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НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА
У складу са Одлуком о установљењу награда и признања општине Мркоњић Град, 
Одбор за награде и признања покренуо је иницијативу за додјелу награда и признања 
која је просљеђена предузећима, установама, невладиним организацијама, удружењима 
и другим правним субјектима.
На основу пристиглих приједлога Одбор за награде и признања утврдио је, а одборници 
Скупштине донијели Одлуку да се награде сљедећи грађани и удружења:

ЂОКО СТОЈИЧИЋ, Повеља почасног грађанина општине Мркоњић Град; 

ГОРАН МИЛАНОВИЋ, Повеља заслужног грађанина општине Мркоњић Град; 

ТОДЕ МИЛЕКИЋ. Повеља заслужног грађана општине Мркоњић Град

Похвала општине Мркоњић Град:
МИЛОШ МИЛАНОВИЋ; 
Прим. Др ДУБРАВКА АНЂЕЛИЋ;
СТЕВО ЦВИЈИЋ; 

Захвалница општине Мркоњић Град:
ЈОВО СЛАДОЈЕВИЋ;
ДОБРИЛА МИТРИЋ; 
ПАЛАЛИЋ МАРА;
МИЉА МИЛАШИНОВИЋ;
БОЖО ШКРБИЋ;
СИМО ДАВИДОВИЋ; 
ЛАЗАР БАЈИЋ;
МИРКО БЕРИЋ;
ЈОВАНКА МИЛАНОВИЋ;
РАДE КЛЕПИЋ;
ШИК РАДИО; 
УДРУЖЕЊЕ ЖЕНА „НАША ЖЕНА“ ИЗ ПОДРАШНИЦЕ. 

2014. године. Програм је 
сачињен на бази приједлога 
инвестиционих пројеката, 
а предлагали су их грађани, 
установе, предузећа, невла-
дине организације, мјесне 
заједнице и општинска управа.   
Захваљујући Програму капи-
талних инвестиција општина 
Мркоњић Град има дефинисане 
пројекте из разних области 
(путеви, водоснабдјевање, 
топлификација, саобраћај, 
здравство, култура, обра-
зовања, спорт, екологија). 
      
Овај Програм предвиђа да се 
у наредном петогодишњем 
периоду за 60 усвојених 
пројеката уложи 12.466.000 КМ 
средстава. Од наведене суме у 
наредних пет година општина 
би требало да обезбиједи 
1.868.000 КМ. Предвиђено је 
да се партнерством приватног 
и јавног сектора обезбједи 
улагање од 4.900.000 КМ, 
учешћем грађана 355.000 
КМ, разним донацијама 
1.000.000 КМ и грантовима 
4.434.000 КМ. Према Програму 
највише новца – 3.150.000 КМ 
предвиђено је да се уложи у 
изградњу топлификационог 
система у граду. За афалтирање 
и реконструкцију путева 
и улица предвиђено је да 
се уложи 2.851.000 КМ, за 
спортску инфраструктуру 
2.226.000 КМ, а за водо-
снабдјевање 1.664.000 КМ.
Наредне године у капиталне 
инвестиције биће уложено 
2.163.000 КМ. Од тог,  у изгра-
дњу и асфалтирање путева и 
улица 831.000 КМ, у рјешавање 
снабдјевања водом 760.000 
КМ, у образовање 340.000, 
здравство 150.000 КМ, у  ку-
лтуру ће бити уложено 30.000 
КМ, а у екологију 70.000 КМ. 
  
Усвојен је и Програм 
рада СO за 2010. годину.
  
Из области просторног 
планирања Скупштина је 
донијела Одлуку којом се 
усваја измјена Регулационог 
урбанистичког плана за 
подручје насељеног мјеста 
Мркоњић Град, те Одлуку о 

Одборници Скупштине 
општине усвојили су Одлуку о 
ребалансу буџета општине за 
2009. годину. Повод доношења 
ове Одлуке је што је дана 
19.10.2009. године дошло до 
реализације Одлуке Владе 
Републике Српске о додјели 
средстава општинама и гра-
довима којом је општини 
Мркоњић Град, као грант 
додјељен износ од 322.586 
КМ. Буџетска средства пла-
нирана ребалансом буџета 
износе 9.398.590 КМ и већа 
су у односу на план буџета за 
2009. годину за 4% или 322.590 
КМ колико је износио грант 
Владе РС, а иста средства су 
планирана за набавку дијела 
комплекса некретнина и 
постројења „Фабрике вијака“ 
а.д. у стечају у Мркоњић Граду 
чиме се стварају одређене 
претпоставке и припреме за 
пројекат топлификације града.
   
Такође одборници Скупштине 
општине усвојили су буџет 
општине за 2010. годину, као 
и Одлуку о извршењу буџета 
општине за 2010. годину. 
Буџетом општине за 2010. 
годину планирани су приходи 
у износу од 10.026.000 КМ, 
што је за 10% више од плана 
буџета за 2009. годину. Од 
ове суме за одређене намјене 
распоређено је 7.657.000 КМ, 
за средства резерви 75.000 
КМ и за капиталне расходе 
и грантове 2.294.000 КМ. 
Порески приходи планирани 
су у износу од 4.464.000 КМ 
што је на нивоу плана пореских 
прихода за 2009. годину и чине 
57,68% плнираних изворних 
прихода. Непорески приходи 
планирани су у износу од 
3.275.000 КМ што је повећање за 
11% и чине  42,32% планираних 
изворних прихода у буџету 
за 2009. годину и 32,67% 
укупног буџета за 2010. годину.
    
Одборници су усвојили 
Информацију о реализацији 
Програма капиталних инве-
стиција у 2008. години и 
донијели Одлуку којом је 
усвојен Програм капиталних 
инвестиција за период 2010-

И З В Ј Е Ш Т А Ј 
са 12. сједнице Скупштине општине

приступању измјени дијела 
Регулацоно  урбанистичког 
плана за подручје насељеног 
мјеста Мркоњић Град поред 
градског стадиона уз улицу 
Симе Шолаје и уз транзитни пут 
Мркоњић Град - Црна ријека.
Поред наведеног одборници 
Скупштине општине донијели 
су Одлуку којом се прописује 
начин исплате накнаде за рад 
управних и надзорних одбора 
које именује Скупштина 
општине у предузећима 
или установама чији је 
оснивач општина.  Овом  
Одлуком  се даје могућност 
јавним предузећима и уста-
новама да могу у складу са 
финансијским могућностима 
предузећа, односно установе 
исплаћивати накнаде за рад 
чланова управних, односно 
надзорних одбора, што 
ће предузећа и установе у 
року од 30 дана прописати 
својим нормативним актима.
        
Из области социјалне заштите 
Скупштина општине је 
усвојила нацрт Одлуке о 
проширеним правима у 
социјалној заштити којом се 
прописују права у области 
социјалне заштите, а која 
нису регулисана Законом о 
социјалној заштити Републике 
Српске. Предвиђена права по 

овој Одлуци су: једнократне 
повремене новчане помоћи; 
помоћ за посебна стања 
социјалне потребе; помоћ за 
рјешавање стамбених питања; 
помоћ за набавку лијекова; 
помоћ за набавку хране и 
помоћ за трошкове сахране.
Одборници СO  усвојили су
 приједлог Одлуке о заштити и 
одржавању спомен обиљежја 
на подручју општине Мркоњић 
Град којом су уређена питања 
од значаја за заштиту и 
одржавање спомен обиљежја 
значајних за културно исто-  
ријску традицију. Поводом
одговарајућих припрема за 
обиљежавање Дана општине, 
одборници Скупштне општине 
су усвојили приједлоге одлука о 
додјелама општинских награда 
и признања, а по приједлогу 
Одбора за награде и признања.
Разматрајући актуелна ка-
дровска питања одборници 
Скупштине општине су, на 
лични захтјев разрјешили ду-
жности начелницу Одјељења 
за општу управу и друштвене 
дјелатности, Славојку Зељко-
вић, дипл. економисту из 
Мркоњић Града, због одласка на 
нову дужност, као и начелника 
Одјељења за изградњу града 
и управљање имовином 
Жељка Стипановић, дипл. инг. 
електротехнике из Мркоњић 

Града, такође на лични захтјев 
и због одласка на нову дужност. 
На истој сједници именован 
је Живко Видачковић, ди-
пломирани правник из 
Мркоњић Града за вршиоца 
дужности начелника Одјељења 
за општу управу и друштвене 
дјелатности, а Ратка Ђуза, 
дипл. инг. грађевинарства за 
вршиоца дужности начелника 
Одјељења за изградњу града 
који ће обављати ове дужности 
до окончања конкурсне 
процедуре. Истовремено је 
донесена Одлука о утврђивању 
критеријума и расписивању 
јавног конкурса за избор 
и именовање начелника 
одјељења, те именована 
Комисија за спровођење 
јавног конкурса у саставу од 
пет чланова. Такође на овој 
сједници благовремено је 
покренута процедура избора 
и именовања директора и 
чланова Управног одбора  
ЈУ Дјечији вртић „Миља 
Ђукановић“ којим поводом 
је донесена Одлука о 
утврђивању критеријума 
и расписивању Јавног  ко-
нкурса  за њихов избор, те 
именована посебна комисија 
за спровођење конкурса за 
избор директора и чланова 
Управног одбора ЈУ Дјечији 
вртић „Миља Ђукановић“

Интервју са начелником 
Зораном Тегелтијом

Годину на измаку у Мркоњић 
Граду обиљежиле су мјере 
штедње у буџету општине 
Мркоњић Град. Кад се подвуче 
црта, преживјели смо, каже 
начелник. Најтеже је прошла 
привреда, а најугороженији су 
колективи дрвне и текстилне 
индустрије те радници који 
раде у творницама коже и 
обуће.

Л.Н. Како оцјењујете годину 
која је на измаку?
Начелник: Послије ратних 
година ово је била најтежа 
година. Криза је утицала на 
све нас, како на наше људе који 
живе и раде у граду тако и на 
оне који су на привременом 
раду у иностранству. Ми 
смо били свјесни онога што 
нас чека и већ на крају 2008. 
године прилагођавали смо 
се ономе што ће се  десити 
у 2009. години Ако бисмо 
требали да подвучемо црту на 
дешавања у овој години, могу 
само да кажем: „Хвала Богу, 
преживјели смо“! При томе 
мислим на све нас, иако смо 
различито осјетили ефекат ове 
кризе.  Најтеже је било оној 
групи наших грађана који су 
поднијели највећи терет у овој 
кризној години. Мислим да 
наш град ни у једном сегменту 
друштвеног живота није тако 
драстично осјетио кризу, како 

је то, рецимо, било у неким 
другим градовима. 

Л.Н. Ако анализирамо стање 
у нашој локалној заједници, 
какав је закључак? Да почнемо 
од општинске администрације. 
Начелник: Када смо усвајали 
буџет за 2009. годину, ја сам 
тада рекао да смо ми свјесни 
како ћемо имати проблема са 
приливом прихода у буџет, али 
да ћемо обезбједити да све наше 
институције функционишу, да 
су им обезбјеђени услови за рад 
и да радници примају плате. Ево 
данас, само неколико дана прије 
нове године, могу да потврдим 
да се то управо тако и десило. 
Овакво стање доводи нас у 
ред малог броја општина које 
немају обавеза према својим 
институцијама Што се тиче 
наших обавеза за комуналну 
потрошњу, ми смо се своје 
обавезе испунили. Због тога 
имамо ситуацију да нам раде 
Комунално предузеће „Парк“, 
Електродистрибуција, док у 
неким срединама има проблема 
са водом и струјом, пошто 
поједине службе не могу да 
функционишу јер имају велика 
потраживања. 

Л.Н. Прекиди у производном 
процесу, штрајкови, то 
су ствари по којима ће 
радничка класа памтити 

ову 2009. годину. Какво је 
стање у привредном животу 
Мркоњић Града?
Начелник: Наша предузећа 
су се у овој години сусрела 
са великим бројем проблема 
изазваних губитком дијела 
тржишта и капитала у оним 
земљама у које су пласирали 
своје производе. Најтеже је 
погођена дрвна индустрија, 
већег или мањег степена 
обраде, а онда и радници 
запослени у погонима текстила 
и производње обуће. Већина 
њих је успјешно пребродила 
2009. годину, као рецимо 
БЕМА која сада поново ради. 
Број запослених на почетку и 
крају ове године није се битно 
промјенио, иако смо свједоци 
да се непрестано повећава број 
оних који су остали без посла. 

Л.Н. Најављујући мјере 
штедње у буџету општине у 
овој години, речено је да се 
неће много улагати у програм 
капиталних инвестиција.
Начелник: Све што смо могли 
урадити у овој години, ми смо 
и урадили. Неке идеје сачекаће 
боља времена, па су поједина 
капитална улагања помјерена 
за 2010. или неку наредну 
годину. Сматрам да у овим 
кризним временима прво треба 
обезбиједити функционисање 
институција, јер капитални 

кризна година стопирала је капиталне инвестиције. са друге 
стране, активни су били пројекти подстицаја за привреду и 
пољопривреду, те улагања у школство и путну инфраструктуру

пројекти најмање утичу на 
живот у граду у овој кризи. 
Пројекти који су почети а нису 
завршени, као рецимо градски 
трг, не зависе од финансија. 
Овај посао нам отежавају 
нерјешени имовински послови 
и са овим питањем се носимо 
већ три године. Упркос свему, 
трг је у функцији с тим да је још 
остало да се преко тог простора 
оствари комуникација са 
улицом Симе Шолаје, према 
православној цркви. Овај 
предмет поново је на столу 
ресорног министарства и ми 
одговор очекујемо почетком 
наредне године. Ако тако буде, 
трг би могао да буде завршен у 
првој половини 2010. године.

Л.Н. Рјешено је неколико 
капиталних пројеката, 
прије свега санација потока 
Вилењак.
Начелник: Вилењак је био 
велики пројекат и то најбоље 
знају наши суграђани који живе 
у том подруцју. Уз регулацију 
корита, санирали смо и дио 
водовода и канализације, 
па се више отпадне воде не 
излијевају у поток. При крају 
је изградња канализације на 
Зборишту а завршили смо и 
дио посла везаног за регулацију 
водотока Бресиног потока.

Л.Н: Међу пројектима у овој 
години, издваја се асфа-
лтирање неколико путева. 
Треба подсјетити и на улагање 
у школство, односно, реко-
нструкцију школских објеката.
Начелник: Уз све мјере 
штедње које смо проводили, 
ипак смо доста тога и 
реализовали. Урадили смо 
велики посао у Подгорији 
на асфалтирању пута, затим 
дионицу Рекази – Пекези у 
Бјелајцу, те асфалтирање неких 
краћих дионица у Подоругли, 
Подрашници и на Балкани. 
Нису то велики пројекти, али 
су сигурно значајни за нашу 
путну инфраструктуру. Оно 
што ће свако примјетити јесте  
уређење улице Цара Душана. Та 
улица је послије 30 година први 
пут реновирана и ту су сада, од 
зборичке ћуприје до излаза на 
транзит, направљени и уређени 
тротоари. Тај посао се наставља, 
биће још тротоара у овој улици. 
Зима је прекинула радове, али 
пројекат ће бити настављан 
са доласком љепшег времена 
тако да ћемо добити једну 
пјешачку зону од уласка у град, 
кроз центар, даље кроз насеље 

Ријека до изласка на транзитни 
пут. Такође смо рјешили 
проблем на раскрсници испод 
хотела, скинули косину у ули-
ци Давида Штрпца и потом 
асфалтирали дио те улице, као 
и Карађорђеве. Уз оно што 
смо радили на градском тргу, 
велики дио средстава смо 
уложили у образовање, прије 
свега у основне школе, како 
у граду тако и на селу. Овом 
инвестицијом, наше школе 
смо довели на један висок и 
завидан ниво тако да наша 
дјеца и њихови родитељи могу 
да буду задовољни условима 
које им школе пружају. У 
појединим школама, које су 
давно изграђене, остали су 
само зидови а све остало је 
реконструисано, обновљено. 

Л.Н. Највећи захват у 
области школства урађен је у 
Подрашници, гдје су ученици, 
након 30 година, добили 
фискултурну салу.
Начелник: Имамо ситуацију да 
смо реновирали фискултурне 
сале у Основним школама 
„Иван Горан Ковачић“ у граду 
и „Вук Караџић“ у Бараћима. 
У Подрашници смо направили 
нову фискултурну салу. Сви ти 
пројекти су нама на понос када је 
у питању основно образовање. 
Ове године смо започели и 
пројекат проширења Дјечијег 
вртића „Миља Ђукановић“. 
Документација је спремна, 
изабрали смо извођаче радова 
и са првим зрацима прољетњег 
сунца почиње проширење ове 
предшколске установе. 

Л.Н. И ове године на средства 
из буџета могли су да рачу-нају 
редовни буџетски по-трошачи. 
Субвенције, тако-ђе, нису 
изостале.
Начелник: Редовно издвајамо 
подстицаје за привреду и 
пољоривреду. Ми смо једна 
од ријетких општина која 1% 
средстава из буџета издваја 
за помоћ пензионерима. 
Такође смо испунили велики 
број наших обавеза према 
спортских клубовима, невла-
диним организацијама и 
оним удружењима која се баве 
културом. Сви су они осјетили 
дио кризе, коју смо и ми овдје 
осјетили, али битно је да ни у 
једном тренутку нису дошли у 
питање њихов рад и егзистенција. 
На крају крајева, покушали смо да 
помогнемо и медијима, а у свим 
овим активностима имали смо 
велику подршку Владе РС.  С.П.

ИнтервјуИнтервју
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оМЛаДинска Банка МРкоЊиЋ ГРаД

РЕЗУЛТАТИ У 2009. И 
НАСТАВАК САРАДЊЕ У 

2010. ГОДИНИ
У складу са потписаним Споразумом о двогодишњој 
сарадњи између општине Мркоњић Град и Фондације 
Мозаик на развоју програма Омладинске банке остварен 
је заједнички краткорочни циљ – повећати учешће 
младих у процесима развоја руралних средина кроз 
додјелу бесповратних новчаних средстава пројектима 
које покрећу и воде млади. 

 
Фонд Омладинске банке Мркоњић Град за пројекте 
неформалних група младих у 2009. години износио је 
41.881 КМ од којих је 21.881 КМ обезбиједила Фондација 
Мозаик, а 20.000 КМ општина Мркоњић Град. Омладинска 
банка Мркоњић Град је укупно примила 31 приједлог 
пројеката, а одобрила 13 пројеката неформалних група 
младих у укупном износу од 41.753,96 КМ.

Заједнички подаци о 13 реализованих пројеката 
неформалних група младих су:

•	 Потрошено 41.446,15 КМ  средстава одобрених од 
Омладинске банке Мркоњић Град;

•	 6 институција/организација, 2 фирме и 17 грађана су 
додатно подржали ове пројекте са 4.395 КМ у новцу и 
4.200 КМ у роби/услугама;

•	 Било је укључено 180 волонтера на реализацији 
пројеката који су допринијели са 2.783 волонтерских 
сати;

•	 Укупни број корисника пројеката је 1.940.

Фондација Мозаик ће наставити сарадњу на развоју 
програма Омладинске банке у наредном двогодишњем 
периоду (2010-2011). Након досадашњих резултата, 
фокус у наредном периоду ће бити на методологији 
развоја мобилизације локалних ресурса и одрживости 
програма који ће моћи наћи своје мјесто у Стратегији за 
младе општине Мркоњић Град.

Фондација Мозаик планира у 2010. години да у програм 
Омладинске банке Мркоњић Град уложи од 7.000 до 10.000 
КМ, а истовјетни износ ће уложити и општина Мркоњић 
Град.                                                                                          Л.Н.

ПокРенУта ПРоиЗвоДЊа У „Зов ПРоДУктУ“

ПРОИЗВЕДЕНЕ ПРВЕ КОЛИЧИНЕ 
ЧОКОЛАДНИХ КОКИЦА

Да мале радионице и предузећа могу помоћи у оживљавању 
привредних токова у мркоњићкој општини говори и примјер 
власника „Зов продукта“ Зорана Вученовића. Наиме, он је 
у пословном простору своје куће организовао производњу 
кондиторских производа, који су веома тражени на нашем 
тржишту.
„Производња кондиторских производа, коју ја радим 
у свом погону, је прва врста овакве производње, која је 
организована на простору Босне и Херцеговине. За сада смо 
кренули са производњом чоколадних кокица, а наравно у 
плану имамо да ускоро кренемо и са производњом осталих 
производа из те палете.Ово је наш домаћи производ и 
очекујем од наших трговаца и купаца да купују домаће 
производе“, рекао је Зоран Вученовић и додао да тренутно 
запошљава три радника.
Занимљиво је да је Вученовић уз помоћ својих коопераната 
сам урадио машине и технологију за производњу 
кондиторских производа.
Директор Агенције за привредни развој Томислав Тодоровић 
рекао је да је покретање производње у „Зов продукту“ помогла 
општина са 8,5 хиљада КМ и Министарство за породицу, 
омладину и спорт Републике Српске са 9 хиљада КМ.

С.Д.

акција МУП-а 
Републике српске

ОПРЕЗ СА 
ПИРОТЕХНИЧКИМ 
СРЕДСТВИМА
МУП Републике Српске покренуо је превентивну 
акцију против  недозвољене употребе пиротехичких 
средстава. Акција се спроводи и у Мркоњић Град 
с циљем да се грађани упознају са опасностима 
и посљедицама које могу да настану употребом 
пиротехичких средстава. Тим поводом одштампани 
су леци на којима се налазе упутства о пиротехничким 
средствима. 
„Летке дијелимо свим учесницима у саобраћају. 
Обишли смо и основне и средње школе с циљем да 
упозоримо дјецу на опасности. Приоритет су млађа 
дјеца, која често траже и користе петарде, а не знају 
како да се заштите“, каже Горан Рољић, командир 
Полицијске станице за безбједност саобраћаја 
Мркоњић Град.

С.П.

Сарадња општине и UNDP
ЈАЧАЊЕ ЛОКАЛНЕ ДЕМОКРАТИЈЕ
Комисија за евалуацију приједлога пројеката у чијем саставу су били представници Развојног 
програма Уједињених нација у БиХ (UNDP), општине Мркоњић Град и Организација 
цивилног друштва општине Мркоњић Град, од пријављених 15 пројекта одабрала је три, 
који ће бити реализовани у оквиру пројекта „Јачање локалне демократије - LOD“. 
Циљ пројекта је промовисање сарадње између локалних власти и организација цивилног 
друштва, а у сврху пружања квалитетнијих услуга. Пристигле пријаве разматране су у 
складу са критеријумима припремљеним од стране пројектног тима UNDP-a, а који су у 
складу са стандардима Европске уније. Највише бодова добили су сљедећи пројекти:
•	 „Недјељом у позориште“ 
        (Градско позориште Мркоњић Град вриједност пројекта 29.415 КМ);
•	 „Мркоњићка корпа – кластер одрживог развоја производа у туризму на подручју 

општине Мркоњић Град“ (GREEN TOUR, вриједност пројекта 64.859 КМ;
•	  „Јачање положаја жена и развој људског капитала у општини Мркоњић Град“ 
        (Удружење „GEA“–центар за истраживање и студије, вриједност пројекта 32.060 КМ).

Укупна вриједност одабраних пројеката организација цивилног друштва општине 
Мркоњић Град износи 126.334 КМ. Овај пројекат финансијски је подржала Европска унија, 
имплементира га Развојни програм Уједињених нација у БиХ, уз суфинансирање општине 
Мркоњић Град у износу од 10% од укупне вриједности изабраних пројеката.
Планирано је да се изабрани пројекти реализују у периоду од децембра 2009. до августа 
2010. године, а праћење реализације изабраних пројеката континуирано ће вршити 
представници Општине и UNDP-a.
Јавни позив је расписала општина Мркоњић Град, у партнерству са Развојним програмом 
Уједињених нација у БиХ, а био је отворен од 6. до 27. октобра ове године.

Л.Н.

основна школа “Петар кочић”

Нова столарија и 
адаптиране учионице
У Основној школи ,,Петар Кочић” приводе се крају радови на реновирању школе. Највише 
времена потрошено је на замjену столарије и уређење мокрих чворова у школи. За 
реновирање су Министарство просвjете и културе РС и општина Мркоњић Град издвојили 
110.000 КМ.
,,Прозоре смо морали хитно да замјенимо јер су урађени још прије 50 година. Због лоше 
столарије, имали смо проблема са загријавањем учионица и осталих просторија. Сада ће у 
школи ученицима бити много топлије,” рекла је Далиборка Видић, директорица школе. Што 
се мокрих чворова тиче, због дотрајалости, у школи је било тешко одржавати хигијену. 
,,У овом пројекту реновирања школе одлучили смо се да поправимо 8 мокрих чворова у 
школи. Осим радова које смо обавили на почетку ове школске године требало би замијенити 
и један дио унутрашње столарије, прије свега један број врата на учионицама и кабинетима”, 
додаје Видићка. 
Према њеним ријечима, у Основној школи ,,Петар Кочић” у Мркоњић Граду планирано је 
уређење унутрашњости школских просторија и ходника. Основну школу ,,Петар Кочић” 
похађају 652 ученика, који су распоређени у 29 одјељења.                                                       С.П.

Фабрика за пуњење природне планинске воде „воДа кРУна“
МАРКЕТИНГОМ У ЗАШТИТУ  ДОМАЋЕ ПРОИЗВОДЊЕ
Иако раде са свега 30 одсто 
капацитета, у фабрици „Вода 
Круна“ у којој се флашира 
природна изворска вода, 
задовољни су пословањем у 
овој години. С обзиром на то да 
су почели с радом непосредно 
пред почетак велике еко-
номске кризе, чињеница да 
из мјесеца у мјесец повећавају 
производњу даје им разлог 
за задовољство. „Ипак, да 
би се могло размишљати о 
знатнијем повећању посла 
и извозу у друге земље, 
потребно је уредити тржишне 
услове у БиХ“, каже сувласник 
предузећа, Милорад Радић.
„Прије свега, требало би 
омогућити домаћим произво-
ђачима да лакше промовишу 
своје производе и представе 
их купцима у Републици 
Српској и БиХ. Наше тржиште 
довољно је велико да на њему 
пласирамо своје производе 
и када бисмо радили пуним 
капацитетом. 
Велика препрека у пословању 
су и страни производи на 

домаћем  тржишту чија 
цијена је, због неплаћања 
царина према Споразуму 
ЦЕФТА, доста повољна“ 
рекао је Радић.
Једини начин да се изађе на 
крај с  конкуренцијом, истиче 
Радић, јесте да државне власти 
нађу начина да се  домаћи 
производи рекламирају 
на државним медијима, у 
ударним терминима и по 
повољним цијенама.
„Улагање у производњу не 
представља нам велики про-
блем, али је тешко издвојити 
новац за квалитетан ма-
ркетинг, посебно сада када су 
услови пословања отежани 
због кризе. Уколико би се 
путем медија појачала свијест 
људи о томе који производи 
су добри и квалитетни, било 
би и више купаца домаћих 
производа. Осим тога, 
куповином домаћег стварали 
би се услови за проширење 
производње и нова радна 
мјеста, те се више пунио 
државни буџет“, појаснио је

Радић.  У том смислу домаћим 
произвођачима помоћи ће и 
кампања Привредне коморе 
РС под називом „Наше је 
боље“, којој се придружила и 
„Вода Круна“. 
Предузеће флашира девет 
хиљада литара воде на сат, 
а посао тренутно обавља 20 
радника, који раде у једној 
смјени. У предузећу се надају 
да ће ускоро проширити 
обим посла на три смјене и 
запослити додатне раднике, 
како би у потпуности 
попунили капацитете. 

„Када ће се тај посао обавити 
зависи од тога када ће БиХ 
изаћи из кризе“, каже Радић.

Л.Н.

Општинске темеОпштинске теме
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субвенције за пензионере

ПОМОЋ ОПШТИНЕ 
ЗА НАБАВКУ ОГРЕВА

Општина Мркоњић Град 
обезбједила је 50.040 
КМ у виду подршке 
пензионерима за набавку 
огрева. Средства ће 
бити додијељена за 417 
пензионера, од којих ће се 
свако добити по 120 КМ. 
Новац ће се исплаћивати 
путем „Пошта Српске“. 
Списак најугроженијих 
пензионера сачинило 
је Удружење пензонера, 
на основу примања 

и социјалног статуса 
најстарије популације. 
Након објављеног списка, 
било је доста жалби 
на избор корисника. 
„Пензионери су се жалили 
на листу корисника. 
Притужбе су углавном 
засноване на висини 
примања појединаца. 
Било је и оних који су, 
наводно, „заборавили“ 
да пријаве пензије које 
добијају из иностранства, 

па тако немају право 
на ову врсту помоћи. 
Пензионери су се жалили 
и како субвенције увијек 
користе једни те исти 
људи“, потврђено нам 
је у Административној 
служби општине. Након 
приспјелих жалби, 
списак је „претресен“ 
и коригован. Исплата 
средстава почела је пред 
новогодишње празнике. 
Општина Мркоњић Град 
склопила је споразум са 
Поштама Српске, да им 
на име ове услуге буде 
исплаћено 1,4% средстава 
од укупног износа 
који треба подијелити 
пензионерима. Овај вид 
помоћи пензионерима 
општина Мркоњић Град 
примјењује већ четири 
године. Средства за помоћ 
пензионерима планирана 
су и у буџету за 2010. год
ину.                                    С.П.
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Снијег који је у децембру два дана готово непрестано падао изазвао је проблеме. Без 
струје су остали потрошачи у Сурјану и Дубичкој гори, а више кварова забиљежено је и 
на нисконапонској мрежи. Аутобуски саобраћај се одвијао отежано, а каснило се и до 15 
минута. „Највише проблема је било са аутобусима који возе путнике са села. Доласци су 
помјерени пет до десет минута“, потврђено нам је на Аутобуској станици у Мркоњић Граду. 
Сви магистрални и регионални путеви на подручју мркоњићке општине били су проходни. 
Даноноћно дежурство у предузећу „Мркоњић путеви“ организовано је на седам пунктова: 
у Подбрду, Млиништима, Дабрацу, Стричићима, Стројицама и Вучијој Пољани. „Понегдје 
има засњеженог коловоза. Једино на путу од Стројица према Купресу и преко Стричића, 
мјестимично су могући наноси снијега. Одржавање тих путева је изузетно тешко због 
високог снијега, а посебан проблем представљају сметови,“ каже Милка Калаба, шефица 
Службе редовног одржавања путева у “Мркоњић путевима”.  
Висина сњежног покривача  била је 50-так центиметара. Локалне путеве и градске 
саобраћајнице одржавају два предузећа. Иако грађани често гунђају, зимско одржавање 
путева обавља се по листи приоритета. „Не можемо стићи у све улице истовремено. Грађани 
би хтјели да прво буду очишћене њихове улице, али нико нема конкретних притужби. Неће 
се десити да за 24 часа не обиђемо све улице“, рекао нам је Чедо Аничић, шеф Одсјека за 
саобраћај и паркинге општине Мркоњић Град. 
Грађани су обавезни да чисте снијег испред својих кућа и да га одлажу на веће гомиле, како 
би радници Комуналног предузећа „Парк“ касније одвезли снијег. Исто правило, према 
комуналном реду у Мркоњић Граду, важи и за власнике приватних радњи.                      С.П.

сњежне падавине

Дјечија радост – 
комуналцима брига

ДОНАЦИЈА HYPO ALPE -
АDRIA - BANK СОЦИЈАЛНО 
УГОЖЕНИМ 
Представници HYPO ALPE -АDRIA - BANK а.д. 
Бањалука уручили су донацију од 1.300 КМ Центру за 
социјални рад. Средства су намијењена за тринаест 
социјално најугроженијих породица које имају дјецу 
са посебним потребама. Свака породица добила је по 
100КМ. HYPO ALPE-АDRIA-BANK уназад наколико 
година плански помаже рад институција које воде 
рачуна о васпитно-образовном развоју, те социјалној 
и здравственој заштити дјеце. Од почетка године ова 
банка реализовала је 46 донација широм Републике 

Српске. „Донација у Мркоњић Граду је израз наше 
захвалности становницима ове општине на огромном 
повјерењу које су нам до сада указали и, уједно, примјер 
наставка изградње партнерског односа између HYPO  
банке и локалне заједнице“, рекла је Драгана Зељковић, 
водитељ пословнице HYPO  банке у Мркоњић Граду.        
Д. И.

ГРаДско ПоЗоРиШте МРкоЊиЋ ГРаД
ДЈЕЧИЈИ АНСАМБЛ НАСТУПИО У 
МИНИСТАРСТВУ ПРОСВЈЕТЕ И 
КУЛТУРЕ
Министар просвјете и културе Републике Српске Антон 
Касиповић отворио је  у Изложбеном простору „Кораци“ у 
Министарству радове ученика Центра „Заштити ме“, Центра 
за образовање, васпитање и рехабилитацију слушања и 
говора Дјечијег дома „Рада Врањешевић“ те Организације 
ампутираца „УДАС“ из Бање Луке и Специјалне основне и 
средње школе „Ђорђе Натошевић“ из Приједора.

Циљ изложбе је да се  јавности представи креативност и рад 
штићеника ових установа те продајом изложених експоната 
обезбиједе   средства за набавку материјала за израду нових дјела. 
На свечаном отварању изложбе представио  се дјечији 
ансамбл  Градског позоришта из Мркоњић Града и тиме дао 
свој допринос овој хуманој акцији.

Млади мркоњићки глумци су се представили  игроказом 
„Ма шта ми рече“рађеном по тексту Љубивоја Ршумовића 
,у драмској адаптацији Дубравке Николић и режији Тање 
Граховац
Министар Касиповић је пожелио добродошлицу свима, а 
посебно нагласивши својим гостима из Мркоњић Града  и 
наравно у духу никољданских свечаности уручио им слатке 
поклоне. 

Промоција књиге Рајка Васића

Роман „Прсти лудих очију“
„Прсти лудих очију“ представљени читаоцима у 

Мркоњић Граду

Рајко Васић промовисао је свој први роман „Прсти 
лудих очију“, који је објавила Задужбина „Петар Кочић“. 
Промоцији романа присуствовали су главни и одговорни 
уредник издања Никола Вуколић и професор Миљко 
Шиндић. 
„У овом Васићевом дјелу, може се пронаћи свако од нас. 
Такође ћете у роману пронаћи и људе из ваше околине. 
Тематика и језик који користи Васић, приближава нам 
„Прсте лудих очију“, тако да ће жалити свако ко прочита 
ову књигу, а још више онај ко је не отвори“, рекао је 
професор Миљко Шиндић на промоцији.
„Он је желио да наслика рат у човjеку, вjечити сукоб - 
жеља и стварности, среће и кривице, високих циљева 
и општег бесмисла. Његов јунак је сачињен од бола и 
страсти, окрутности и њежности, жестине и благости“, 
стоји између осталог у рецензији књиге коју потписује 
Никола Вуколић.                                                                   С.П.

Градски хор ,,Мали принц”
Хуманитарни концерт ,,Дјеца дјеци”
Манифестацијом ,,Дјеца дјеци” мркоњићки малишани већ три године помажу својим 
вршњацима из породица слабијег имовинског стања. Овогодишњи концерт одржан 
је 22. децембра, али права подршка грађана је изостала. Упркос свему, сва прикупљана 
средстава биће упућена у хуманитарне сврхе.
Чланови Градског хора ,,Мали принц” позвали су у помоћ своје другаре, глумце и 
фолклористе како би прикупили новац за дјецу из социјално угрожених породица. Осим 
дјеце из Мркоњић Града, на концерту ,,Дјеца дјеци” наступила је и Кристина Ивановић 
Кики, познато лице из дјечијих емисија РТРС. “Јако ми је драго што сам учествовала 
на овом концерту. Ово јесте мали град, али некако је пун весеља и радости. Посебно 
ми је драго што сам учестовала на манифестацији за дјецу којима треба помоћ. Пјевам 
на бројним сличним манифестацијама јер желим да помогнем тој деци за коју треба 
скупити новац”, рекла је Кики након наступа. Добра дјечија журка у Мркоњић Граду, на 
којој је прикупљено свега пар стотина марака, обиловала је веселим дјечијим нотама. Да 
забаве публику и дају свој допринос у хуманој мисији били су задужени и чланови групе 
,,пчелице” КУД-а ,,Петар Ι Карађорђевић Мркоњић” те глумци дјечијег ансамбла Градског 
позоришта Мркоњић Град. ,
,,Ја сам имао улогу кловна. Дјеца су била мало стидљива и повучена на почетку концерта, 
али су, након наше анимације, ипак и заиграли и запевали,” каже Бранислав Рољић, 
млади мркоњићки глумац.  Позоришна сала у Дому културе  била је прилично хладна, 
што је утицало на одзив публике. Иако су очекивали већу посјету, организатори кажу 
да ће прикупљена скромна 
средства ипак некоме 
уљепшати празнике. “Битно 
је да смо заједничким снагама 
показали да можемо да 
радимо, стварамо и при томе 
и помогнемо. Очекивали смо 
бољу посјету. Захваљујемо се 
свима који су нас подржали и 
тако помогли да обрадујемо 
дјецу”, каже Милијана 
Малић, организатор 
концерта.                      С.П.

Општинске темеОпштинске теме Култура,
образовање
Култура,
образовање
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ШУМСКО ГАЗДИНСТВО 
„ Л И С И Н А“ 

МРКОЊИЋ-ГРАД

срећне новогодишње и божићне празнике 
свим грађанима општине Мркоњић Град

желе запослени 
Шумског газдинства 

„Лисина“ МРкоЊиЋ ГРаД.

Rudnik boksita d.o.o

Svim sugrađanima srećna 
Nova godina i Božić!
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срећне новогодишње и божићне 
празнике свим грађанима општине 

Мркоњић Град
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       КУД „ПЕТАР И КАРАЂОРЂЕВИЋ МРКОЊИЋ“
 Обиљежено 19 година рада и 
слава „Свети Андреј Прозвани“

Културно-умјетничко друштво “Петар Ι Карађорђевић 
Мркоњић“ обиљежило је 19 година рада и своју славу 
„Светог Андреја Првозваног“. Приређен је богат пригодан 
програм на којем су учествовали фолклорна секција, етно-
пјевачка група, гуслар Младен Рољић и побједница дјечијег 
фестивала Николина Цвијић.
Обављен је вјерски обред и уручене су захвалнице 
појединцима и колективима.
„Наша основна брига је рад са дјецом и очување коријена 
српског народа, српске традиције. Сљедеће године 
планирамо доста путовања и концерта“, рекла је Милица 
Грмаш, предсједник КУД-а “Петар Ι Карађорђевић 
Мркоњић“.
Иначе, КУД “Петар Ι Карађорђевић Мркоњић“ броји око 300 
чланова, до сада су имали бројне наступе по БиХ, Србији, 
Македонији, Аустрији, Грчкој.                                              Д.Л.

Плесна школа „Болеро“

Прве медаље за плесаче 
из Мркоњић Града
Плесна школа «Болеро» из Бања Луке освојила је највећи број медаља на ‘’11. новогодишњем 
плесном маратону’’, који је одржан у препуној спортској сали Основне школе ‘’Борисав 
Станковић’’. У конкуренцији 650 такмичара из 17 клубова из БиХ, Србије, Хрватске, Црне Горе 
и Словеније, плесачи «Болера» покупили су 50 златних медаља. Прва признања добили су и 
чланови плесног клуба «Болеро» из Мркоњић Града. 
На маратону су се плесачи представили кореографијама класичног балета, брејк и џез денса, 
латино и модерних 
плесова, хип-
х о п а . Та к м и ч а р и 
су наступили на 
Првенству БиХ и на 
Међународном купу у 
модерним плесовима.
Организатор овог 
плесног маратона је 
Плесна школа ,,Боле-
ро“ из Бањалуке.
,,Такмичење је 
организовано у до-
ста скромнијим 
условима у односу 
на прошлу годину. 
Ипак, с обзиром на 
број учесника, плесни 
маратон је и те како 
био успјешан,» каже 
Сањин Бузаџија, директор «Болера».. Међу онима који су наступили по први пут су и чланови 
Плесног клуба «Болеро» из Мркоњић Града. Анђела Секуловић и Славко Павловић заблистали 
су на подијуму и покупили награду за кореографију. «Припремали смо се више од два мјесеца 
за такмичење. Кореографију смо осмислили на пробама. Добро смо увјежбали кораке, имали 
смо добар сценски наступ али награди се нисмо надали», причају у глас Анђела и Славко, који 
добро функционишу и ван плесног подијума. Њиховим успјехом одушевљена је Виолета Ерцег, 
која води часове плеса у Мркоњић Граду и Шипову. Иако млади плесачи раде у прилично 
скромним условима она је више него задовољна постигнутим резултатима. «По три златне 
медаље освојила су дјеца из Мркоњић Града и Шипова. Имали смо још једно друго и четврто 
мјесто и то је до сада наш највећи успјех», каже Виолета Ерцег, која децу тренира већ више од 
десет година. Према њеним ријечима, за боље услове рада у Мркоњић Граду у сали Основне 
школе «Петар Кочић» требало би још велико огледало и боље гардеробе. 
Скромни услови рада ипак неће омести њихове планове. Након последњег успјеха у Бања 
Луци, плесачи из Мркоњић Града највјероватније ће се упустити у нову плесну авантуру. 
Планирано је да се плесачи у фебруару наредне године појаве на једном такмичењу у Срби
ји.                                                                                                                                                                     С.П.

Градско позориште гостовало у 
Градишци

оваЦиЈе 
„ФРанЦУскоЈ снаЈи“
Градско позориште Мркоњић Град одушевило је публику 
у Културном центру у Градишци, гдје је у оквиру Седмих 
сусрета аматерских позоришта извело представу 
„Француска снаја“ коју је режирао Душан Билић. 

Умјетнички руководилац позоришних сусрета Нада –
Мутић Бјеловук истакла је да је ријеч о комедији у којој 
су глумци Сека Николић, Ена Козић и Никола Сукара  
веома надахнуто и глумачки зрело показали отпор 
српске породице према новом и непознатом. Владо 
Томић директор Културног центра, који је суорганизатор 
ових сусрета похвалио је наступ мркоњићких глумаца, 
а  руководилац Градског позоришта  Мркоњић Град, 
Дубравка Николић, нагласила је да свако ново играње и 
учешће на неком од Фестивала помаже ансамблу да на 
прави начин спознају сцену и осјете публику ,нагласивши 
да је у току 2009. године ово позориште  остварило 
запажене успјехе на пољу позоришног аматеризма у БиХ .
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Одбор за обиљежавање 
значајних историјских да-
тума за простор општине 
Мркоњић Град, у саставу 
Зоран Тегелтија, Слободан 
Ћоћкало, Биљана Ћелић, 
Кокеза Предраг, свештеници 
Здравко Симић и Бошко 
Рољић, обиљежили су 85-
годишњицу од откривања 
споменика Краљу Петру I 
Ослободиоцу на Колобари 
паљењем свијећа и опијелом 
за душу почившег Краља.

Наш сарадник на пројекту  
Азбучник за општину 
Мркоњић Град г. Васо 
Радовановић из Београда, 
уступио нам је сљедећи 
текст:

„Некадашњи споменик 
Краљу Петру I Ослободиоцу, 
на Колобари (срушен 28. 
априла 1941. године) дјело 
је академског вајара Ивана 
Екарта из Травника. Поста-
мент и клесарске радове 
извео је Иван Марковић 
(погинуо је 1937. године 
приликом реновирања като-
личке цркве). На залеђу 
споменика били су уклесани 
сљедећи стихови:

И Босну је волео
Да сједини Роду
Да јој скине ланце
И даде слободу

Четрес једно лето
Чекати је моро, 
Да рашири крила
Над њом  Бело Оро

И још једну жељу
Имао је тада,
Предаје ми тело
Отаџбини сада

Да ми тело чува
И гроб да прелива
И у миру моје
Тело да почива

То је Чика Пера
Што се сада слави,
Захвални му Народ
Овај спомен стави

* Ко је аутор стихова нисмо 
успјели сазнати и не налазе се 
на садашњем постаменту?
 (Прим. Напомена).
Свечано откривање било је 
првобитно предвиђено за 1. 
децембар, дан проглашења 
Краљевине Срба, Хрвата и 
Словенаца али је, изгледа, 
због заузетости позваних 

представника власти ово 
откривање помјерено за не-
дјељу, 14. децембра 1924. го-
дине (поводом Крсне славе 
породице Карађорђевића, 
Светог Андрије Првозваног 
13. децембра прим. напо-
мена).
Око овог великог завичајног 
догађаја, поред мјештана, 
окупио се велики број 
гостију који је пристизао 
из свих околних крајева. За 
ову прилику у град је стигао 
одред травничког пука 
и оркестар војне музике 
врбаске дивизијске области. 
Од званичних представника 
у град су дошли: Велики 
жупан травничке области Др 
Душан Петровић, командант 
пуковније, Јован Јовановић, 
пуковник и лични изасланик 
његовог величанства Краља 
Александра, дивизијски ђе-
нерал Јанко Вукотић (1866-
1927.) који се прославио у 
балканским ратовима наро-
чито око заузећа Скадра (23. 
априла 1913. године) када 
је командовао црногорском 
дивизијом која је ратовала у 
склопу српске војске.
Пошто је одред травничког 
пука извршио почасну паљбу 

и интонирана државна 
химна, споменик је открио 
Краљев изасланик. Затим 
су мркоњићки свештеници 
обавили чинодејствије и 
поново је интонирана држа-
вна химна (Боже павде, 
прим. напомена), након 
чега је како пише један 
дневни лист  „Kраљевски 
изасланик, Побједитељ 
Скадра одржао значајан го-
вор који је изазвао силно 
одушевљење“. Иза ђенерала 
Вукотића, ријеч је узео 
владин изасланик, Велики 
жупан травничке области 
Др Душан Петровић“ чији 
је говор бурно поздрављен 
поновним клицањем дому 
Карађорђевића“.  Послије 
овог говора на тргу је почело 
велико народно славље 
које ће потрајати све до пет 
по подне, а онда је велика 
поворка народа са бакљадом 
и војном музиком, на челу, 
кренула кроз град који 

је цио био освијетљен и 
украшен заставама. Те исте 
вечери, око девет часова, 
почела је велика свечана 
забава, у просторијама 
српско-црквеног пјевачког 
друштва „Николајевић“. 
Је-дан дневни лист из тих 
дана спомиње да су за 
подизање овог споменика 
имали нарочите заслуге: 
Ћамил бег Куленовић-
предстојник (начелник – 
прим.напомена), Бративоје 
Антић – градски начелник, 
Аго Церић, Перо Грајић, 
прото Стојан Тркуљић и 
Хафиз Хусеин Табаковић.

Споменик је порушен 28. 
априла 1941. године, 18 
дана  послије проглашења 
Независне Државе Хрватске. 
Та иста државна творевина, 
руши обновљени споменик 
у октобру 1995. године.
      

С.Ћ.

обиљежено 85 година од 
постављања споменика краљу 
Петру I карађорђевићу Мркоњићу

ЈУ Културни центар 
„Петар Кочић“

Гостовање 
Градског позоришта 

„Јазавац“

Градско позориште „Јазавац“  
из Бања Луке наступило је 
у Мркоњић Граду са пре-
дставом „Тајни дневник 
Адријана Мола“. Представу, 
по истом роману, режирала 
је Ана Ђорђевић. 
Позоришна сала одзва-
њала је овацијама публике 
за бањалучке глумце. 
Марио Лукајић, који глуми 
Адријана Мола, каже да је 
презадовољан реакцијом 
публике у Мркоњић Граду. 
„Фабула представе обилује 
проблемима тинејџера. Ци-
љана група нам је управо та 
популација, па смо хтјели да 
се позабавимо проблемима 
који их муче“, рекао нам је 
Марио.                            С.П.

оШ „вук караџић“, Бараћи                       
Маскембал за родитеље и мјештане
Основна школа „Вук Караџић“ Бараћи, са двије деветоразредне школе у 
Подрашници и Бараћима, већ дуже вријеме је препознатљива по својој 
културној дјелатности. Ученици на овим просторима, уз несебичну помоћ 
својих наставника, годинама увесељавају све око себе својом маштом и 
безграничним дјечијим заносом.
Тако су и ове године за Дан дјечије радости „Св. Николу“ извели маскенбал за 
родитеље и мјештане.
Заиста, вриједило је све то и видјети. Мноштво креација, необичних рјешења 
и жеља за доказивањем, дало је одличан резултат. Требало је само видјети 
пресрећна дјечија лица која су бар на кратко разбили сивило живота које нас 
окружује.
Било је тешко изабрати најбоље. Ипак прво мјесто припало је групи ученика 
шестог разреда „Индијанке“, друго мјесто припало је ученику првог разреда 
„Нинџа корњача“ и треће мјесто је припало ученици четвртог разреда „Принцеза“ у Подрашници.
Најбољи у школи у Бараћима био је ученик шестог разреда „Господин бизнисмен“.
Подручне школе у Подбрду, Грацима и Ораховљанима су такође имале своје побједнике и своје креаторе радости.

Удружење жена „наша жена“, Подрашница 

Обиљежиле седам година рада
Чланице Удружења „Наша жена“, које дјелују у мјесту Подрашница, обиљежиле су пригодним програмом садам година  рада. Оне 
су у својим просторијама, које личе на етно-музеј, за госте презентовале ручне радове настале у протеклих годину дана. Спремиле 
су и више традиционалних српских јела.
„Већ седам година постоји наше друштво, ткамо, плетемо, веземо. Правимо употребне предмете који представљају спој старог 
и новог. Наши први сувенири су приглавци, затим торбе, тканице за хаљине, торбице за мобилне телефоне и хекламо“, рекла је 
предсједница Удружења жена Борјана Јанковић и захвалила свима који помажу њихов рад.
Поред интересовања за ткање, плетњу, вез и традиционална јела, Удружење „Наша жена“ сакупља и старе предмете, тако да имају 
доста уникатних експоната, а у њихом друштву су неизоставни добра пјесма и расположење.                                    Д.Л.



13ЛокаЛне новости,  децембар 2009. године12

кк „Младост“ 

Поражени на    
старту 

Купа БиХ

СпортСпорт

     иЗДаваЧ:      
Општина Мркоњић Град, Административна служба

     За иЗДаваЧа:  
Зоран Тегелтија, Начелник општине

     ПРиПРеМа и УРеЂУЈе: 
Редакција билтена „Локалне новости“

     ГЛавни и оДГовоРни УРеДник: 
       Дивна Аничић

РеДакЦиЈа БиЛтена „ЛокаЛне новости“: Славојка Зељковић, Тијана Рађевић- Дрљача, Сњежана Ћусо, Милена Обрадовић, Слободан Дакић, 
Биљана Ћелић и Синиша Вученовић;  саРаДниЦи на овоМ БРоЈУ: Славица Пијетловић, Драгана Ивановић, Милан Митрић, Драга Лекић;  
ЛектоР: Синиша Вученовић; теХниЧка ПРиПРеМа: Ненад Савковић
ШтаМПа: „Глас Српске“а.д.; тиРаЖ: 1500 примјерака          Лист излази мјесечно
адреса Редакције билтена „Локалне новости“:  Општина Мркоњић Град, Трг Краља Петра I Карађорђевића 1,  e-mail: javnost@mrkonjic-grad.rs.ba 

Билтен општине Мркоњић Град, број , децембар 2009, бесплатан примјерак3

Кошаркаши Младости 
поражени су у Какњу на 
старту Купа БиХ резултатом 
89:69. 
Мркоњићани су против 
екипе Какња, која је 
доминирала тереном током 
читавог сусрета, играли 
без Срђана Блануше и 
Игора Цигалеа, којима је 
због високе температуре 
препоручено строго 
мировање. 
У  Какањ,  због обавеза 
у школи нису отишли 
ни Видовић и Пекез, 
док повријеђени Бојан 
Милиновић није ни устајао 
са клупе. „Какањ је извојевао 
заслужену побједу, мада 
резултат не осликава стварно 
стање на терену“, рекао је 
Милан Барашин, спортски 
директор Младости. 
Милан Барашин каже да су 
тренутно сви капацитети 
клуба из Мркоњић Града 
усмјерени на меч 10. 
кола Првенства БИХ са 
Сутјеском. 
„Приоритет нам је та 
утакмица од које зависи 
да ли ће Младост мирно 

презимити  на табели Лиге 
12. Надамо се и повољнијем 
здравственом билтену у 
екипи“, сматра Барашин. 
Постигнут је договор да 
овај сусрет, због болести 
неких кошаркаша, умјесто у 
сриједу 16.12., буде одигран 
24. децембра. КК „Сутјеска“ 
из Фоче биће противник 
Младости и у полуфиналној 
утакмици Купа РС, коју 
ће ове екипе одиграти у 
петак, 25. децембра. „До 
тада би неки од шест 
играча кажњених у прошлој 
утакмици Купа РС могао и 
да се врати у игру“, додаје 
Барашин. 

У мркоњићком клубу 
интензивно раде на 
појачањима у редовима 
Младости. 
„Ради се о кључним пози- 
цијама центра и плејмејкера, 
а до краја прелазног рока 
тај посао у клубу свакако 
морамо завршити“, наја-
вљује Барашин.                         

Д. И.

Спортске радничке игре у Мркоњић Граду
РАДНИЦИ  ,,ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ НА ВРБАСУ“
                             ПОБЈЕДНИЦИ
Радници предузећа ,,ХЕ на Врбасу“ побједници су трећих Спортских радничких игара у 
Мркоњић Граду. У укупном пласману друго мјесто освојила је екипа ,,Полиције“ , а треће 
Основна школа ,,Иван Горан Ковачић“ . Радници ,,Хидроелектрана“ , у мушкој конкуренцији, 
најбољи су били у стрељаштву и малом фудбалу, а други у стоном тенису и одбојци. Женска 
екипа освојила је друго мјесто у стрељаштву и пикаду. 
,,Нисмо се надали оволиком успјеху, с обзиром да се нисмо нешто нарочито припремали. С 
обзиром на обавезе и рад у смјенама, мало се времена нађе за рекреацију“ , рекао је Горан 
Милановић члан побједничке екипе која је уз пехар, диплому и прелазни пехар, освојила 
и пршуту којом су касније прославили побједу. Највише освојених првих мјеста имале 
су екипе Основне школе ,,Иван Горан Ковачић“  - мушкарци у одбојци, а жене у стоном 
тенису и стрељаштву, али им то није било довољно за побједу у укупном пласману. Прво 

мјесто у шаху припало је екипи ,,Општине“ 
док је за фер-плеј пехаром награђен тим 
,,Астра-Зидарт“. У најатрактивнијем 
финалу, дисциплини надвлачење конопца, 
екипа ,,Електродистрибуције“  савладала 
је ,,Пекару ДДД“ .  Завршницу игара у 
Спорткој дворани у Мркоњић Граду у 
недељу је пратило преко 500 гледалаца. 
У трећим по реду Спортским радничким 
играма, од 2. до 6. децембра учествовало 
је 14 екипа радника мркоњићких 
колектива, који су се такмичили у 6 
спортских дисциплина у мушкој (фудбал, 
одбојка, шах, стони тенис, стрељаштво 
и надвлачење конопца) и 3 у женској 
конкуренцији (стони тенис, стрељаштво 
и пикадо). Побједници такмичења 
награђени су дипломама, пехарима, 
пршутом и вином. Технички организатор 
игара је јавна установа ,,МГ спорт“.  Д. И.                                                                                                                                               
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2. АНЂЕЛА СТИЈИЧИЋ, кћи Далибора и Драгане;
3. ВУК ЈОВАН ЈОРГАНОВИЋ, син Јове и Данијеле;
4. МАРИНА ПОПОВИЋ, кћи Крстана и Милене;
5. МИЛОШ РОЖИЋ, син Николе и Јованке.

вјенчани:

1. РАДЕНКО ЛАКЕТА и ТАЊА РАДУЛОВИЋ;
2. БОЈАН МИЛЕКИЋ и СЊЕЖАНА ЂУЗА.

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

 Под мермерним сводом
 аутор: Џон Шорз
 категорија: Љубавна белетристика, историјски роман

страствена, раскошна  и драматична прича о градњи таџ Махала и распаду 
једне владарске породице……
Засјењујуће путовање у XVII вијек у Хиндустану, чији владар , скрхан болом  
због смрти вољене жене, започиње градњу величанственог споменика који ће 
свједочити о чуду њихове љубави. Прекрасна грађевина ускоро ће постати 
чувена под именом таџ Махал.

Хари Потер и реликвије смрти VII
аутор: Ј.к. Rowling
категорија; Дјечија књижевност , фантастика

Дуго очекивана седма књига о Харију Потеру је стигла!
У својој посљедњој , седмој књизи у Хари Потер серији,  откривени су  одговори на 
питања која смо дуго чекали. очаравајућа, наративно богата са заокретима који 
одузимају дах, ауторка још једном потврђује своју титулу краљице приче чије су 
књиге читане ,изнова и изнова.  

ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ МРКОЊИЋ ГРАД
РЕПЕРТОАР ЗА ЈАНУАР

10.01.
ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ МРКОЊИЋ ГРАД
дјечији ансамбл “Ма ШТА МИ РЕЧЕ”

17.01.
ДИС ПОЗОРИШТЕ
“ЈА д;ректор”-комедија

24.01.
ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ МРКОЊИЋ ГРАД
“Ћути и пливај”

31.01.
ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ МРКОЊИЋ ГРАД и 
драмска секција Гимназије 
“ДРАГА, ЈЕЛЕНА СЕРГЕЈЕВНА”, драма, 
премијера          
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СРЕЋНЕ
НОВОГОДИШЊЕ И БОЖИЋНЕ ПРАЗНИКЕ

свим грађанима
и пословним сарадницима

жели

ТРГОВИНА, ПРЕВОЗ И ПРОИЗВОДЊА
Тел/факс: 050 / 214 - 078, 065 / 529 - 448

срећне новогодишње и божићне празнике свим 
грађанима општине Мркоњић Град

жели вам



срећне новогодишње и 
божићне празнике свим 

грађанима општине 
Мркоњић Град

жели

2010.2010.



срећне новогодишње и божићне празнике жели вам


