјана одвојили
од групе војника с којима су се повлачили и запутили
назад, према родном селу Густовари. Водећи бри-
гом за мајком и кућом Жупићи су ишли право у
сусрет хрватској војсци, која је већ била ушла у
њихово село... Тога кобног дана, Милева је својим
ситним кораком, са завежљајем у рукама и плимом
злих слутњи у души, хитала у супротном правцу,
према кањону Врбаса, намјерна да пресретне ратне
колоне са Голе планине и пронађе своју дјецу... И
тога дана и касније у избјегличком логору, унезвије-
рена мајка је узалуд прилазила и познате и непозна-
те људе питала за своје синове... У фебруару 1996.
године пронађено је тијело њеног сина Жељка у
Сурјану, имао је велику рану од метка на лијевој над-
лактици, а дио тијела му је био разнесен бомбом. У
априлу мјесецу у масовној гробници у Мркоњић
Граду пронађена су Живкова и Стеванова тијела.
На Стевану су пронађене двије прострелне ране на
грудима и једна у предјелу главе. На Живковом тије-
лу није пронађена ни једна рана од метка, убијен је
звјерским ударцима неким тупим предметом.

- Само молим бога да нису били заједно кад су их

мучки убијали, већ да
су умрли бар са надом
да ће друга два брата
преживјети, мајци ста-
рост олакшати и поро-
дичну лозу продужити.
Најприје сам јаукала до
неба, јој боже, па зар
сва тројица! Све сам
мислила, неће срце из-
држати, мора пући, ни-
је то мало. Брзо ћу ја уз
своју дјецу... Ал′ срце и
даље куца. Идем тако
стазом до почивалиш-
та па све журим њима. Сунце упре у хумке рек′о би
човјек грије их. Онда мислим-код бога су, заједно су...
па осушим очи и ћутим. Онда ми опет на ум падне: Ко
ће им долазити ако мене не буде... Нису осим мене
никога за собом оставили... А могло је бити дјеце...
Онда се сјетим како смо их нашли, па опет јаукнем... И
све тако, ја своје, а Бог ће одредити како ће бити -
присјећа се Милева Жупић, мајка тројице синова
страдалих бранећи отаџбину.

ПОСЈЕТА МАЈЦИ ХЕРОИНИ 

Живим и борим се 
са својим болом
У октобру 1995. године, хрватска војска у Густо-
вари убила браћу Стеву, Живка и Жељка Жупића
и мајку Милеву оставили без три сина

Чува шклопац 
од заборава 
Шклопац је дио традиције српског народа и често га називају
џепни или чобански нож, јер су га чобани носили у џеповима
или уз одјећу, а највише су га користили за спремање хране и
за дјељање дрвета

У ПОСЈЕТИ МАРКО РАЈКОВИЋ, МАЈСТОР ЗА  СКЛОПИВЕ НОЖЕВЕ

БОЛНА СУДБИНА МИЛЕВЕ ЖУПИЋ

Слободан Рајковић, Милева Жупић и Миленко Милекић



Градски хор "Мали принц"
из Мркоњић Града организовао је
традиционални концерт посвећен
мајкама, поводом 8. марта, под
слоганом "Носим те у срцу, ма-
ма". На концерту у позоришној са-
ли Спортско-културног центра

"Петар Кочић" са Градским хо-
ром пјевали су и ученици првих ра-
зреда Основне школе "Иван Го-
ран Ковачић".

- Дјеца су рецитацијама, глу-
мом и пјесмом пренијела много
својих пољубаца, најљепше пору-

ке љубави и захвалности мајкама -
рекла је руководилац Градског
хора, Милијана Малић, и додала
да су ученици из основне школе на
неки начин били гости, јер су први
пут учествовали у овој већ позна-
тој приредби.

Дјеца су одушевљена што су
пјесмама послали поруке љубави.

- Редовно пјевам на концерти-
ма и ово је прилика да се обратимо
и захвалимо нашим мајкама и ба-
кама - рекла је једанаестогодиш-
ња Ива Сладојевић.    Д. ЛЕКИЋ
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Чланови мркоњићког Град-
ског позоришта премијерно су
извели представу "Свако време
има своје Феме", по мотивима
комада "Покондирена тиква"
Јована Стерије Поповића, а у
режији Дубравке Николић. 

- Главни мото представе је да
и након сто година постоје Феме,
само што новој Феми француски
више није "ин", него енглески, па
свака Фема мора да има френдо-
ве и да буде "ОК" - рекла је Нико-
лићева и додала да су само моти-

ви остали из дјела "Покондирена
тиква", а све остало је прилаго-
дила новом времену.

Објашњава да је помало ст-
раховала док је радила адапта-
цију јер није знала како ће пред-
става бити прихваћена.

- Био ме страх да се "играм" са
класиком, али сам задовољна јер
су и глумци и публика то прихва-
тила - рекла је Николићева.       

Представа је хуманитарног
карактера и сав приход ће ићи за
лијечење апсолвента грађевине
Марка Марчете.

- Цјелокупан приход од мар-
товског репертоара је намијењен
за лијечење Марчете који је нека-
да био члан наше драмске секције
- рекла је Сузана Милић, која је
играла улогу Феме.

Марчета је тешко повријеђен
у септембру прошле године, а по-
слије дужег стања коме и даље се
налази на болничком лијечењу.

Д. ЛЕКИЋ

НОВА ПРЕДСТАВА ГРАДСКОГ ПОЗОРИШТА

Фема за сва времена

Поклон мркоњићким женама
од "Малог принца" и првака

Фолклором за 
Марков опоравак 

Чланови Културно-умјет-
ничког друштва "Петар Први
Карађорђевић Мркоњић" одр-
жали су хуманитарни концерт, а
уз домаћи ансамбл на концерту
су наступили и чланови друшта-
ва "Рибник", "Подбрдо" и "Ни-
кола Кокошар" из Шипова.

Чланица рибничког КУД-а,
Миланка Гатарић, истиче да су
се она и њени другари радо ода-
звали позиву. 

- Жељели смо да игром и
пјесмом помогнемо прикупљање
новца. Надам се да ће хумани
људи помоћи да се прикупи до-
вољно новца за Марково оздрав-
љење.

Наша мала срца 
куцају за твоје

Дјеца из вртића “Миља Ђу-
кановић” са својим васпитачи-
цама извела су пригодан прог-
рам под називом „Наша мала
срца куцају за твоје“. Сав при-
ход је намијењен за лијечење
суграђанина Марка Марчете. 

Директoрица вртића, Дани-
јела Протић, рекла је да су за-
послени и малишани из ове уста-
нове жељели да овом приред-
бом покажу своју хуманост.

- Дјеца су кроз игру, пјесму,
рецитацију и плес послала поруку
Марку да није сам, те да му желе
брзо оздрављење и повратак
кући - рекла је Протићева, а њене
ријечи потврђује и васпитачица
Весна Субашић, која истиче да
су несебичан допринос дали и
родитељи.                                          С. Д. 

Бањалучани најбољи физичари
На регионалном такмичењу ученика средњих школа из физике у

Мркоњић Граду, највише успјеха имали су ученици Гимназије из Бањалу-
ке, док су друго мјесто освојили ученици Гимназије домаћина.

Такмичење је окупило седамнаест ученика из, поред две поменуте гим-
назије, још три бањалучке школе - Електротехничке школе "Никола Тесла",
Медицинске школе и Опће Гимназије Католичког средњошколског центра.

- Циљ ових такмичења је да се из младих генерација извуче што већи
број талената који ће сутра градити нашу друштвену заједницу и бити до-
бри стручњаци - рекао је савјетник у Педагошком заводу РС, Миладин
Илић, и истакао да су средњошколци показали завидно знање из физике.

Ученица трећег разреда Гимназије из Мркоњић Града, Славка Вуч-
ковић, била је задовољна, јер је заузела друго мјесто.

- Већ годинама учествујем на такмичењима из физике, у првом разреду
сам била прва на регионалном а седма на републичком такмичењу. Волим
физику и она ми је на неки начин у крви - рекла је Славка, и напоменула да
се на републичко такмичење средњошколаца из физике пласирала и
Маријана Зељковић. С. ДАКИЋ

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

www.mrkonjic-grad.rs.ba
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Рођени

Првих дана прољећа почеле су припреме за изградњу фабрике за прераду метал силицијума у Бјелајцу. Прва фаза је уклањање
постојећих објеката некадашњег предузећа Ударника. 

Изузетно хладно вријеме и обилне падавине у мјесецу марту ове године су одгодили почетак пољо-
привредних радова и грађевинске сезоне. Температуре су се кретале и до минус десет степени испод
нуле.

ФОТО ВИЈЕСТИ
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Почетком марта почео је прољећни
дио фудбалског првенства Прве
лиге Републике Српске. У првој

утакмици која је одиграна у Мркоњић
Граду фудбалери Слободе су заслужено
побиједили Слогу из Добоја са 1:0.

Шеф стручног штаба Зоран Драги -
шић задовољан је игром и побједом своје
екипе у једном од најважнијих мечева у
прољећном дијелу шампионата.

- Мислим да је ово била једна равнопра -
вна утакмица у свим сегментима фудбалске
игре. Добојлије нас нису изненадиле својом
офанзивном игром, јер смо знали да они
свој квалитет неће да бране дефанзивном
игром. Честитам својим фудбалерима који

су успјели да одиграју један јуначки меч.
Мислим да смо због кашњења припрема у
последњих петнаестак минута губили дах -
рекао је Драгишић.

У 15. колу фудбалери Слободе су у Гац -
ку изгубили од домаће Младости са 2:1. Го -
сти се нису снашли најбоље на изузетно
тешком терену за игру, а поразу је сигурно
допринио и недостатак неколико стан-
дардних првотимаца. 

Већ у идућој утакмици у дербију 16. ко -
ла, фудбалери Слободе су били силни у по -
бједи над имењаком из Новог Града са
3:0. Дoмaћи су зaслужeнo дoшли дo нoвa
три бoдa иaкo су и гoсти имaли нeкoликo
приликa. Фудбалери оба тима су дoшли сa -
мo сa jeдним циљeм - дa сe нaдигрaвajу,
штo je знaлa дa пoздрaви oбjeктивнa мркo-

њићкa публикa. Овом пoбjeдoм чeтa Зoрaнa
Дрaгишићa oстaлa je у сaмoм врху тaбeлe. 

Већ идућег викенда у Угљевику је одигра-
на важна утакмица гдје су се бодовима нада-
ле обе екипе. Фудбалери домаћег Радника су
у жестокој борби освојили важне бодове у
борби за опстанак, док је Слобода наставила
да губи бодове на гостовањима. С. ДАКИЋ

ФУДБАЛ УСПЈЕШАН ПРОЉЕЋНИ СТАРТ 

Слобода у врху табеле

МЕМОРИЈАЛНИ ШАХОВСКИ ТУРНИР

Милован Травар у акцији

1. Козара 17 10 2 5 33:26 32
2. Слога 17 9 4 4 35:15 31
3. Младост (ВО) 17 9 2 6 35:24 29
4. Слобода (МГ) 17 9 2 6 23:15 29
5. Подриње 17 8 3 6 32:18 27
6. Слобода (НГ) 17 8 3 6 26:21 27
7. Модрича М. 17 8 2 7 24:23 26
8. Младост (Г) 17 7 5 5 21:24 26
9. Дрина (З) 17 6 5 6 28:25 23
10. Рудар (У) 17 6 2 9 18:25 20
11. Дрина ХЕ 17 5 3 9 18:27 18
12. Сутјеска 17 4 5 8 16:18 17
13. Борац 17 4 5 8 15:30 17
14. Љубић 17 3 3 11 11:44 12

ТАБЕЛА ПРВЕ ЛИГЕ РС

РЕЗУЛТАТИ СЛОБОДЕ
14. коло (9. 3. 2013.)
СЛОБОДА (МГ) – СЛОГА 1:0  (1:0)
Стријелац: 1:0 Ћулум у 12 минуту.
Стадион „Луке“ у Мркоњић Граду. Гле далаца 400. Судија: Душко Јокшић (При једор) 7.
Жути картон: Вуклишевић, Ћу лум, Милетић, Девушић, Кременовић, Ра доја (Слобода),
Ђорић, Вехабовић, Дујко вић (Слога).
СЛОБОДА(МГ): Илић 7,5, Граачанин 7,5, Сладојевић 8, Вуклишевић 7,5, Травар 7,5 (од
74 минута Инђић-), Ћулум 8,5, Радоја 8, Девушић 7,5 (од 87 минута Топић-),
Димитријевић 7,5, Кременовић 8. Тренер Зоран Драгишић.
СЛОГА(Д): Хаџиђулбић 7,5, Јовановић 6,5(од 83 минута Јоксимовић-), Алексић 6, ашић
6,5, Д.Панић 7,5, Ђорић 7, Крешић 7, (од 74 минута Спречо-), Дујаковић 7, Мујкић 6,5,
Веселиновић 7(од 80 минута Ристић-), Вехабовић 7. Тренер Зоран Ћургуз.

15. коло (19. 3. 2013)
МЛAДОСТ (Г) - СЛОБОДA (MГ)  2: 1 (2:1)
Стријелци: 1:0 Дедић у 16, 1:1 Прело у 20., 2:1 Прело у 41. минуту. Стадион: Градски у
Гацку. Гледалаца: 100. Судија: Срђан Лу бура (И. Сарајево) 7. Жути картони: Сла дојевић
(Слобода).Играч утакмице: Мирослав Прело (Младост) 7,5.
МЛAДОСТ: Колак 7, Сушић 6,5, Aндрић 7, Мрковић 6,5, Вицо 7, Горановић 6, Прело 7,5,
Васиљевић 7, Ћеранић 7, Сушић 6,5 (од 77. минута Лозо -), Дракул 7 (од 88. минута
Дангубић). Тренер: Жељко Поповић.
СЛОБОДA (МГ): Рељић 7, Грачанин 6 (од 55. минута Козомара 6), Пекез 6,5, Берета 7,
Сладојевић 7, Сакан 6,5, Гверо 6,5, Травар 6,5, Дедић 7, Топић 6,5, Инђић 6,5.  Тренер:
Зоран Драгишић.

16. коло (24. 3. 2013.)
СЛОБОДА (МГ) – СЛОБОДА (НГ)  3:0 (1:0)
Стријелци: 1:0 Радоја у 8, 2:0 Димитријевић у 75, 3:0 Шакић у 83. Минуту. Стадион:
''Луке'' у Мркоњић Граду. Гледалаца: 300. Судије: Љубо Аничић (Србац) 6. 
Жути картони: Вуклишевић (Слобода МГ). Играч утакмице: Синиша Радоја (Слобода
МГ).
СЛОБОДА (МГ): Илић 7, Вуклишевић 7, Грачанин 7, Берета 7 (од 61. минута Сакан),
Сладојевић 7,5, Кременовић 7,5, Девушић 7, Радоја 8 (од 86. минута Дедић), Ћулум 7,5,
Травар 7 (од 70. минута Шакић 7), Димитријевић 7,5. Тренер: Зоран Драгишић.
СЛОБОДА (НГ): М. Кондић 7, Поповић 6, Згоњанин 6, Пекија 6,5, Хамзић- (од 31. Минута
Бабић 6), Ковачевић 7,5, Десница 6, Умићевић 6, Војновић 6, Абдулај 6,5, Антонић 6,5.
Тренер: Љубиша Дрљача.

17. коло (30. 3. 2013.)
РУДАР (У) – СЛОБОДА (МГ)  1 : 0
Стријелaц: 1:0 Богићевић у 45. минуту. Стадион: Градски у Угљевику. Гледалаца: 200.
Судија: Љубиша Куваља (Србац) 7. Жути картони: Радовановић, Тодоровић, Д. Лазић.
Давидовић (Рудар), Кременовић, Сакан, Ћулум, Димитријевић (Слобода).
Играч утакмице: Душко Богићевић (Рудар) 7.
РУДАР: Лукић 8, Богићевић 8, Марковић 7,5, Радовановић 7, Тодоровић 6,5 (Божић),
Цвијић 6, Стјепановић 7, Д. Лазић 7, Давидовић 6, (Бајић), Нешковић (Мајсторовић), М.
Лазић 6. Тренер: Предраг Марић.
СЛОБОДА (МГ): Илић 7, Сладојевић 7, Грачанин 6 (Шакић), Берета 6 (Инђић),
Кременовић 7, Сакан 7, Радоја 7, Ћулум 7, Девушић 6 (Топић), Травар 7,5, Димитријевић
7. Тренер: Зоран Драгишић.

Владо Јаковљевић из Бања
Луке побједник је меморијалног
ша ховског турнира под називом
"Да се не забораве Чико, Цвијо и
Чуле", који је одржан у Туристи -
чком центру „Балкана“ код Мр -
коњић Града. Организатор турнира
је шаховски клуб "Ан пасан" из
Мр коњић Града, а посвећен је нека-
дашњим шахистима Јовану Стани -
шићу - Чики, Мирку Цвијићу - Цви -
ји и Момиру Чулићу - Чули. 

На турниру је учествовало 65
та кмичара из Мркоњић Града,
Кључа, Бихаћа, Рибника, Ши -
пова, Бања Луке, Котор Варошa,

Теслића и Велике Кладуше.
Играло се девет кола по швај -

царском систему, а важила су „фина
правила за убзани шах“. Први потез
је симболично направила Марта
Станишић, кћерка шахисте Јована
Станишића.

- Турнир је заиста посјећен и иг -
рало се 15 минута по играчу. На тур-
ниру је  учествовао један велемај -
стор, као и четири интер-мајстора,
два фиде-мајстора, четири ученика
основне школе и четири пензионера -
рекао је члан организационог одбо-
ра Радомир Попадић и додао да су
за побједнике обезбијеђене новчане

награде од 20 до 200 КМ. На -
грађени су и најбоље пласирани пен-
зионер Слободан Тешић из Котор
Вароша и најмлађи учесник Бојан
Максимовић из Бања Луке.

Покровитељ турнира је била
општина Мркоњић Град.          Д. ЛЕКИЋ

Да се не забораве Чико, Цвијо и Чуле
Табела
Јаковљевић.................................7,5
Владо Наранчић........................7,5
Милан Вукић ..................................7
Мухамед Борић .........................6,5
Борис Ђукић ...............................6,5

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

www.mrkonjic-grad.rs.ba
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ЧАРОБЊАЦИ
КОШАРКА        МЛАДОСТ ПРВА У ЛИГИ 12 БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

ГОРАН СЛАДОЈЕВИЋ, тренер
- Ово је велики успјех за цијели град. Добро смо се при-

премили за такмичење, пет побједа у низу је било пресудно
да се нађемо на врху табеле. Играли смо цијело првенство
добро, а играче је послужило здравље и није било неких
већих повреда. Вјерујем да ћемо са добрим играма и резул-
татима наставити и у Лиги 6.

РАНКО
ВЕЛИМИРОВИЋ 
капитен тима

- Заслужено смо
освојили прво мјесто са  17
побједа и
само пет
пораза.
Годинама
напорно
радимо и
постиже-
мо све
боље резултате. Постали
смо ре спектабилна екипа
која може сваког да
побиједи. 

ПЕТАР ИВАНИЋ, играч
- Ово је велики успјех за све нас играче и навијаче

Младости. Сезона је као из снова. Све је почело од августа,
напорно смо тренирали и као резултат дошао је овај велики
успјех. 

19. коло (2.3.2013.)
МЛАДОСТ - БОСНА   98: 92  (81 : 81) (18:16, 16:17, 26:17, 21:31, 17:11)
Дворана: Спортска у Мркоњић Граду. Гледалаца: 700. Судије:
Адемир Зураповић, Дамир Куносић (Тузла), Саша Лакић (Бије -
љина).
МЛАДОСТ: Алексић, Милекић 2, С. Радановић, Кнежевић 21, Ми -
лошевић 5, Томић, Бјелић 16, М. Видовић, Кежић 21, Иванић 10,
Велимировић 17, М. Радановић 6. Тренер: Горан Сладојевић.
БОСНА: Мујић 2, Буза 10, Вуковић 3, Дамјановић, Чамџић 10, А.
Демић 15, Лерић 17, С. Демић 17, Ризвић 18. Решидовић. Тренер:
Драгољуб Видачић.

20. коло (9.3.2013)
СЕРВИЦИУМ - МЛАДОСТ 45:98 (11:31, 13:23, 10:27, 11:17)
Дворана: Спортски центар ''Ненад Баштинац'' у Александровцу.
Гледалаца: 200. Судије: Миљан Шобот (Бањалука), Јелена Де ја -
новић (Добој) и Сеид Ножинвић (Зеница).
СЕРВИЦИЈУМ: Бабић 2, Мићић 1, О. Вуковић 4, И. Дамјановић 4,
Пећанац 12, С. Дамјановић, Д. Вуковић 2, Савић 4, Ковачевић 2,
Вукајловић 6, Билановић 7, Адамовић 1. Тренер: Нино Шарић.
МЛАДОСТ: Алексић 8, Милекић 3, Радановић 2, Кнежевић 15,
Милошевић, Томић 12, Бјелић 13, Видовић 11, Кежић 14, Иванић,
Велимировић 6, Радановић 14. Тренер: Горан Сладојевић. 

21. коло (16.03.2013.)
МЛАДОСТ – ЧАПЉИНА 83:79  (22:24, 21:22, 24:19, 16:14)
Дворана: Спортска у Мркоњић Граду. Гледалаца: 600. Судије: Харис
Бједић (Сарајево), Ацо Окука (Кисељак), Армин Авдић (Зеница).
МЛАДОСТ: Алексић, Милекић 6, А. Радовановић, Кнежевић 5,
Милошевић 10, Томић, Бјелић 19, М. Видовић, кежић 6, Иванић 21,
Велимировић 7, М.Радовановић  9. Тренер: Горан Сладојевић.
ЧАПЉИНА: Бјелица 17, Ковачевић 14, Караматић, Јурковић, Мичић
11, Бикшић, Галић 5, Јурковић, Јелачић 11, Маслаћ, Перван, Поповић
21. Тренер: Горан Перић.

22. коло ( 23.03.2013.)
РАДНИК – МЛАДОСТ 64:65  (13:20, 21:13, 10:13, 20:19)
Дворана: ОШ ''Вук Караџић'' у Бијељини. Гледалаца: 400.
РАДНИК: Радовановић 17, Кокоруш 3, Лонтош, Екрић, Боровчанин
22, Тољ, Кецман 2, Горановић 8, марковић 1, Ерић, Радовић, Симић 11.
Тренер: Игор Михајловић.
МЛАДОСТ: Алексић, Милекић, С. Радановић, Кнежевић 6, Томић 4,
Бјелић 21, Видовић, Кежић 8, Иванић 10, Велимировић 7, М.
Радановић 9. Тренер: Горан Сладојевић. 

ТАБЕЛА ЛИГЕ 12 БиХ
1. КК "Младост" 22 17 5 200 39
2. КК "Босна“ 22 16 6 165 38
3. ХКК "Чапљина " 22 16 6 138 38
4. КК "Радник " 22 11 11 34 33
5. ХКК “Зрињски" 22 11 11 4 33
6. КК "Варда - ХЕ" 22 10 12 - 20 32
7. КК " Леотар" 22 10 12 - 17 32
8. КК "Какањ" 22 9 13 - 57 31
9. ХКК "Посушје" 22 9 13 - 25 31
10. КК "Борац" 22 9 13 - 28 31
11. КК "Вогошћа" 22 8 14 - 108 30
12. КК "Сервициум" (-1) 22 6 16 - 286 27

РЕЗУЛТАТИ МЛАДОСТИ

Кошаркаши мркоњићке Мла -
дости ос во јили су прво мјесто у
Првенству Босне и Херцеговине
Лига 12 и пласирали се у Лигу 6. То
је највећи успјех у тридесетпетого-
дишњој историји клуба, али може
се рећи и у ко лективном спорту у
граду подно Лисине.

Већи дио овог првенства Мла -
дост је била лидер, а у стопу су је
пратиле екипе Чапљине и  нека-
дашњег првака Европе Босне.
Била је то сезона у којој су доми-
нирали „Вукови из Мичигена“ и
својим кошаркашким чароли јама
одушевљавали љубитеље коша -

рке ши ром Босне и Хе рцеговине.
Уз управу клуба, тренере

Горана Сла до јевића и Мила ди -
на Рмуша, заслуге за освајање
првог мјеста иду и на адресу ко -
шаркаша: капитена Ранка Ве ли -
мировића, Ми лана Кежића, Пе -
тра Иванића, Ни но слава Ми ло -

шевића, Игора Бјелића, Ма к -
сима Ра да новића, Огњена Ми -
ле кића, али и „полетараца“
Дра  шка Кнежевића, Ђорђа Але -
к сића, Обрада Томића, Сто јана
Радановића, Милоша и Не мање
Видовића, Милана Анђе лића и
Предрага Куриџе.                     С. ДАКИЋ

ГОРАН
МИЛАНОВИЋ 
предсједник Управног
одбора Младости

- Задовољан сам оства-
реним резултатима, сматрам
да је ово  мој лични успјех као
и успјех цијелог града. Имамо
озбиљан тим, два пута смо
били трећи у БиХ па и ове
године очекујемо да заузме-
мо треће мјесто на крају та -
кмичења за првака БиХ.
Потајно се надам и пласману
у финале play offa. Планови
клуба за идућу сезону  зависе
од прилива финансијских
средстава. Очекујем да ћемо
задржати континуитет у раду
и наставити стазом успјеха. 


