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ДОДЈЕЉЕНЕ
ОПШТИНСКЕ  НАГРАДЕ  И

ПРИЗНАЊА

ТЕГЕЛТИЈИ ПОВЕЉА 
КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ 

КАРАЂОРЂЕВИЋА
,,Свој успјех мјерио сам до сада по двије 

ствари. Успјехом моје дјеце и успјехом 

нашег  града. Послије мог избора за 

министра финансија желим додати 

још један, а то је успјех и развој РС. Без 

Републике Српске све ове награде и 

признања не би ималe смисла”,   рекао је 

Тегелтија
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НАЈАВА НАРЕДНЕ СЈЕДНИЦЕ СО
Одборници би на наредној сједници требало да разматрају: Извјештај о извршењу буџета општине Мркоњић Град за 2010. годину, Извјештај о рјешавању 
управних предмета у Општинској административној служби за 2010. годину. 
Такође, на дневном реду сједнице скупштине наћи ће се и неколико Програма и Информација:  Програм коришћења средстава од накнаде за коришћење 
шума, Програм културних и спортских активности, Информација о извршењу Програма капиталних инвестиција у 2010. години,  Информација у 
области спорта, са финансијским извјештајем спортских клубова на подручју општине Мркоњић Град у 2010. години,  Информација о стању у области 
културе и информисања на подручју општине Мркоњић Град у 2010. години, Информација о раду Општинске борачке организације и Општинске 
организације породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила општине Мркоњић Град за 2010. годину;

УСВОЈЕН ПРОГРАМ ЗА ПОДСТИЦАЈ ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА
Одборници Скупштине општине једногласно су усвојили Програм за подстицај привредног развоја у општини Мркоњић Град за 2011. годину. Уводно 
излагање поднио је Томислав Тодоровић, директор Агенције за привредни развој и нагласио је да наведени Програм урађен у складу са чланом 10. 
Закона о накнадама за кориштење природних ресурса у сврху призводње електричне енергије, члана 6.  Закона о подстицају развоја малих и средњих 
предузећа Републике Српске и члану 22. Закона о пољопривреди.
Укупна средства за реализацију Програма износе 540.500 КМ, а биће распоређена на сљедећи начин: 
Компонента 1. Подршка развоју МСП и предузетништва…....…. ............403.000 КМ, 
Компонента 2. Подршка развоју пољопривреде........................................... 137.500 КМ. 
План утрошка средстава није коначан и могућа је прерасподјела средстава из једне компоненте у другу, у складу са потребама потенцијалних корисника 
које они буду исказивали. 
Одлуку о прерасподјели средстава доноси Комисија СО-е, задужена за имплементацију Програма, а на основу исказаног интересовања подносиоца 
захтјева. 
Извори средстава за реализацију Програма су средства буџета општине Мркоњић Град за 2011. годину, односно Програм кориштења средства од 
накнаде за кориштење природних ресурса у сврху производње електричне енергије у 2011. години. 

Скупштинска
хроника
Скупштинска
хроника

И З В Ј Е Ш Т А Ј 
са  21. сједнице 

Скупштине  општине
основу накнада за кори-
шћење природних ресурса 
у сврху производње 
електричне енергије и 
Програм одржавања лока-
лних и некатегорисаних 
путева на подручју општине 
Мркоњић  Град у 2011. 
години.  На сједници ску-
пштине нашао се и Приједлог 
Одлуке о  усвајању Локалне 
волонтерске политике на 
подручју општине Мркоњић 
Град. 
Уводно излагање приједлога  
ове Одлуке поднио је Живко 
Видачковић, начелник 
Одјељења за општу управу 
и друштвене дјелатности и 
истакао да је приједлог ове 
Одлуке сачињен на основу 
Закона о волонтирању  који 
је дефинисао вредновање и 
награђивање волонтера на 
нивоу локалних заједница.
Општина Мркоњић Град 
подржава награђивање 
најзаслужнијих волонтера и 
организатора волонтирања, 
уз накнадно  креирање 

У понедјељак 07.02.2011. 
године одржана је 21. 
сједница Скупштине 
општине Мркоњић Град. 
На дневном реду сједнице је 
било 19 тачака.
Одборници Скупштине 
општине Мркоњић Град  
усвојили су Програм за 
подстицај привредног ра-
звоја општине Мркоњић 
Град који је поднио Томислав 
Тодоровић, директор Аге-
нције за привредни развој. 
Он је истакнуо да је исти 
квалитетно сачињен и  да 
је  усклађен са законским 
прописима, а затим детаљно 
појаснио све појединачне 
одредбе овог Програма.  
Циљ овог програма пре-
дставља унапређење 
амбијента за пословање 
МСП, предузетника пољо-
привредних произвођача 
и пословних субјеката из 
области туризма.
Једногласно је усвојен 
и  Програм коришћења 
средстава уплаћених по 

Правилника о награђивању 
волонтера.  
На овом скупштинском 
засједању донесене су 
и  Одлука о уступању на 
коришћење земљишта 
и објеката ЈУ Дјечији 
вртић „Миља Ђукановић“ 
Мркоњић Град, 
Одлука о уступању на 
коришћење земљишта 
и објеката Гимназији 
и Машинској школи 
Мркоњић Град, као 
и  Одлука о просјечној 
коначној цијени м2 корисне 
стамбене и пословне 

површине у 2010. години. 
Једногласно су усвојени 
Извјештаји инспекцијских 
органа општине Мркоњић 
Град за период 1.1. до 
31.12.2010. године и то: 
тржишне инспекције, 
здр а в с тв ено-с а ни т арне 
инспекције, ветеринарске 
инспекције, урбанистичко-
грађевинске инспекције и 
пољопривредне инспекције.
Без расправе прихваћене 
су и Информација о стању 
безбједности на подручју 
општине Мркоњић Град за 
2010.  годину,  у  којој  су

презентовани основни пода-
ци и показатељи  о реали-
зованим  пословима и 
задацима опште безбје-
доносне  ситуације  на 
подручју општине, затим 
Информација о раду 
Пореске управе – Мркоњић 
Град,  Информација о 
раду Републичке управе 
за геодетске и имовинско-
правне послове- подручна 
јединица Мркоњић Град за 
2010. годину. 

Предсједник Народне скупштине РС Игор Радојичић

Признање Зорану Тегелтији

ДОДЈЕЉЕНА ОПШТИНСКЕ НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА

ТЕГЕЛТИЈИ ПОВЕЉА КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ КАРАЂОРЂЕВИЋА
У Дому културе  04.02.2011. године одржана је свечана академија 
посвећена обиљежавању Дана општине и 4.фебруара Дана повратка, 
којој је присустовала делегација Владе РС, коју је предводио 
потпредсједник Антон Касиповић и предсједник Народне скупштине 
Игор Радојичић. На академији су заслужним појединцима и 
колективима додјељена општинске награде и признања.
Наиме, Повеља краља Петра I Карађорђевића Мркоњића додјељена 
је досадашњем начелнику општине, а сада министру финасија РС 
Зорану Тегелтији. Повељом општине Мркоњић Град са сребреним 
симболом награђена је ЈУ Културни центар „Петар Кочић“, док су 
похвалом општине награђени привредници Слободан Јаковљевић и 
Мирко Васић, др  примаријус Мирјана Савић из Дома здравља „Др 
Јован Рашковић“ и Слободан Дакић, новинар „Гласа Српске“.

Захвалница општи-
не додјељена је: Јели 
Пекез, Драгици 
Радић, Вељку 
Солдату, Савану 
Д а н и л о в и ћ у , 
Грозди Љубојевић, 
М и л и в о ј у 
Бојанићу, Бори 
Лакети, Далибору 
Еремији и Милици Самарџија.
,,Свој успјех мјерио сам до сада по двије ствари. Успјехом моје дјеце и успјехом нашег  града. Послије 
мог избора за министра финансија желим додати још један, а то је успјех и развој РС. Без Републике 
Српске све ове награде и признања не би имале смисла” , рекао је Тегелтија и додао да ће новчану 
награду од 3.000 КМ поклонити за набавку три лаптопа за најбоље мркоњићке студенте.
Иначе, на академији Мркоњићане је предсједница Скупштине општине Дивна Аничић подсјетила на 
ратна разарања, егзодус, избјегличке невоље.., али и на 364 убијених српских цивила и заробљених 
војника, које су убили припадници оружаних снага Хрватске и ХВО, за вријеме петомјесечне окупације 
мркоњићке општине.
,,Господо из Тужилашатва и Суда БиХ крајње је вријеме да се позабавите злочинима у Мркоњић Граду. 
Ако је то био злочин у рату, како да сад назовемо оне који о злочину ћуте. Није ли и то злочин. Правда 
увијек стигне, стићи ће и за злочине у нашем граду, али и материјална надокнада за све што су нам 
опљачкали и уништили” , истакла је Аничићева.
Предсједник Народне скупштине Игор Радојичић подсјетио је на резултате обнове Мркоњића који је 
сада лијеп и модеран град, као и његова села.

С. ДАКIЋ

 

ОБИЉЕЖЕН ДАН ОПШТИНЕ И 15-ГОДИШЊИЦА ПОВРАТКА                   
ПОРОДИЦЕ  УБИЈЕНИХ СРБА 15 ГОДИНА ЧЕКАЈУ ПРАВДУ

Спомен - обиљежје масовне гробнице

Непобитне су чињенице 
да су у Мркоњић Граду 
оружане снаге Хрватске и 
ХВО починиле стра-вичне 
злочине. За те злочине постоји 
обимна документација која 
се налази у Тужилашатву 
и Суду БиХ и крајње  је 
вријеме да ове институције 
процесуирају одговорне 
и извршиоце злочина.
То је изјавио министар 
индустрије и енергетике РС 
Жељко Ковачевић, који је 
предводио делагацију Владе 
РС , у којој су били још и 
министри Зоран Тегелтија 
и Горан Миловановић, 
а која је присуствовала 
обиљежавању Дана 
општине и 15-годишњице 
повратка становника 
мркоњићке општине, након 

петомјесечног избјеглиштва, 
на своја вјековна огњишта.
,,Жалостан сам што за 
страдања српског народа 
још нико није одговарао. 
Евидентно је да се у Мркоњић 
Граду догодио стравичан 
злочин и Влада ће са своје 
стране учинити све да се 
виновници овог злочина 
приведу правди. Сигурни 
смо да ће правда стићи 
злочинце” рекао је Ковачевић 
и додао да ће Влада дати пуну 
подршку настојању општине 
Мркоњић Град да поднесе 
тужбу против Хрватске. 
Предсједница мркоњићке СО 
Дивна Аничић потврдила 
је да општина није нити ће 
икада одустати од намјере 
да тужи Државу Хрватску за 
надокнаду ратне штете, која 

износи 680 милиона марака, 
као и за почињени урбицид.
,,Подношење тужбе против 
Хрватске условљено је да 
неко од извршиоца злочина 
буде кажњен правосудном 
одлуком. Ми смо сигурни 
да ће се то догодити ускоро,  
јер против оних који су 
починили злочине постоји 
необорива документација” , 
истакла је Аничићева.
Предсједник Борачке орга-
низације Милан Стеванић 
најавио је, уколико Тужи-
лашатво и Суд БиХ не 
процесуирају одговорне 
за злочине,  да ће ова 
организација организовати 
подношење појединачних и 
колективних тужби против 
лица која су починила 
злочине. Опструкцијом Ту-

жилаштва и Суда у Сарајеву 
разочаран је и Петар Митрић 
чији су брат и двојица његове 
браће од стрица убијени и 
били сахрањени у масовној 
гробници.
,,Трагедија је да за злочин 
нико није одговарао. Не знам 
шта би још требало да се 
Србима деси па да Суд у БиХ 

осуди некога за злочин над 
Србима”, рекао је Митрић.
КРСТИЧЕВИЋ - За злочине у 
Мркоњић Граду осумњичен 
је и некадашњи командант 
IV гардијске бригаде ХВО 
генерал Дамир Крстичевић, 
који је сада савјетник за војна 
питања  премијерке Јадранке 
Косор.                     С. ДАКИЋ
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СНСД изабрао свог 
кандидата за начелника 
општине Мркоњић Град

Хоће ли 
Мркоњић Град 

изабрати 
жену за начелника?

Дивна Аничић једини је кандидат СНСД-а за начелника 
општине Мркоњић Град, на пријевременим општинским 
изборима за начелника, који ће бити одржани, 
највјероватније, почетком априла. Актуелна предсједница 
Скупштине општине добила је стопостотну подршку 
чланова Општинског одбора СНСД-а на састанку, који 
је одржан у четвртак 10. фебруара. Аничићева ће за 
противкандидата, како незаванично сазнајемо, имати 
једино представника Српске демократске странке.
Седам дана након што је Зоран Тегелтија, нови министар 
финансија РС, поднио оставку на мјесто начелника 
општине Мркоњић Град, ОО СНСД-а у Мркоњић Граду 
једногласно је одлучио да њихов кандидат за начелника 
буде Дивна Аничић, чиме су потврђене ранија нагађања 
о овој кандидатури. „Ја сам била једини кандидат испред 
општинског одбора, иако има још људи у нашем Општинском 
одбору који могу да буду кандидати за начелника општине. 
Очекујемо побједу на предстојећим ванредним изборима 
јер СНСД има стабилно бирачко тијело у Мркоњић 
Граду“, рекла је Дивна Аничић, након што су јој чланови 
Општинског одбора СНСД-а указали то повјерење које до 
сада није заслужила ниједна жена у Мркоњић Граду. 
До избора, функцију начелника обавља његов замјеник 
Радомир Попадић из Демократског народног савеза. 
Аничићкина кандидатура за начелника, повући ће за 
собом и одређене измјене у сазиву општинског парламента, 
па ће тако њено мјесто преузети Миленко Милекић, 
предсједник клуба одборника СНСД-а док ће у одборничке 
клупе сјести Бранка Бошкић, на основу добијених гласова 
на општинским изборима 2008. године. СНСД рачуна на 
подршку својих коалиционих партнера ,  Демократског 
народног савеза и Српске радикалне странке РС. „Са 
нашим коалиционим партнерима потписаћемо уговоре 
о њиховој подршци мени као кандидату за начелника. 
Такође рачунамо да ће нас подржати и представници 
Социјалистичке партије“, додаје Аничићева.
Дивна Аничић је у другом мандату изабрана за 
предсједника Скупштине општине Мркоњић Град и прва 
је жена која обавља ту функцију. Уколико добије повјерење 
на пријевременим општинским изборима за начелника, а 
нема разлога да тако не буде с обзиром на повјерење које 
ужива, Дивна Аничић била би прва жена – начелник у 
историји Мркоњић Града.                                      С. Милетић

МИНИСТРИЦА ЛЕЈЛА РЕШИЋ ПОСЈЕТИЛА ОПШТИНЕ МРКОЊИЋ ГРАД И ЈЕЗЕРО

НОВИ ПРОЈЕКТИ ЗА БРЖИ РАЗВОЈ РУБНИХ ОПШТИНА
,,Општина Мркоњић Град је добро организована локална заједница,а општинско 
руководство припрема се за реализацију неколико значајних пројеката у току године.
Најзначајнији је пројекат изградња пословне зоне Подбрдо и Кула - Рудићи “, изјавила 
је министрица управе и локалне  самоуправе Лејла Решић, која је половином фебруара 
боравила у радној посјети Мркоњић Граду и општини Језеро.
,,Успостављање нових пословних зона је од великог значаја за ову локалну заједницу,а 
нарочито са аспекта рјешавања проблема запошљавања. Влада РС ће помоћи реализацију 
пројекта успоставе пословних зона” , рекла је министрица Лејла Решић.
Предсједница Скупштине општине Дивна Аничић истакла је да је са министрицом Решић 
било ријечи и о нацрту новог закона о локалној управи и самоуправи.
Што се тиче општине Језеро,министрица Решић каже да је то једна мала рубна општина,којој 
Влада сваке године додјељује грант,а он је у прошлој години износио око 120 хиљада марака.
,,Руководство општине нас је упознало са неколико пројеката који су врло битни за 
ову општину. Ријеч је о адаптацији амбуланте, изградњи моста преко ријеке Пливе код 
жељезничке станице, те регулацији корита ријеке Јошавке кроз насееље Језеро” , рекла је 
Решићева и додала да је било ријечи и о природним потенцијалима са којима располаже 
ова локална заједница,а који се могу искористити у сврху бржег развоја.             С.ДАКИЋ

Душко Гламочак

Учесници семинара

Разговор са руководством општине

Пресјецање врпце

Љубинко Томић

ВЕЛИКИ УСПЈЕХ АГРОНОМА ДУШКА ГЛАМОЧАКА 
                       

ЖУТА ЛИНЦУРА КАО „СУВО ЗЛАТО“

Инжењер пољопривреде из 
Брда Душко Гламочак успио 
је након десетогодишњег 
рада да произведе сјеме 
љековите биљке gentiena 
lutea-жута линцура. Ријеч 
је о сјемену које кошта 2.500 
евра по килограму и које се 
може обезбједити само на 
западноевропском тржишту. 
Наиме, ова јединствена и 

изузетно љековита биљка 
на нашим просторима може 
се наћи само на Купрешкој 
висоравни, на планини 
Шатор и Динара, а њено 
сјеме - ембрион има процес 
клијања од двије године.
Гламочак је својим експе-
риментима успио да 
тај процес скрати на 
невјероватна три мјесеца, 

што је јединствен случај на 
нашим просторима.
,,Годинама се бавим узгојем 
љековитог биља. Десет  
година сам експериментисао 
са производњом сјемена од 
биљке gentiana lutea, чија 
је биљна врста заштићена 
законом. 
Успио сам да произведем 
садни материјал и имам 
у плану да на прољеће 
засадим експерименталне 
парцеле на подручју 
Босанске Крупе, Мркоњић 
Града, Купреса, Језера, 
Рибника и Шипова, пошто 
се ради о биљци која 
захтијева узгој на вишим 
надморским висинама, од 
око 1.200 метара”, рекао 
је Гламочак и додао да 
ради на експерименталној 
производњи садног 
материјала још неколико 
биљних врста. 
Иначе, љековите биљке 
gentiana lutea - жуте 
линцуре, највише има 
на простору Купрешке 
висоравни и планина 
Шатор и Динара. Ријеч је 
о самониклој биљци, чије 
сјеме (ембрион) има процес 

клијања дуг двије године, 
па се у том периоду не 
може размножавати. Зато 
је у природи има у мањим 
количинама, па је ово 
љекобиље изузетно скупо 
на свјетском тржишту.
,,Ја сам својим „патентом“ 
успио да „одблокирам“ 
сјеме жуте линцуре, које 
сада има клијавост од три 
мјесеца, што омогућава 
да брже производим 
садни материјал. На том 
експерименту радио 
сам десет година и тек 
прошле године успио сам 
да произведем сјеме жуте 
линцуре” , истиче Гламочак 
и додаје да је на планини 
Лисина у селу Шибови 
прошле године имао 
засађену огледну парцелу са 
жутом линцуром. Занимљво 
је да је сјеме gentiane lu-
tea изузетно скупо и да на 
западноевропском тржишту 
килограм кошта 2.500 евра.
,,Узгој и производња жуте 
линцуре је скупа, захтјевна 
и дуга производња, али 
изузетно рентабилна. На 
западноевропском тржишту 
жута линцура се тражи 

као „суво злато“, јер се 
коријен ове биљке користи 
у козметичкој и индустрији 
производње лијекова”, 
рекао је Гламочак и додао 
да ову биљку на простору 
предратне Југославије је-
дино плантажно узгаја 
професор Радовановић на 
планини Тара у Србији, који 
је најавио долазак код њега, 
као и група стручњака из 
Холандије и Њемачке.    

ПРОИЗВОДЊА-Гламочак 
наглашава да је органска 
производња љекобиља 
велика развојна шанса 
мркоњићке општине.
,,Производња љековитог би-
ља без употребе хемијских 
супстанци и у здравој 
еколошкој средини, као што 
је по-дручје југозападног 
дијела Српске,  је велики 
изазов за стручњаке, 
пољопривреднике и власт. 
Од производње и пласма-
на жуте линцуре може 
се обезбједити годишњи 
приход који сада имају 
„Хидроелектране на 
Врбасу“.                   

С. ДАКИЋ 

ПРОЉЕТНА 
СЈЕТВА 

Планом коришћења подстицајних средстава у 
пољопривреди за 2011. годину Министарство 
пољопривреде, шумарства и водоприовреде РС 
издвојило је финансијска средства за регресирање 
минералног ђубрива. 

Право на регресирано минерално ђубриво имали су 
регистровани пољопривредни произвођачи који су се 
са планираним површинама за сјетву/садњу обратили 
захтјевом у Одјељење за привреду и финансије 
општинске Административне службе. 

У периоду од двије седмице колико је трајао упис за 
регресирано минерално ђубриво пријавило се укупно 
144 пољопривредника са укупном површином од 
249,5 хектара. Од тога према плану сјетве највећи 
дио површина биће засијан житима 163,7 ха, затим 
кукурузом 43,9 ха, поврћем 30,9 ха и крмним биљем 
11 ха. Од горе наведеног броја за регресирано 
минерално ђубриво за одржавање воћњака пријавило 
се 13 пољопривредника/воћара са површином под 
воћњацима од 34,6 ха. 

Л.Н.

УЗГОЈ ЉЕКОВИТОГ БИЉА РАЗВОЈНА ШАНСА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПЛАНТАЖНА ПРОИЗВОДЊА ЉЕКОБИЉА ЗА ИЗВОЗ
Узгој плантажног љековитог биља је велика 
развојна шанса мркоњићке општине, али и 
Републике Српске, констатовано је на семинару 
који је одржан у Мркоњић Град за потенцијалне 
узгајиваче љекобиља на тему: ,,Плантажно 
гајење и прерада љековитог биља“. Професор са 
Пољопривредног факултета Бањалука мр.Бранко 
Ђурић истиче да је област узгоја и прерада 
љековитог биља у Српској недовољно развијена.
„Подручје мркоњићке општине, али и Републике 
Срспске је изузетно погодно за плантажну 
производњу љековитог биља. Недопустиво је да 
се у Српску и БиХ увозе огромне количине чајева 
и љековитог биља. Истина за вољу ми извозимо 
неке мање количине љековитиог биља, али смо у суштини сировинска база за земље Европске 
уније. Проблем је што у Републици Српској немамо готове производе које би могли пласирати 
на западноевропско тржиште“, рекао је Ђурић и додао де је брдско-планинско подручје 
мркоњићке општине као створено за производњу љековитог биља. Наиме, гајење љековитог 
биља у овим предјелима има доста предности у односу на производњу ратарских култура.
„Плантажна производња љековитог биља је рентабилнија. Осим тога, та производња 
захтјева ангажовање већег броја радника, што је значајно са аспекта запошљавања радника. 
Пољопривредницима треба бити јасно да се производњом љекобиља може остварити већа 
добит са релативно малих површина“ , рекао је Ђурић и додао да је најважнији сегмент за 
организовану производњу љековитог биља еколошки чисто земљиште и планинска клима 
која погодује узгоју љековитог биља.
Агроном Душко Гламочак десетак година бави се експeрименталном производњом љековитог 
биља и „укрштањем“ различитих врста љекобиља.
„Ми смо на путу да са кооперантима из Њемачке  већ на прољеће љекобиље засадимо на 
већим површинама. То биље би се сушило и прерађивало код нас, а извозило у Њемачку“, 
рекао је Гламочак.
ОПШТИНА-Директор Агенције за привредни развој Томислав Тодоровић, каже да је општина 
у буџету обезбједила 100 хиљада марака средстава за подстицаје у пољопривреди.  С. ДАКИЋ

Улагање у школство на подручју општине Мркоњић Град

ОТВОРЕНА ИГРАОНИЦА ЗА ПРВАЧИЋЕ У СЕЛУ ПОДБРДО
У Основној школи „Вук Караџић“ у 
Подбрду у петак 11. фебруара отворена 
је играоница за најмлађе ученике ове 
петоразредне школе. За доградњу и 
опремање просторије, величине око 20 
квадрата, уложено је 18.000 КМ.
Основну школу у Подбрду похађа око 
50 ученика, од чега је девет првачића у 
овој школској години. На иницијативу 
руководства школе, а уз подршку локалне 
заједнице, у школи је дограђен простор за 
играоницу, који пружа оптималне услове 
за боравак 15-торо дјеце. 
„Много чега лијепог се догодило у овој школи. Школа је прије неколико година добила 
централно гријање, уведена је нова расвјета, а набављено је и доста учила. Сада су услови 
за рад много бољи“, каже Свето Кежић директор Основне школе „Вук Караџић“.
Играоници су се посебно обрадовали најмлађи ученици школе, који ће сада моћи да се 
играју у школи. „Ја сам први разред и сада ћемо моћи да се играмо у играоници. Моје 
другарице и ја се радујемо што смо добили и играчке на поклон“, прича Тамара Милановић, 
седмогодишња дјевојчица из Подбрда док разгледа играчке које су дароване школи и дјеци. 
Школа у Подбрду добила је и ЛЦД телевизор, дар предузећа Хидроелектране на Врбасу. 
Простор око школе је ограђен, игралиште прилично доведено у ред. Ипак требаће још 
порадити на дворишту у школи. „Моја дјеца су прошла кроз ову школу. Мој син тренутно 
похађа пети разред. Добро је што се ради и стварају бољи услови за школовање дјеце. Треба 
још уредити прилаз до школе“, каже један од родитеља.
Основну школу у Подбрду некада је похађало много више ученика,  а настава се одвијала у двије 
смјене. У двије скромне учионице у школи  требаће још инвестирати,  јер је Подбрдо једно од 
насељенијих села на подручју наше општине у коме одраста доста дјеце.                     С. Милетић

Љубинко Томић кандидат СДС-а 
за начелника општине
Љубинко Томић кандидат је Српске демократске странке 
за начелника општине Мркоњић Град на пријевременим 
локалним изборима. Томића су подржали сви делегати СДС-
ове Скупштине у Мркоњић Граду, закључено је на сједници 
која је одржана у недјељу 27. фебруара. Као што се и очекивало, 
Српска демократска странка именовала је свог кандидата за 
начелника општине Мркоњић Град, те тиме коначно потврдила 
спекулације да ће Љубинко Томић бити противкандидат Дивни 
Аничић, коју је предложио СНСД-е. Љубинко Томић је поtпредсjедник мркоњићког одбора 
СДС-а и одборник у градској скупштини. Суграђани га знају као дугогодишњег директора 
Радне једнице Телекома у Мркоњић Граду, који је свој посао обављао одговорно. На Скупштини 
мркоњићког СДС-а, Томић је био једини приједлог за кандидата за начелника општине а његову 
кандидатуру подржало је свих 67 делегата, колико их Скупштина ове странке броји у Мркоњић 
Граду. „Сматрам да је посао начелника општине јако одговоран и тежак задатак. Надам се, уз 
доста труда и рада, да ћу добити подршку суграђана на пријевременим локалним изборима“, 
каже Љубинко Томић, који је члан СДС-а од 1990. године. Као основу своје предизборне 
кампање, Томић истиче побољшање стања у привреди, прије свега, као и транспарентност у 
раду. „Трудићемо се да побољшамо стање у привреди као и услове за живот у Мркоњић Граду, 
који ће бити од користи свим грађанима наше општине“, додаје Томић.     С. Милетић

Дивна Аничић
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У Галерији Културног центра „Петар Кочић“ 04.02.2011. отворена је 
изложба слика под називом „Мој град“ мркоњићког сликара Жељка 
Вученовића. Ријеч је о сликару, професору ликовне умјетности који ради у 
мркоњићкој Гимназији и Основној школи „Петар Кочић“.
Наиме, Вученовић је на паноима изложио 25 слика, на којима доминирају 
мотиви из његовог родног Мркоњић Града. Његове слике настале су 
необичном формом технике, гдје он доживљаје свог родног града слика 
„необичним очима“.
,,Ова моја изложба је дуг и љубав према мом граду, којег много волим. На 
25 платана одсликана су моја виђења нашег града”, рекао је Вученовић.
Изложбу је отворио министар просвјете и културе Антон Касиповић, 
који је истакао да Мркоњић Град са својим културним садржајима има 
препознатљиво мјесто у културним збивањима Републике Српске.
,,Ресорно министарство,  на чијем челу сам ја,  подржава све пројекте 
из културе,па и ову изложбу. Честитам аутору и организатору на овако 
успјешној изложби” , рекао је Касиповић
Директор Културног центра „Петар Кочић“ Слободан Ћоћкало по-дсјетио је 
да ће изложба за посјетиоце бити отворена мјесец дана, а да ће се за ученике 
основних и средњих школа приредити организоване посјете изложби.                                                                                                          

С. ДАКИЋ

ГАЛЕРИЈА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА „ПЕТАР КОЧИЋ“

ИЗЛОЖБА СЛИКА ЖЕЉКА ВУЧЕНОВИЋА
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Концерт КУД-а „Петар I 

Карађорђевић Мркоњић“

ИГРОМ И 
ПЈЕСМОМ
ОДУШЕВИЛИ 
ПУБЛИКУ
Сплетом игара за дјецу, који су извели наши најмлађи фолклористи, 
почео је у суботу 12. фебруара у позоришној сали Дома културе Годишњи 
концерт КУД-а „Петар I Карађорђевић Мркоњић“. На манифестацији, 
која је обиловала народним ношњама и играма те изворним пјесмама, 
осим домаћина наступили су и чланови КУД-ова: „Младост“ Залужани 
и „14. фебруар“ Дебељаци те Фолклорна секција Дома културе „Никола 
Кокошар“ из Шипова.  На концерту је наступило стотињак учесника чије 
су кореографије показале у правом свјетлу богатство народне ношње и 
игре. Младе солисткиње Николина Цвијић, Јована Граховац и Весна Малић 
проткале су етно пјесме кроз 90-о минутно дружење. Најмлађи чланови 
мркоњићког КУД-а изазвали су одушевљење публике. „На овом концерту 
за њих смо урадили сплет дјечијих игара, јер има дјеце која имају свега 
четири године. Они се још увијек навикавају на сцену и публику али ће 
једног дана бити врсни играчи“, каже Милица Грмаш предсједница КУД-а 
„Петар I Карађорђевић Мркоњић“.
На Годишњем концерту, изведене су Крајишке и Влашке игре, Сплет из 
околине Јасеница, те Лесковац и игре из Гламоча, околине Београда, 
Поморавља и Централне Србије. „Све је мање људи који долазе на овакве 
концерте па је оваква дружења потребно организовати чешће, јер само 
тако можемо сачувати наше обичаје, игре и пјесме и традицију сачувати 
од заборава“, каже Александра Љубоја, чланица КУД-а „14.фебруар“ из 
Дебељака код Бања Луке. 
Чланови Културно-умјетничког друштва “Петар I Карађорђевић 
Мркоњић” из Мркоњић Града и Фолклорне секције Дома културе “Никола 
Кокошар” из Шипова, прошле године гостовали су у Македонији. Што 
се наступа у овој години тиче, прво путовање планирано је за Пожегу,  
а мркоњићки фолклористи добили су позив и за учешће на Фестивалу 
дјечијег фолклора у Бугарској.                                                           С. Милетић

Отварање изложбе

На Сретење Господње 15. 
фебруара  навршава се 
115 година организованог 
драмског и позоришног 
стваралаштва у мркоњићком 
крају. Наиме, први кораци 
позоришног стваралаштва 
везани су за почетак рада 
Српског просвјетног дру-
штва „Николајевић“, које је 
основано 1896. године.
У оквиру „Николајевића“ 
дјеловала је и позоришна 
глумачка група  која је 
приређивала позоришне 
представе. Било је то 
вријеме драмских, комичних 
представа, са много 
„гегова“ којима су глумци 
аматери увесељавали 
своје суграђане након 
напорног рада на њиви, 
ковачким, мутабџијским, 
опанчарским, столарским, 
пекарским радњама.
Позоришно стваралаштво 
тога времена прекинуо 
је Први свјетски рат. По 
окончању ратних страдања 
„Николајевић“ је наставио 
с радом. Наиме, Драмском 
секцијом „Николајевића“ 
руководио је Михајило 
Ковачевић, одличан глумац 
и редитељ. Међу осталим 
комадима режирао је 
„Пут око свијета“, ,,Зону 
Замфирову“. Касније је 
Михајило Ковачевић 
отишао у Париз и био 
признат и омиљен глумац у 
позориштима Париза, гдје 
је наступао под именом 
Мишел.
У нешто каснијем пери-
оду Драмска секција 
„Николајевића“ приредила 
је је под редитељством 
Драгољуба Тркуљића пре-

дставе „Госпођа министарка“ 
и „На поселу“. ,,Николајевић“ 
је успјешно гостовао на 
Коларчевом универзитету у 
Београду 1936. године .
,,Драмска секција 
„Николајевића“ у том 
времену изводила је 
успјеле драмске комаде, 
најчешће Нушићеве коме-
дије. Наравно, било је и 
драмских комада тадашњих 
савремених драмских пи-
саца “, рекао је директор 
Културног центра „Петар 
Кочић“ Слободан Ћоћкало.
Након завршетка Другог 
свјетског рата комунистичке 
власти формирале су КУД 
„Јединство“, у чијем је 
оквиру дјеловала Драмска 
секција, која је 1977.године 
добила статус Аматерског 
позоришта  „25 новембар“.
,,Аматерско позориште „25 
новембар“ и његови глумци 
дали су „печат“  позоришном 
животу у Мркоњић Граду у 
том времену. Захваљујући 
њиховим успјесима на 
фестивалима Мркоњић 
је добио привилегију да 
буде домаћин Фестивала 
аматерских позоришта 
БиХ. У исто вријеме 
почело се и са одржавањем 
репризе Позоришних игара 
професионалних позоришта 
БиХ, које су одржаване у 
Јајцу. Било је то вријеме 
када је наш град био 
један од најзначајнијих 
позоришних центара у БиХ, 
па и Југославији“, прича 
мркоњићки публициста 
Веселин Диклић.
Он додаје да су то вријеме 
„омеђили“ глумци - аматери 
Влајко Убовић, Омер Зонић, 

Војислав Ђукић Ђука, Лазо 
Ступар, Рефик Слабић, 
Даница Јовановић, Азра 
Кестеновић, Олга Ђуровић, 
Митар Мићо Васић, Сафет 
Гачић и други.…
,,Било је то вријеме када се у 
позоришту радило са много 
ентузијазма. Сви глумци 
били су „чисти“ аматери, по 
професији ковачи, бербери, 
учитељи, професори, пе-
кари… Они су знали након 
напорног радног дана да 
у дугим зимским ноћима 
уз „варуну“ глумачке роле 
вјежбају до зоре. Углавном 
су све то радили сами, а 
повремено су им помагали 
професионални редитељи, 
као што су Адем Чејван, 
Јоспип Крижанац и  други”, 
присјећа се тих времена 
Диклић и додаје да се 
Мркоњићани и данас сјећају 
представа: 
„Разбојник“, ,,Власт“, ,,Ожа-
лошћена породица“, ,,Народни 
посланик“, ,,Покондирена 
тиква“, ,,Заједнички стан“ 
,,Женидба“, „Бујрум“, ,,Људи“, 
,,Варцар-Мркоњић“ и других.
Протекли рат ставио је 
тачку на рад Аматерског 
позоришта „25 новембар“. У 
првим поратним годинама 
„глад“ Мркоњићана за 
позоришним представама 
задовољавали су чланови 
Драмске секције Гимназије. 
Наиме, од чланова те 
секције прије двије године 
формирано је Градско 
позориште Мркоњић Град. 
Највише заслуга за поновно 
оживљавање позоришне 
сцене у Мркоњићу припада 
професорици Дубравки 
Николић, професорице 

српског језика која је 
умјетнички  руководилац, 
глумац и редитељ у 
позоришту.
,,Наше позориште броји 
42 члана старосне доби од 
шест до 30 година и радимо 
у три групе. Од априла 2008. 
до фебруара 2009. радили 
смо у позоришној групи 
„Театар алтер его“ у оквиру 
Културног центра „Петар 
Кочић“, а од тада радимо 
као самостално позориште”, 
рекла је Николићева и 
додала да је она дошла на 
идеју да формира позориште 
са групом својих ученика.
,,Обнављањем позоришне 
сале у Дому културе у 
фебруару 2008.године 
створени су услови за рад 
позоришта. Одмах смо се 
организовали и почели 
са радом, јер Мркоњић 
Град је одвајкада био град 
театра. У јулу исте године 
на даске смо поставили и 
извели представу „Јеси ли 
то дошао да ме видиш“. Ту 
и остале представе радили 
смо са много ентузијазма и 
љубави. Наша је девиза, ко 
једном стане на позоришне 
даске, да не силази с њих. 
Јер је правило,  доведи своје 
пријатеље да се окушају на 
даскама што живот значе 
и то је снага позоришта”, 
истиче Николићева и додаје 
да су мркоњићки глумци са 
првом својом представом 
у октобру на Фестивалу 
аматерских позоришта РС, 
од осам добили чак шест 
награда.
Годину дана касније у 
организацији мркоњићког 

ДРАМСКО СТВАРАЛАШТВО У МРКОЊИЋ ГРАДУ ИМА 
ТРАДИЦИЈУ ДУГУ ВИШЕ ОД ЈЕДНОГ ВИЈЕКА 

 СТВАРАЛАШТВО НА ПОЗОРИШНИМ 
ДАСКАМА ДУГО 115 ГОДИНА

Градског позоришта 
у Мркоњић Граду се 
организује Фестивал 
дјечијег драмског ства-
ралаштва РС.
,,С најмлађима је најљепше 
и најлакше радити. С њима 
се мора радити кроз игру, а 
ја желим да расту и уживају 
у позоришту. Позориште је 
нека врста заразе” , у шали 
рече Николићева.
У Дјечијем ансамблу 
„главни“ глумац је дјечак 
Озрен Чулић који је за 
своје улоге побрао бројна 
признања.
,,Добио сам доста награда 
за своје улоге. Најдраже ми 
је признање које сам добио 
за најбољу мушку улогу на 
Фестивалу дјечијег драмског 
стваралаштва РС. Волим 
позориште, глуму и сањам 
да једног дана постанем 
„прави“ глумац” , рекао је 
Озрен.

УСЛОВИ-
Мркоњићки глумци имају 
одличне услове за рад у 
позоришној сали Дома 
културе.
,,Позориште је скупа 
играчка. У РС смо једно од 
ријетких позоришта које има 
салу са расвјетом и тонским 
кабинама. Имамо доста 
властите сценографије и 
костима, што нам олакшава 
рад. Наравно, треба нам 
много тога, али вријеме је 
пред нама“ , оптимиста је 
Дубравка Николић.

ПИШЕ: С. ДАКИЋ

Вече посвећено љубавној поезији 

ТОМИСЛАВ МИЈОВИЋ ДОБИО НАГРАДУ „ПЈЕСМА НАД ПЈЕСМАМА“
Томислав Мијовић, пјесник из Зајечара, добитник је награде „Пјесма над пјесмама“ на 
конкурсу љубавне поезије који организује невладина организација Клуб умјетничких душа. 
На овогодишњем конкурсу, десетом по реду, учествовало је 100-тињак аутора из свих крајева 
бивше Југославије,  а награде су додјељене у конкуренцији : афирмисани пјесници, младе наде 
пјесништва и свици поезије.
„Добра љубавна, као и свака друга пјесма, је она у којој и други нађу себе и присвоје је као своју“, 
поручио је, између осталог, у својој поруци Томислав Мијовић овогодишњим учесницима 
конкурса за најљепшу љубавну пјесму. Мијовић је награђен за опус љубавне поезије,  а посебно 
за пјесму „Из сна у сну“. Преко 300 пјесама стигло је на позив под називом „Љубав је пјесма 
најљепша“. „Срушили смо све рекорде до сада. Јавили су нам се аутори са свих страна,  а оно 
што је најбитније јесте да смо успјели да придобијемо много младих људи“, рекао је Слободан 
Ћоћкало, предсједник Клуба умјетничких душа, 14. фебруара на промоцији пристиглих радова.
Међу награђенима је и Мирко Вуковић из Челинца, чије су пјесме из поеме „Запис на бурми“ 
пожњеле прву награду на конкурсу. „Иза себе имам 15 објављених књига. Први пут учествујем 
на овом конкурсу у Мркоњић Граду јер сматрам како овакву идеју треба подржати“, поручио је 
Вуковић учесницима конкурса. 
Међу младим пјесницима награђени су, између осталих, Горица Вученовић (конкуренција свици 
поезије), Милан Ђундић (најискренија пјесма) те Радмила Ћулум (прва награда у конкуренцији 
младе наде пјесништва). „Ово је четврти пут да учествујем на овом конкурсу. Пјесма је настала за свега неколико дана,  а моја неисцрпна инспирација 
је љубав. Пишем спонтано, јер волим поезију и имам 20-так пјесама“, каже Радмила Ћулум.
Промоцији конкурса „Љубав је пјесма најљепша“ Томислав Мијовић, због здравствених проблема, није присуствовао али је учесницима пјесничке 
вечери у част љубави послао видео поруку у којој истиче: „У свијету у коме је све мање љубави, љепоте и доброте, а све више насиља, бједе, мржње и зла, 
велика је потреба и племенит подвиг узгајати поезију а посебно њежну и осјетљиву биљчицу – љубавну пјесму. Ваш наум да будете вриједни баштовани 
поетских творевина, изузетни су и хвале вриједни“, поручио је пјесник Томислав Мијовић.                                                                                          С. Милетић

Учесници пјесничке вечери

ИЗЛОЖБА ФОТОГРАФИЈА 
Страдање српског народа у Републици Српској, назив је изложбе фотографија која је у петак 4. фебруара отворена у великој галерији Дома културе. 
Изложба, која није препоручљива за малољетне особе, раније је представљена грађанима Дринића, Рибника и Шипова. Слике је прикупило Удружење 
породица погинулих и заробљених бораца РС, а грађани Мркоњић Града могли су фотографије погледати до краја фебруара. «Мало је слика са подручја 
наше општине, па ћемо настојати да и те слике прибавимо јер се у Мркоњић Граду догодило велико страдање српског народа у протеклом одбрамбено-
отаџбинском рату», каже Војин Чавић, предсједник Удружења породица погинулих и заробљених бораца Мркоњић Град.                                 С. Милетић
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ИЗАБРАНИ НАЈБОЉИ СПОРТИСТИ МРКОЊИЋ ГРАДА ЗА 2010. ГОДИНУ
За најбољег спортисту у прошлој години изабран је кошаркаш Младости Драган Ђурановић. Друго мјесто припало је џудисткињи Атоса Данијели Радоја, 
а треће најбољем маратонцу из БиХ Ђури Коџи, члану Атлетског клуба “Петар Мркоњић”.
За најперспективнијег младог спортисту изабран је џудиста Атоса Јован Пролић, а за најперспективнију спортисткињу одбојкашица Балкане МП Сара 
Даниловић. Најуспјешнији спортски колектив је Кошаркашки клуб Младост, члан Премијер лиге БиХ који се налази у врху табеле и прошле године играо 
је у финалу Купа Републике Српске.
Кошаркаш Драган Ђурановић каже да је пресрећан што је изабран за најбољег спортисту Мркоњић Града за прошлу годину.
- Ово признање ми је велики подстрек за даљи рад и убијеђен сам да ћу у будућности са својим клубом постизати још боље резултате. Надам се да ћу 
са клубом обезбиједити учешће у “Лиги 6, јер то по резултатима и играма заслужујемо. Признање које сам добио за најбољег спортисту не бих могао да 
остварим без својих саиграча и клуба за који играм - рекао је Ђурановић.
Џудисткиња Данијела Радоја, која је у кадетској конкуренцији на Балканијади освојила бронзану медаљу, била је пресрећна.
- Задовоља сам другим мјестом, јер сам претходне двије године била трећепласирана. Надам се да ћу у овој години имати још боље резултате у кадетској, 
али и сениорској конкуренцији и да ћу освојити и неку златну медаљу - рекла је Данијела. 

Организатор
Организатор и покровитељ манифестације била је општина Мркоњић Град, уз техничку помоћ ЈУ “МГ спорт”. Завршна манифестација одржана је у 
дворани “Арена Комерцијалне бенке” пред 1.200 гледалаца.

СпортСпорт

Најбољи спортисти за 2010. годину

КК Младост - најбољи спортски колектив

Данијела Радоја и председница СОЂуро Коџо и председница СО

Сара Даниловић и Јован Пролић

Екипа Кафе Дуга побједник 
је овогодишњег турнира 
у малом фудбалу, који је 
поводом Дана општине 4. 
фебруара организовала ЈУ 
„МГ спорт“. Дугини момци 
од почетка су важили за 
једног од фаворита па су с 
правом однијели два пехара 
(прелазни и побједнички) 
те награду од 2.000 КМ. 
Екипи Кафе Дуга јединој 
је пошло за руком да 
побједи момке из састава 
Прокрон/Салон Нина који 
су без пораза стигли до 
финала гдје су поражени 
резултатом 2:0 и освојили 
награду од 700 КМ. „Имали 
смо мали пад у игри током 
турнира. Међутим, та криза 
је кратко трајала, успјели 
смо да противницима 
наметнемо свој темпо игре 
и мислим да смо заслужено 
побједили“, рекао је Немања 
Јовић, капитен екипе Кафе 
Дуга. Подсјетимо да су се 
у утакмици за 3. Мјесто 
састале екипе Излетник и 
Фризерски салон Радић. 
Рагуларни дио сусрета 
завршен је резултатом 2:2, 
те су момци из екипе ФС 
Радић, тек након извођења 
казнених удараца (5:4) узели 

трећу награду на турниру 
300 КМ. Међу екипама 
које ваља поменути су и 
момци из састава Граци 
финиш којима је припао 
пехар за фер-плеј. Међу 
појединцима, за најбољег 
чувара мреже, проглашен је 
Милан Божић, који је био на 
голу екипе Прокрон/Салон 
Нина. „За шест утакмица 
током квалификација 
примио сам само три гола. 
Стигли смо до финала и уз 
мало више спортске среће 
могли смо и до побједе“, 
каже Милан Божић. Данијел 
Стојичић је понио титулу 
најбољег стријелца, јер је за 
екипу 40-те постигао девет 
голова. Играч побједничке 
екипе, Милован Травар 
је најбољи играч турнира 
у малом фудбалу 2011. 
Године. „Био је ово добар 
турнир. Драго ми је што је 
учествовало 20 екипа и што 
смо заиста могли уживати 
у много квалитетних 
утакмица. Захваљујем 
се својим саиграчима на 
подршци и помоћи јер смо 
тако заслужено освојили 
и најзначајнију награду на 
турниру“, рекао је Милован 
Травар.                 С. Милетић

ТУРНИР У МАЛОМ ФУДБАЛУ 
ПОВОДОМ ДАНА ОПШТИНЕ
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Годишња скупштина Удружења пчелара „Матичњак“ 

ЗА РАД УДРУЖЕЊА, ПЧЕЛАРИ ЋЕ 
ИЗДВОЈИТИ 10% ОД СУБВЕНЦИЈА 

Субвенције за пчеларе, те 
висина чланарине главне су 
теме о којима се говорило 
на 7. Годишњој скупштини 
Удружења пчелара „Мати-
чњак“, која је одржана 
26. фебруара. Чланови 
скупштине одлучили су да 
висина чланарине остане 
на прошлогодишњем нивоу 
(30 КМ),  а да од субвенције 
на коју пчелари имају 
право у овој години, 10% 
издвоје за рад Удружења. 
На састанку је било ријечи 
и о резултатима рада и 
финансијском пословању у 
прошлој години, а усвојен је 
и План рада за 2011. годину. 
Удружење пчелара 
„Матичњак“ сачинило је 
списак својих чланова који 

имају право на подстицајна 
средства Министарства  
пољопривреде,  шумарства и 
водопривреде. Од укупно 55 
чланова Удружења  право 
на ова средства испуњава 
њих 20. Међутим, неће сви 
добити подстицај, јер су 
заборавили да врате дугове 
од раније. 
„Пет људи је скинуто 
са списка зато што су 
90-тих година у оквиру 
тадашњег пројекта за помоћ 
пољопривреди добили 
средства која још увијек нису 
вратили. Зато су и скинути са 
списка“, тврди Славко Савић, 
предсједник Удружења.
На Скупштини се могло 
чути и како је било пчелара 
који су пријавили више 

пчелињих друштава него 
што имају, а све како би 
добили већи подстицај од 
државе. Савић, међутим, 
каже да такви случајеви 
нису откривени контролом 
на терену. „Савез пчелара 
РС је у сарадњи са ресорним 
Министарством и нашим 
Удружењем обишао око 50% 
оних који су се пријавили 
за субвенције и провјерили 
смо стање. Контролом је 
установљено, да није било 
лажирања“, додаје Савић 
и наглашава да ће убудуће 
бити организован обилазак 
комплетног терена како би 
била отклоњена сумња у 
овакве малверзације.
По први пут прошле године 
организована је школа 
пчеларства, коју је успјешно 
завршило 9 полазника. У 
питању су млади, углавном 
ученици средњих школа, 
који би могли наставити 
стопама успјешних 
мркоњићких пчелара. 
Овај пројекат је подржала 
општина Мркоњић Град 
са 1.800 КМ, из гранта 
намјењеног невладиним 
организацијама.

С. Милетић

НЕВОЉЕ ПОРОДИЦЕ АРЕЖИНА 

АРЕЖИНЕ САЊАЈУ СВОЈ КРОВ НАД 
ГЛАВОМ И ЖЕЛЕ ОЗДРАВЉЕЊЕ ЛУКЕ

Четворочлана породица Лазе Арежине (35), супруга 
Гордана(32), кћерка Андреа(11) и  син Лука(6) живе као 
подстанари у изузетно тешким условима. Да невоља буде већа 
шестогодишњи Лука болује од тешке болести аутизма. Његова 
мајка Гордана разочарана небригом друштва и немогућности 
да обезбједи лијечење сину покушала је самоубиство.
Наиме, тешка Лукина болест, немогућност његовог лијечења, 
небрига друштва, неимаштина, подстанарске невоље, велико 
кредитно задужење...прије четири мјесеца „сломиле“ су Гордану. 
Она је у очајању и безнађу потегла нож на себе и нанијеле себи 
тешке повреде по тијелу. Преживјела је захваљујући стручности 
љекара Клиничког центра у Бањалуци.
,,Захвална сам Богу и љекарима што сам жива и што могу да 
бринем о својој дјеци. Осјећам се добро и психички сада немам 
никавих проблема и одлучна сам да својој дјеци обезбједим 
кров над главом и да их изведем на прави пут” , прича Гордана 
и додаје да је обрадована што је Центар за социјални рад 
успио да обезбједи два часа боравка у Дјечијем вртићу „Миља 
Ђукановић“ за Луку, са којим ће радити логопед.
За породицу Арежина велики проблем представља што су 
подстанари и што немају свој кров над главом.
,,Прије годину дана подигли смо 30 хиљада марака кредита 
и купили кућу у изградњи у насељу Збориште. Кућа има 
озидан први спрат и изливену бетонску плочу. Планирамо 
да кућу покријемо на једну „воду“, израдимо једну велику 
собу и купатило, како би могли да се преселимо у своју кућу. 
Новца немамо за градњу па позивамо људе добре воље да нам 
помогну да се ријешимо подстанарских мука. Сада живимо у 
двије собице и нисмо више у могућности да плаћамо кирију. 
Муж Лазо запослен је у фирми „Зид арт“ и све што заради 
мора да да за рату кредита” , јада се Гордана.
Од плате, каже она, остане нешто „ситниша“, а за Луку 
добије 90 марака дјечијег додатка и тако „крпе“ некако крај 
с крајем. Гордани помогне и сестра Слободанка, али све то је 
недовољно,када се зна од какве болести болује Лука, а лијечење 
је потребно и Гордани.
Арежине ипак вјерују у хуманост људи добре воље и надају се 
да ће до краја љета успјети да уселе у своју кућу.

ОПШТИНА - Предсједница Скупштине општине Дивна 
Аничић каже да је упозната са проблемом породице Арежина.
,,Општина ће помоћи породици Арежина. То је једна скромна 
породица која тражи да им се помогне да израде једну собу и 
купатило. Позваћемо све наше предузетнике да помогну да се 
ова породица усели у своју кућу” , рекла је Аничићева.

РАЧУН - Породици Арежина може се помоћи уплатом 
новчаних средстава на рачун број: 45071225002 код 
Уникредит банке на име Лазо Арежина.             С. ДАКИЋ
 

ПРОЈЕКАТ МРКОЊИЋКИХ ГИМНАЗИЈАЛАЦА

САРАДЊА СА ВРШЊАЦИМА ИЗ РУМУНИЈЕ
Мркоњићки гимназијалци, који похађају секцију енглеског језика, направили су велики 
искорак у РС јер ће њихове активности подржати Академија средњоевропских школа. Ријеч 
је о пројекту „Вјесници мирног начина живота“, који је једини из РС који је подржан на 
међународном конкурсу. Мркоњићки гимназијалци „уграбили“ су своју шансу међу 145 школа 
које су припремиле пројекте посвећене конфликтима у школама и локалној заједници. Све 
пројекте финансира Ерсте фондација, у сарадњи са организацијама „Вчели дом“ из Братиславе 
и “Интеркултурални центар“ из Беча.
Ученицима секције енглеског језика из мркоњићке Гимназије посрећио се овогодишњи конкурс 
међународних пројеката, за који су се јављале школе са Балкана (изузев Грчке) те средњошколци 
из Аустрије, Словачке, Чешке и Мађарске. Пројекат „Вјесници мирног начина живота“ биће 
одрађен у партнерству са школом „Тудор Владимиреску“ из Румуније. “Најбитније је да смо 
идентификовали проблем. Ученици су попунили упитник на основу којег смо сазнали какве 
конфликте дјеца имају. Углавном се појављују вербални конфликти на разним релацијама. 
Професорица Јелица Милановић (психолог) одржала је неколико предавања о ненасилној 
комуникацији”, каже Биљана Ступар, професорица енглеског језика у Гимназији. Након 
указаног повјерења, група мркоњићких гимназијалаца прионула је на посао те их очекује још 
низ догађаја, од којих је, сигурно, најпримамљивије, путовање и сусрет са вршњацима. “Наредне 
седмице, спровешћемо радионицу, а један дан посветићемо искључиво толеранцији па ћемо 
организовати квиз, како бисмо укључили више ученика из школе, углавном оних који су 
чланови Савјета ученика”, додаје Ступарева. 
За реализацију пројекта “Вјесници мирног начина живота” група средњошколаца из мркоњићке 
Гимназије добила је 1000 евра и крајем фебруара посјетили су партнерску школу у Румунији. 
Заједнички састанак свих школа које су прошле на овогодишњем конкурсу, биће одржан у 
Прагу, од 28. марта до 1. априла, гдје ће пројекти бити презентовани. “Прошле године смо били  
у Словачкој и то је за нас једно велико искуство. Било би добро да оваквих пројеката буде више. 
Нестрпљива сам да крајем марта кренем на пут за Праг”, рекла је Зорана Милановић, ученица 
мркоњићке Гимназије.                                                                                                                           

С. Милетић

Годишња скупштина Удружења

Гордана  Арежина са сином Луком
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ФОРМИРАН ТЕКВАНДО КЛУБ „ТИГАР“

    МРКОЊИЋАНИ ТРЕНИРАЈУ 
ИСТОЧЊАЧКЕ БОРИЛАЧКЕ 

ВЈЕШТИНЕ
У Мркоњић Граду је у септембру формиран Теквандо клуб 
„Тигар“. У рад и тренинге клуба укључено је четрдесетак 
такмичара, међу којима је и неколико искусних бораца. 
Са њима ради тренер Жељко Лазендић, некадашњи 
вишеструки првака БиХ и репрезентативац Југославије.
,,У Мркоњић Граду постоји велики интерес за теквандо, 
па сам се  одлучио да своје богато искуство од 25 година 
рада у овом спорту пренесем на младе. Теквандо је 
занимљив источњачки спорт који је уједно и олимпијски 
и ја вјерујем да ћемо једног дана из Мркоњић Града имати 
такмичаре који ће наступити на Олимпијским играма” 
рекао је Лазендић и напоменуо да ће први званични 

наступ такмичари „Тигра“ имати у јуну  на отвореном 
Првенству РС у теквандоу.
Међу искуснијим борцима који тренирају теквандо су 
Славко Радановић и Дејан Томић.
,,Теквандо сам почео да тренирам чим је основан 
клуб. Већ сам савладао већину борилачких вјештина и 
припремам се за наступ на отвореном Првенству РС, које 
ће се одржати у јуну. Вјерујем да неко од наших такмичара 
може да освоји  и медаљу” , рекао је Радановић.
Сличног мишљења је и његов клупски друг Дејан Томић, 
који каже да тренира и када клуб нема тренинге.
Николина Лазендић је међу најмлађим такмичаркама. За 
овај спорт се опредјелила јер воли теквандо.
,,Теквандо је занимљив спорт. Мада је борилачки није 
тежак за тренинге. Многи мисле да није за дјевојчице и 
дјевојке, али ја тврдим да је то прави спорт за дјевојке, 
пошто има и компоненту самоодбране” , рекла је 
Николина.
Са њом се слажу и њене клупске колегинице Радмила 
Јаковљевић и Жана Јовандић, средњошколке које су 
завољеле овај атрактивни источњачки борилачки спорт.

НАСТУП - Први јавни наступ такмичари Теквандо клуба 
„Тигар“ имали су у дворани „Арена Комерцијалне банке“, 
на манифестацији избора најбољих спортиста.

 С. ДАКИЋ
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ПРЕВЕНАЦ ВЛАДИМИРА КАРАЛИЋА ЗА СЛОБОДУ
СЛОБОДА(МГ) – КИКИНДА 1:0 (1:0)
Стадион са вјештаком подлогом у Крупој на Врбасу. Гледалаца 100. Судија Милан 
Доцић (Бањалука).
Стријелац: 1:0 Каралић у 20 минуту.    
СЛОБОДА: Рељић, Радојчић, Милетић, Кулаш, Ћулум, Мирковић, Голић, Тадић, Паповић, 
Стјепић, Каралић (Још су играли: Илић, Вујичић, Травар, Инђић, Гверо, Грачанин, 
Видовић). Тренер Дарко Несторовић.
КИКИНДА: Живков, Ђокић, Бабић, Белевук, Месарош, Ћеран, Илић, Спахић, Цвијановић, 
Коврлија, Кресоја. (Још су играли: Крајиновић, Грађин, Богосављевић, Утрина, Н.Јанковић, 
С.Јанковић, Иветић. Тренер Милан Коврлија.

Фудбалери мркоњићке Слободе у петак су у пријатељској утакмици побједили екипу 
војвођанског лигаша Кикинду резултатом 1:0. Гол одлуке постигао је новајлија Владимир 
Каралић у 20 минуту. Наиме, Данијел Радојчић прошао је по десној страни и идеално 
послужио Каралића који је са десетак метара прецизним ударцем савладо голмана гостију 
Живкова.
Иначе, фудбалери Слободе имали су више од игре и пропустили су неколико стопостотних 
прилика за постизање погодка. Најзрелију је у 60 минуту имао Милован Травар, који је 
сам избио пред гол Кикинде, али је његов шут био непрецизан.
У стручном штабу Слободе задовољни су игром и залагањем фудбалера, пошто су услови 
за игру због снијега и велике хладноће били изузетно тешки.
„Планирали смо да утакмицу одиграмо на стадиону „Луке“ пред нашим гледаоцима. 
Међутим, због снијега утакмицу смо одиграли у Крупој на Врбасу. Био је то занимљив меч, 
јер Кикинда има одличну екипу. Ми смо одиграли одговорно и заслужено побједили. До 
почетка шампионата 12.марта, планирамо да 5.марта одиграмо још један контролни меч. 
За сада не знамо противника и гдје ћемо утакмицу одиграти“, рекао је спортски директор 
Слободе Гојко Ђурић.
Шеф стручног штаба Дарко Несторовић истиче да су последње сњежне падавине донијеле 
проблеме у завршној фази припрема.
„Због снијега не можемо да радимо с лоптом на нашем стадиону, па одлазимо у Крупу на 
Врбасу, гдје тренирамо на игралишту са вјештачком подлогом. Невоља је што су и ниске 
температуре, што отежава тренинге“, рекао је Несторовић и додао да је охрабрење што 
су се од повреда опоравили и с тренизима почели Милован Травар, Владимир Ранкић, 
Владимир Голић и Синиша Радоја.
КИКИНДА - Фудбалери Кикинде осим утакмице са Слободом одиграли су пријатељски 
меч са прволигашем из Федерације БиХ Јединством из Бихаћа.                             С. ДАКИЋ

              

ПОЗИВ ЗА ПРИЈЕДЛОГЕ ПРОЈЕКАТА
НЕФОРМАЛНИХ ГРУПА МЛАДИХ У МРКОЊИЋ ГРАДУ

Омладинска банка је програм чији је циљ повећати учешће младих у процесима локалног развоја руралних средина кроз додјелу бесповратних новчаних 
средстава пројектима које покрећу и воде неформалне групе младих.
Омладинском банком Мркоњић Град уз подршку Фондације Мозаик и Општине Мркоњић Град управља десет чланова одбора, млади од 15 до 30 година 
који имају улогу , на основу документа Стратегија за младе, приоритета и потреба младих, да расписују конкурсе и одлучују о финансирању пројеката 
неформалних група младих у општини Мркоњић Град.

Фонд Омладинске банке за пројекте неформалних група младих у Мркоњић Граду! 
Фонд за пројекте младих у 2011. години износи 14.000 КМ који заједнички обезбјеђују Фондација Мозаик и Општина Мркоњић Град.
Омладинска банка општине Мркоњић Град има отворен позив за приједлоге пројеката до 15.04.2011. године.

Ко може поднијети приједлог пројекта Омладинској банци Мркоњић Град?
•	 Неформалне групе младих од 15 до 30 година (минимум пет младих особа мора бити активно укључено у припрему и реализацију пројекта) који 

живе на територији општине Мркоњић Град;
•	 Они који имају идеје и способни су да побољшају услове живота младих у средини у којој живе;
•	 Млади који су активни и имају вољу, пријатеље, комшије и друге који су спремни да заврну рукаве и ураде нешто за себе и своју заједницу.

Шта Омладинска банка подржава?
•	 Пројекте који се реализују на територији општине Мркоњић Град и имају за циљ побољшање живота младих на било који начин;
•	 Оригиналне, занимљиве и корисне пројекте које подстичу друге младе да се укључе и буду активни чланови средине у којој живе;
•	 Пројекте које одговарају локалним потребама и имају утицај на локалну заједницу, а посебно руралне средине;
•	 Посебно подржавамо пројекте из области: -информисање и мобилност младих,-здравље и рекреативни живот младих, -култура и слободно 

вријеме младих, -подстицања запошљавања и предузетништва младих, -образовање, -учешће младих у друштву, омладински и волонтерски рад;
•	 Прихватамо приједлоге пројеката који:-имају јасну идеју, циљ и план реализације;-имају одређено мјесто, вријеме и трајање пројекта;-испуњавају 

критеријуме (ко/шта) за подношење/подршку из фонда Омладинске банке;-имају јасно дефинисан и тачан буџет;-су предати прије истека рока за 
пријављивање.

Шта Омладинска банка не подржава?
•	 Пројекте појединаца, невладиних организација, удружења, политичких партија и јавних институција;
•	 Пројекте и активности са примарно хуманитарном сврхом;
•	 Пројекте који позивају на било који облик насиља и дискриминације и промовишу алкохол, дроге или нездрав начин живота;
•	 Хонораре за реализаторе пројекта;
•	 Пројекте чија је реализација активности у току или су већ финансирани од Фондације Мозаик и Општине Мркоњић Град.

Колики је максимални износ подршке Омладинске банке Мркоњић Град по пројекту?  
•	 Омладинска банка Мркоњић Град ће подржавати пројекте у износу од 500 КМ до 2.000 КМ.
•	 Обавезно суфинансирање пројекта од стране неформалне групе младих!
•	 Неформална група мора обезбиједити суфинансирање пројекта у најмање истом износу који тражи од Омладинске банке Мркоњић Град.

 

Како, коме и када поднијети приједлог пројекта?
•	 Заинтересовани млади могу попунити форму Приједлога пројекта коју могу преузети на www.omladinskabanka.ba, www.mozaik.ba и 
        www.mrkonjic-grad.rs.ba или добити форму Приједлога пројекта од члана Одбора Омладинске банке Мркоњић Град приликом презентације.
•	 Крајњи рок за достављање приједлога пројеката је 15.4.2011. године на Протокол Општине Мркоњић Град са назнаком: Омладинска банка 

Мркоњић Град.

Шта након пријаве приједлога пројекта?
Најкасније до 30.4.2011. ћете бити обавјештени да ли је ваш пројекат прошао први круг селекције и бићете позвани на интервју са члановима одбора 
Омладинске банке. На интервју је потребно да дођу најмање три члана вашег тима који су наведени као контакт особе и тада ће се детаљније разговарати о 
пројекту. Интервјуи ће бити одржани од 30.4. до 10.5.2011. у просторијама Општине Мркоњић Град. Уколико ваш пројекат не буде прошао прву селекцију 
бићете обавјештени о разлозима  овакве одлуке одбора Омладинске банке Мркоњић Град.

Ако будете подржани кад почињете с реализацијом пројекта?
•	 Омладинска банка Мркоњић Град ће вас обавијестити о коначној одлуци о подршци вашем пројекту најкасније до 31.5.2011. године. 
•	 Предвиђено је да се сви подржани пројекти реализују у периоду од 1.6. до 30.9.2011. године.

ФК „СЛОБОДА“ СА НОВИМ ИГРАЧКИМ КАДРОМ ЖЕЛИ ДА САЧУВА ПРВОЛИГАШКИ СТАТУС

ЈЕДАНАЕСТ НОВАЈЛИЈА ЗА БИЈЕГ СА ЗАЧЕЉА ТАБЕЛЕ
У Фудбалском клубу „Слобода“, који је заузео 12 мјесто у Првој лиги РС, са исто толико 
освојених бодова дошло је до великих промјена у играчком и стручном кадру.
Тим са „Лука“ напустило је једанаест фудбалера, али је исто толико и стигло. Ријеч је 
углавном о провјереним и искусним фудбалерима, а Бојан Тадић и Владимир Каралић 
имају и интернационално искуство.
Наиме, Владимир Каралић у јесењем дијелу шампионата наступао је за екипу Полонија 
из Пољске. На „Лукама“ се обрео пошто није успио да потпише уговор са неком екипом 
из иностранства.
„Имао сам неколико понуда од премијерлигашких и прволигашких екипа. Одлучио 
сам се да ову полусезону одиграм за Слободу, која сада има респекатабилну екипу. 
Већину саиграча познајем, а са некима сам играо. Увјерен сам да ћемо на прољеће бити 
најпријатније изненеђење и обезбједити опстанак у Првој лиги“, рекао је Каралић.
У очување прволигашког статуса увјерен је и капитен Драженко Милетић.
„Морам признати да су припреме врхунске, јер је тренер Дарко Несторовић увео доста 
новина на тренизима. Екипа је у играчком смислу сада квалитеније бар за педесет 
процената. У клубу смо сви увјерени да ћемо обезбједити опстанак у лиги“ , тврди 
Милетић.
Шеф стручног штаба Дарко Несторовић, истиче да све структуре у клубу треба да дају 
свој допринос у борби за опстанак у лиги.
„Имамо квалитетан играчки кадар и на свим позицијама по два, три квалитетна фудбалера. 
Припреме се одвијају предвиђеном динамиком. У пријеподневним часовима радимо у 
дворани, а у послијеподневним на помоћном игралишту стадиона „Луке“. Одигарали смо 
пет комплетних утакмица и ја сам задовољан залагењем и игром фудбалера на терену. До 
почетка шампионата, када гостујемо код Радника у Бијељини одиграћемо још два, три 
контролна меча“, истиче Несторовић и додаје да проблем предстваља што неколицина 
фудбалера има пробелем са повредама и не тренира редовно.

УТАКМИЦЕ-Фудбалери Слободе у суботу су одиграли контроли меч са Јединством у 
Жеравици, који је завршен резултатом 1:1. Стријелац за Мркоњићане био је Бојан Тадић. 
У досадашњим утакмицама фудбалери Слободе савладали су Напријед са 2:0, Врбас 5:0 и 
Кључ 3:0, док су неријешено 1:1 играли са новоградском Слободом и Јединством из Же-
равице.                                                                                                                                     

 С. ДАКИЋ
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Водич
кроз град
Водич
кроз град

ВАЖНИЈИ БРОЈЕВИ ТЕЛЕФОНА:
МРКОЊИЋ ГРАД /050/
Општина: центарала             220-920, факс 220-954
Општина Инфо ДЕСК                                    220-950
Kомунална полиција                                       220-940
Аутобуска станица                                           211-093
Дом здравља ‘’Др Јован Рашковић               211-319
Хитна помоћ                                                      211-030
Комунално предузеће ‘’Парк’’                       211-506
Ватрогасно друштво                                        211-482
Станица јавне безбједности (централа)     211-042
,,Мркоњић путеви’’                      централа   280-010    
                                        редовно одржавање 280-072
Електродистрибуција                                      211-249
Културни центар                                               221-170
Народна библиотека                                        220-271
Транзитни телеком                                           211-011
Радио Шик                                                          220-140
Дописништво РТРС и 
‘’Гласа српске’’                                                    214-403

ВЈЕНЧАНИ У ФЕБРУАРУ

ДУШКО ГЛУШАЦ и БРАНКА ЧЕГАР
НИКОЛА ЧЕГАР и ЗОРИЦА ВУЈАНОВИЋ
БОЈАН РАДИЋ и ЈЕЛЕНА САВИЋ
МИЛЕНКО РАДИЋ и ЈОВАНА МИЛЕТИЋ

РОЂЕНИ У ФЕБРУАРУ

ПАВЛЕ ПРОЛИЋ, син Горана и Милоранке
ЛАЗАР ЕРЕМИЈА, син Игора и Илијане
СТЕФАН СТАНКОВИЋ, син Недељка и Бранке
НИКОЛИНА ПОПОВИЋ, кћи Жељка и Раде
МИЛА БОРОЈА, кћи Милана и Славице
ДУШАН ПРОЛЕ, син Душана и Ирине
МИЛОРАД ЦВИЈИЋ, син Мирослава и Стојанке

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

 ПРИВАТНА ШКОЛА 
 Аутор: Кејт Брајан, Категорија: тинејџерски  роман

Традиција, част, изузетност... и тајне толико мрачне да су готово невидљиве.
Петнаестогодишња Рид Бренан добија стипендију за 
Истонску академију – златну прилику која ће је одвести 
далеко од мајке, зависне од пилула против болова, и 
заглупљујућег живота у предграђу. Међутим, у тренутку 
кад закорачи у предивно, традицијом поплочано школско 
двориште, постаје јој јасно да долази из потпуно различите 
средине. Рид схвата да без обзира на то што је примљена 
на Истон – у Истону није прихваћена. Недостатак 
манира, новца и лијепог изгледа, несналажење у настави 
и непознавање неписаних правила велики су недостаци, 
али она је рјешила да успије и постане дио елитног круга 
ученика, само – како? И даље има осјећај да се налази 
напољу и да посматра оно што се дешава унутра. 
Све док не упозна билингзовке. Оне су најљепше, 
најпаметније и најсамоувјереније дјевојке у школи и саме 
свјесне тога. У свијету гдје је моћ пролазна али немјерљиво 
вриједна, она се налази у њиховим рукама. Рид се заклиње 
да ће учинити све како би је примиле у своје друштво.  
Користи све своје квалитете, како добре тако и лоше, да би се приближила елитном клану, али 
ускоро открива да иза тајних журки, одбојног става и плакара пуних одјеће познатих дизајнера 
леже – тајне. А билингзовке су спремне на све да те тајне остану неоткривене.
Бритка и читљива попут Трачаре, помало мрачна и злокобна, Приватна школа са оштром 
реалистичношћу приказује искушења дјевојке која покушава да из провинције закорачи у велики 
свијет, прво спознајући његову мрачну страну, а затим преиспитујући сопствене вриједности и 
границе својих амбиција.

ШУМА   
Аутор: Тони Волф, Категорија:  дјечија књига
  
Београд је коначно добио свог приватног детектива!
Београдска позоришна публика била је луда за 
Емилијом Аврамовић. Представе у којима је играла 
постајале су хит преко ноћи, њен приватни живот 
омиљена тема таблоида, а њена гардероба модни 
тренд. Чиме је то владала публиком? Они који су њене 
представе видјели једном жељели су да их гледају увијек 
изнова? Како је тако успјешно владала мушкарцима и 
зашто су јој испуњавали све жеље?
Када је пронађена мртва на позорници Алт Театра, 
на себи је имала само пар црвених ципела и плаву 
сатенску траку, везану око врата. Слика њене смрти 
била је вјерна копија једне од поза из њене најновије и 
најуспјешније представе – Магични Кабаре.
Андреја Авакумовића Кума, бившег београдског 
новинара и оснивача детективске агенције „Град“ 
посећује Анаис Сиеминска, његова прва љубав и жена 
позната јавности по својим ексклузивним удајама за 
богаташе интернационалног реномеа, захтјевајући од њега да нађе Еминог убицу. Тајни 
је понекад превише и таман када се чини да је једна разрјешена и да је рјешење Еминог 
убиства на помолу, нека друга заузме њено мјесто. Где је крај?
Винсент Кол је у Магичном театру показала да посједује јединствено женску способност 
да опише осветољубив и хладнокрвно изведен злочин из страсти. 

ПРЕМИЈЕР ЛИГА БИХ

МЛАДОСТ ДЕКЛАСИРАЛА ВАРДУ
Младост – Варда ХЕ  95:69 (23:11, 25:21, 23:15, 24:22)

Младост: Пекез, Иванић 3, Авдибеговић 10, Ђурановић 21, Милошевић 12, Коматина 12, 
Делић, Видовић, Кежић 12, Велимировић 13, Станић 12, Калајџија.
Варда ХЕ: Малиџан 4, Ђерић 5, Марковић 15, Крстојевић 4, Чубриловић, Црнобрња 8, 
Мирковић 3, Мрковић 14, Кандић 2, Бајић 5, Кајевић 4, Голубовић 5.

Судије: Хусрић Един (Тузла), Миличевић Иван (Читлук), Влахо Данијел (Мостар).
Спортска дворана у Мркоњић Граду
Гледалаца: 700

Кошаркаши Младости нанијели су тежак пораз вишеградској Варди, савладавши их 
резултатом 95:69, у 22. колу Премијер лиге БиХ. У утакмици која је одиграна у петак 
25. фебруара у Мркоњић Граду, домаћим кошаркашима пошло је за руком да вежу три 
побједе док су пред гостима тешки дани борбе за опстанак у Лиги 13.
За готово пет минута првог периода утакмице, на паркету у Мркоњић Граду виђена је 
прилично конфузна игра, а Вардини кошаркаши нису успјели да поентирају. Младост 
је имала благу предност (7:0), што су до краја овог периода игре крунисали резултатом 
23:11. Госте није служио шут у првом полувремену, посебно за три поена, па је Младост 
растерећено чекала наставак сусрета (48:32). „Ми смо лоше отворили меч. Покушали 
смо се вратити у другој четвртини, међутим није нам пошло за руком. Иако сам знао да 
Младост игра одлично, ово је било изнад мојих очекивања. Колико они изнад, толико ми 
испод. Нама предстоји тешка борба за опстанак и окрећемо се сљедећим утакмицама“, 
рекао је Драгољуб Видачић, тренер Варде.
У другом дијелу сусрета, у трећој четвртини, дошло је до пада у игри обје екипе и тренер 
Горан Сладојевић позива своје играче на одмор. Након консултација, ситуација на 
терену се потпуно мијења и Младост у том периоду игре стиче предност од чак 31-ог 
поена. Под кошем су бриљирали Коматина, Милошевић и Ђурановић којима је једино 
Марковић накратко помрсио рачуне. Расположени Ђурановић, осим сјајног скока, био 
је и најефикаснији играч сусрета (21 поен). У екипи домаћина задовољни су утакмицом. 
„Наметнули смо Варди свој темпо и побједа ни једног тренутка није долазила у питање. 
Ушли смо у наш ритам, поштујући игру противника, очекивали смо да ће Варда наставити 
низ као што су имали до сада. Међутим, то се, не знам из којих разлога, није десило“, каже 
Горан Сладојевић, тренер Младости.                                                                           С. Милетић

ПРЕМИЈЕР ЛИГА БИХ

МРКОЊИЋАНИ НАДИГРАЛИ КАКАЊ
КК „Какањ“ претрпио је 
тежак пораз у сусрету са 
мркоњићком Младости 
(74:96) у утакмици у којој 
наш тим није дозволио 
домаћину да преузме 
иницијативу на терену. Тиме 
је Какањ изгубио важне 
бодове у борби за опстанак 
у Премијер лиги БиХ, док су 
момци из састава Младости 
на корак ближе пласману у 
Лигу за шампиона. 
Младост из Мркоњић Града 
прије почетка сусрета 
надала се да може да понови 
тријумф из првог дијела 
првенства, када су екипу из 
Какња савладали резултатом 
(92:72). У занимљивој 
утакмици у Какњу 19. фебруара  није било веће дилеме око питања побједника јер 
изабраници Горана Сладојевића нису дозволили домаћину да им помрси рачуне на путу 
до 13-те првенствене побједе. Све што су домаћи кошаркаши направили може се свести у 
прву четвртину, јер су за прва три минута сусрета стекли предност од четири поена (6:2). 
Младост, потом, прави серију од 10:0 и преокреће резултат у своју корист и бољом игром 
крунише скор кроз све периоде игре. Тренер Горан Сладојевић је више него задовољан 
убједљивом побједом својих момака. „Заслужено смо побиједили, јер смо били бољи 
током цијелог меча. Одиграли смо добро, одговорно и агресивно и искусној екипи Какња 
нисмо дозволили да нам стане на пут“, рекао је Сладојевић не кријући задовољство овим 
тријумфом који Младости отвара опцију више за пласам у Лигу за шампиона.        

                                                                                                                        С. Милетић

Детаљ са утакмице

МЛАДОСТ-ЧЕЛИК 80:71
(20:14, 24:16, 9:23, 27:18)

  МРКОЊИЋАНИ У ЗАВРШНИЦИ 
СЛОМИЛИ ОТПОР ЧЕЛИКА

Дворана: ,,Арена Комерцијалне банке“. Гледалаца 800. 
Судије: Един Хусарић (Тузла), Ацо Окука (Кисељак), 
Фарук Алишеховић (Тузла).
     
МЛАДОСТ: Пекез, Иванић 2, Авдибеговић 14, Милошевић 
3, Коматина 19, Делић 2, Видовић, Кежић 12, Јаковљевић, 
Велимировић 9, Станић 19, Калајџија. Тренер : Горан 
Сладојевић.
ЧЕЛИК: Максимовић, Милековић 10, Јахић 7, Дедић 
8, Бегагић 5, Пезер 4, Ризвић 17, Језилџић, Кузмић 11, 
Мердановић 9, Лекић. Тренер: Иван Марић.

Кошаркаши мркоњићке Младости у 20.колу Лиге 13 
савладали су Челик из Зенице резултатом 80:71. У првом 
полувремену гледаоци су видјели доминацију домаћих 
кошаркаша, који су први период добили 20:14, а други 
24:16, за резулат полувремена 44:30.
Половином друге четвртине домаћи кошаркаши имали 
су предност и од 24 поена разлике. Међутим, долази 
до невјероватног пада у игри кошаркаша Младости, 
што гости користе и у трећој четвртини у 27. минуту 
поравнавају резуллтат 48:48, поенима Ризвића, за 
резултат четвртине 9:23.
На почетку четврте четвртине гости први пут долазе 
у вођство 56:54, што је био знак за узбуну на клупи 
Младости, па тренер Горан Сладојевић „шок“ терапијом 
буди своје кошаркаше из зимског сна и они се враћају у 
меч. У тим тренуцима играч одлуке био је млади центар 
Небојша Станић који постиже кључне поене и обавља 
лавовски дио посла под кошем, па су Мркоњићани у саму 
завршницу меча ушли са 12 поена разлике, да би на крају 
гости ублажили пораз, за коначан резултат Младост - 80, 
Челик- 71.
Тренер Младости Горан Сладојевић био је задовољан 
побједом, али не и игром својих изабраника у трећој 
четвртини.
 ,,Послије вођства од 24 поена разлике моји играчи су се 
опустили, што су гости појачаним ритмом искористили 
и утакмицу довели у неизвјесност. Играли су зону, за 
шта ми нисмо имали адекватан одговор све до последње 
четвртине. Најважније је да смо побиједили, јер смо ипак 
били бољи” , рекао је Сладојевић.
Гостујући тренер Ивица Марић био је задовољан игром 
својих кошаркаша и поред пораза.
,,Добро смо се носили са Младости, која је заслужено 
побједила. Желим им срећу у завршници првенства и да 
се пласирају у Лигу 6, јер то заслужују својим играма и 
квалитетом екипе” , рекао је Марић.                   С. ДАКИЋ

Конкурс хумора и сатире
Невладина организација «Клуб умјетничких душа», поводом 
1. априла, расписала је конкурс хумора и сатире под називом 
«С чиме у Европу?». Афористичари ће бити награђени у 
категоријама: афоризам, сатирична прича и пјесма, епиграм, 
акростих. На конкурс, који је отворен до 25. марта, организатор 
очекује да пристигну и шаљиви позоришни комади, басне па 
чак и вицеви и шале.                                                                    С. Милетић

Административна служба општине Мркоњић Град
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О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

о условима и начину остваривања новчаних подстицаја  за развој пољопривреде и села
Обавјештавају се пољопривредна газдинства општине Мркоњић Град да је Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде усвојило Правилник о условима и 
начину остваривања новчаних подстицаја за развој пољопривреде и села.
Пра вил ни ком про пи сани се усло ви ко је мо ра ју да испуњавају прав на и фи зич ка лица  за остваривање пра ва на нов ча не под сти ца је у пољопривреди, по ступ ци за 
њихово остваривање, вр ста, ви си на и на чин ис пла те нов ча них под сти ца ја, оба ве зе ко је мора да ис пу ни ко ри сник на кон примања нов ча них под сти ца ја, као и по треб-
на документаци ја и обра сци. Према правилнику пра во на под сти цај на сред ства и дру ге об ли ке по др шке у пољопривреди има ју ко ри сни ци, пољопривредна га здин-
ства са пре би ва ли штем, од но сно сје ди штем у Републици Срп ској, ко ја обављају пољопривредну производњу на те ри то ри ји Ре пу бли ке и ко ја су упи са на у ре ги стар 
пољопривредних газдин ста ва.
За остваривање пра ва на нов ча не под сти ца је, ко ри сни ци под но се Агенцији за аграрна плаћања (у даљем тек сту: Агенцији) захтјев и до ку мен та ци ју про пи са ну Правил ни ком.

За хтјев из ста ва 2. овог чла на мо ра са др жавати сљедеће по дат ке: 
а) за фи зич ка ли ца:

1) име и пре зи ме ко ри сни ка – носиоца пољопривредног газдинства, адреса становања, оп шти ну, број те ле фо на, је дин стве ни ма тич ни број гра ђа на (ЈМБГ), 
    ре ги стра ци о ни број пољопривредног га здин ства (у даљем тек сту: РБПГ), број жи ро-ра чу на или број те ку ћег ра чу на и на зив бан ке код ко је је отво рен ра чун,
2) вр сту под сти ца ја за ко ји се за хтјев под но си, 
3) пот пис под но си о ца за хтје ва,

б) за прав на ли ца:
1) по слов но име и сје ди ште, оп шти ну, број те ле фо на, ЈИБ, РБПГ, број жи ро-ра чу на и  на зив бан ке,
2) вр сту под сти ца ја за ко ји се за хтјев под но си и
3) пе чат и пот пис овла шће ног ли ца.

За хтје ви за остваривање нов ча них под сти ца ја у пољопривреди под но се се на  прописаним обра сцима.
Уз захтјев се обавезно достављају до кази о ин ве сти ра ним сред стви ма: уговор о извођењу радова са привременом или окончаном ситуацијом, рачун или ко пи ја рачуна 
издата на име купца уз ко јe се оба ве зно при ла же и фи скал ни ра чун са став ка ма ко је су пред мет под сти ца ја. За набавке, односно услуге, извршене од добављача/извођача 
ван подручја Републике, уз доказе о инвестираним средсвима, корисник доставља и доказ о уплати на жиро-рачун добављача/извођача.
Став ке на ра чу ни ма ко је ни су пред мет под сти ца ја не ће се узи ма ти у об зир, као и ра чу ни уз ко је не бу ду при ло же ни фи скал ни ра чу ни или до каз о упла ти на жиро-рачун. 
За набављена сред ства и опре му у ино стран ству, уз документацију из ст. 5. и 6. овог члана при ла же се пра те ћа ца рин ска до ку мен та ци ја.
Правилником се обезбјеђују новчана средства за по др шку производњи и до хот ку, по др шку ру рал ном раз во ју, ин тер вент не мје ре и ванред не по тре бе.

•	 По др шка производњи и до хот ку – директна плаћања:
а) подршка за сточарску прoизводњу:
1. пре ми ја за при плод ну сто ку, 
2. пре ми ја за мли је ко,
3. пре ми ја за производњу ме са – тов,
4. подршка пчеларској производњи,
5. мјере за заштиту здравља животиња,

б) подршка биљној прoизводњи:
1. пре ми ја за произведено и продато во ће и по вр ће,
2. по др шка по је ди ни ци сје тве не по вр ши не – регрес,
3. пре ми ја за сје мен ски ма те ри јал,
4. пре ми ја за сад ни ма те ри јал,
5. пре ми ја за индустријско биље и
6. мјере за заштиту здравља биљака.

•	 По др шка руралном развоју:
 а) побољшање конкурентности:
1. инвестиције у пољопривредну ме ха ни за ци ју,
2. инвестиције у сто чар ску производњу (основ но ста до, објек ти и опрема),
3. инвестиције у биљну производњу (подизање вишегодишњих за са да, изградњу стакле ни ка и пла сте ни ка),
4. унапређивање пољопривредног земљишта (наводњавање),
5. инвестиције у модернизацију постојећих и изградњу нових прерађивачких  капацитета,
6. подршка опремању референтних лабораторија за контролу квалитета,
7. подршка удружењима на селу, организацијама пољопривредних произвођача и прерађивача пољопривредних производа,
8. подршка изградњи објеката од регионалног значаја,
9. подршка увођењу стандарда контроле квалитета пољопривредних и прехрамбених производа,
10. унапређивање људских ресурса у руралним подручјима,

б) очување природе и рационално газдовање природним ресурсима:
1.  подршка мјерама заштите животне средине,
2.  суфинансирање противградне заштите и премије осигурања пољопривредне производње,

в) побољшање услова живота и увођење разноврсности приликом остваривања прихода у сеоској економији:
1. опште намјене у развоју руралних подручја,
2. подршка допунским активностима на пољопривредном газдинству и   производњи по регион специфичних производа,
3. подршка оснивању и развоју микро, малих и средњих предузећа на селу,
4. унапређивање и развој услуга руралног туризма,
5. подршка иницијативама локалног развоја и

г) ин сти ту ци о нал ну по др шку.

•	 Ин тер вент не мје ре на тржишту и ван ред не по тре бе.

ПОЗИВАЈУ СЕ ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА СА ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ МРКОЊИЋ ГРАД ДА СЕ ЗА ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА О ПРАВУ И НАЧИНУ О ОСТВАРИВАЊА 
НОВЧАНИХ ПОДСТИЦАЈА У ПОЉОПРИВРЕДИ, ОБРАТЕ У ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ (канцеларија број 22)  ИЛИ АГЕНЦИЈУ ЗА ПРИВРЕДНИ РАЗВОЈ 
ОПШТИНЕ МРКОЊИЋ ГРАД, СВАКИМ РАДНИМ ДАНОМ.


