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НАЈАВА НАРЕДНЕ СЈЕДНИЦЕ СО
Одборници би на наредној сједници требало да разматрају Одлуке о усвајању Студије 
валоризације културно-историјског  и природног насљеђа општине Мркоњић Град, 
Одлуку о усвајању Програма капиталних инвестиција на подручју општине  Мркоњић 
Град за период 2011-2015. године, Одлука о усвајању Програм рада Скупштине и Одлука 
о комуналним накнадама.

На дневном реду скупштине наћи ће се и неколико информација:  Информација о 
предшколском образовању, Информација о раду основних и средњих школа у школској 
2009/2010. години, Информација о активностима невладиних организација на подручју 
општине Мркоњић Град.

Скупштинска
хроника
Скупштинска
хроника

И З В Ј Е Ш Т А Ј 
са 18. сједнице 

Скупштине 
општине

Усвојена Одлука 
о стипендирању 

студената

подручју општине 
Мркоњић Град. Овом 
одлуком се дефинише 
начин управљања и 
сакупљања комуналног 
отпада од домаћинстава, 
предузетника и правних 
лица на ванурбаном 
подручју општине по 
насељеним мјестима 
Бараћи, Подрашница, 
Подбрдо, Доњи и Горњи 
Граци, Брдо, Копљевићи и 
Бјелајце, начин одређивања 
локација за одлагање 
комуналног отпада, 
транспорт до главне 
депоније, начин плаћања 
услуга одвоза отпада 
као и међусобна права и 
обавезе свих субјеката 
који обављају ове послове. 
Основни циљ доношења ове 
одлуке је да се сакупљање 
и транспорт комуналног 
отпада спријечи настајање 
нових дивљих депонија. 
Без расправе је усвојена и 
Одлука о давању сагласности 
за закључивање Уговора о 

Одборници Скупштине 
општине једногласно 
су усвојили Одлуку о 
верификацији мандата 
одборника Иле Кићановићa 
у Скупштину општине 
Мркоњић Град, а који му је 
додијељен као кандидату са 
листе Српске демократске 
странке. Разлог за 
доношење овакве одлуке је 
што је одборник Скупштине 
општине Мркоњић Град 
Славко Копуз са листе 
СДС-а поднио оставку 
на мандат изабраног 
одборника, а према 
Изборном закону БиХ 
уколико мандат кандидата 
политичке странке 
престане  због  подношења 
оставке, мандат се додјељује 
сљедећем кандидату са 
листе те политичке странке. 
У овом случају то је био Иле 
Кићановић.
Одборници су једногласно 
усвојили и Одлуку о 
сакупљању комуналног 
отпада на ванурбаном 

купопродаји некретнина 
између општине Мркоњић 
Град и Јурић (Јозе) Мате 
из Слатине, Република 
Хрватска.
Прихваћене су и 
Информација о обављању 
комуналних дјелатности 
и стању комуналних 
објаката, Информација о 
стању у области спорта 
, као и Информација о 
стању у области културе и 
информисања на подручју 
општине.
Одборници су усвојили 
и Ријешење о именовању 
комисије за избор директора 
ЈЗУ Дом здравља ‘’Др Јован 
Рашковић’’ Мркоњић 
Град. У састав комисије 
именовани су Живко 
Видачковић у својству 
предсједника Комисије, док 
су као чланови именовани 
Слободан Рајковић, 
Жељка Стојичић, Славојка 
Зељковић и Предраг Kокеза.

 
С.Ћусо

Одборници Скупштине 
општине једногласно 
су усвојили Одлуку о 
стипендирању студената 
у 2010/2011. години. 

Овом Одлуком утврђено 
је да права на додјелу 
стипендија имају редовни 
студенти који први пут 
уписују одговарајућу 
годину студија и то : 
студенти који су примали 
стипендију  у школској 
2009/2010. години, а 
редовно су уписали 
наредну годину студија, 
студенти који имају 
просјек оцјена 9,00 и више 
за све године студија, 
студенти прве године 
студија који су завршили 
све разреде средње школе 
са одличним успјехом, 
а први пут уписују прву 
годину, студенти друге 
и виших година студија 
по основу материјално-
финансијског стања и 
просјека оцјена, студенти 
који имају статус 
породице погинулог 
и несталог борца или 
ратног војног инвалида 
од I – IV категорије, 
студенти без оба 
родитеља. 

 

У организацији Одбора 
за његовање традиције 
ослободилачких ратова 
Владе РС, служењем 
парастоса и полагањем 
вијенаца на Спомен-
обиљежју масовне гробнице  
и Централном спомен-
обиљежју погинулим 
борцима у Мркоњић Граду 
обиљежено је 15 година 
од страдања Срба у 13 
западнокрајишких општина. 
На тај дан јединице 
Хрватске војске и Хрватског 
вијећа одбране заузеле су 
Мркоњић Град, а у офанзиви 
која је са прекидима 
трајала скоро годину дана 
заједно са припадницима 
такозване Армије БиХ 
етнички су очистили 13 
општина. У агресији, ове 
три  војске су починиле 
злочине, протјерано је 
120 хиљада Срба, иза 
њих су остали посмртни 
остаци преко 2000 звјерски 
убијених цивила и војника, 
а имовина опљачкана и 

спаљена.. У Мркоњић 
Граду је пронађена масовна 
гробница са  181 тијелом. 
,,Велики је егзодус био у 
свих 13 западнокрајишких 
општина, преко 120 хиљада 
избјеглих Срба са тих 
простора, масовне гробнице 
на свим овим просторима, 
као и у Мркоњић Граду гдје 
је учињен велики злочин над 
цивилним становништвом, 
недужним народом, а нико 
још није одговарао. Морамо 
да апелујемо на међународну 
заједницу и ширу јавност 

Обиљежено 15 година од страдања Срба 
у 13 западнокрајишких општина

да због свега оног што се 
дешавало и поред свих 
документованих списа и 
материјала које имамо, ни 
налогодавци, а ни они који 
су починили злочин нису 
до сада одговарали. Сигуран 
сам да ће кад-тад истина 
о страдању Срба изаћи на 
видјело и налогодавци и 
извршиоци тих злочина 
ће бити кажњени’’, рекао је 
министар рада и борачко-
инвалидске заштите 
Републике Српске, Раде 
Ристовић. 
Руководилац Коорди-
национог тима Владе РС 
за процесуирање ратних 
злочина и тражење несталих 
РС Сташа Кошарац је рекао 
да је  срамно што и послије 15 
година нико није одговарао 
за ратни злочин почињен 
над недужним српским 
народом на подручју ових 13 
западнокрајишких општина, 
гдје је  ексхумирано 1.214 
тијела, док се још трага за 420 
тијела. Постоје необориви 

докази у тужилаштву БиХ 
који указују на чињенице 
да је Атиф Дудаковић као 
главнокомандујући Петог 
корпуса био и директни 
налогодавац операцијама 
које су нажалост имале 
за циљ масовно страдање 
српског народа ових крајева. 
И комадант Делалић је исто 
одговоран као и Дудаковић 
за почињени ратни злочин. 
Овде такође треба истаћи 
чињеницу да је преко  300
насеља потпуно уништено 
у овом крају, што довољно 

Руковоство Општин полаже вијенце

Такође се даје право на 
стипендије студе-нтима 
приватних високошко-
лских установа уколико 
имају просјек оцјена 9,00 
или више. 

Право на додјелу 
стипендија по повла-
штеним условима могу 
остварити студенти свих 
година студија уписаних 
на Машински факултет, 
као и студенти који 
студирају математику и 
физику. 

Број корисника стипе-
ндија биће ограничен 
висином планираних 
средстава у буџету 
општине за 2011. годину.
У школској 2009/2010.
години из буџета 
општине  за  стипенди-
рање студената издвојено 
је 317.700 КМ за 254 
студента. 

Тако је  према 
истраживању Центра 
цивилних иницијатива 
наша општина заузела 
треће мјесто по политици 
стипендирања студената 
у БиХ .

С.Ћусо

говори да су 
имали за циљ 
да дефинитивно 
протјерају све оно 
што носи епитет 
српског’’, рекао је 
Кошарац. Додајући 
да су злочини у 
западнокрајишким 
општинама  би-ли 
плански и систе-
матски и циљ им 
је био да оружане 
снаге Хрватске, 
ХВО-а и Петог 
корпуса Армије 
РБиХ униште Србе 
и њихову имовину. 
Предсједник Удру-
жења породица 
заробљених и по-
гинулих бораца и 
несталих цивила 
РС Недељко 
Митровић рекао 
је да хрватске и 
бошњачке снаге 
током протеклог 
рата нису бирале 
средства за 

извршење злочина како би 
оствариле циљ да општина 
Мркоњић Град остане у 
саставу ФБиХ. 
,,На простору ове општине 
пронађена је највећа масовна 
гробница, са 181 тијелом, 
махом српских цивила, 
док се за осталима трага. 
Највећи проблем у њиховом 
тражењу представља често 
измијештање гробница, 
као и разне опструкције 
у давању докумената од 
стране ФБиХ’’,  истакао је 
Митровић.

Дивна Аничић, предсје-
дница Скупштине општине 
демантовала је да је 
Општина одустала од 
тужбе против Хрватске за 
све оно што су хрватске 
војне снаге починиле на 
њеном подручју у јесен 
1995. године.
,,Постоји тим реномираних 
адвоката који заједно 
са начелником општине 
брине о том, али закон је 
такав и он каже да ће прва 
тужба против Републике 
Хрватске за организовану 
пљачку, урбицид и све 
оно што су они починили 
на територији општине 
Мркоњић Град моћи да 
буде подигнута оног дана 
када први злочинац буде 
кривично осуђен за оно 
што је урадио у Мркоњић 
Граду’’, рекла је Аничићка. 
Додајући да постоје хиљаде 
доказа да се ти злочинци 
осуде, а који тренутно леже 
у ладицама Тужилаштва 
БиХ.
Недељко Ковачић из 
Купреса у масовној гро-
бници пронашао је тијело 
свог убијеног сина.
’’У масовној гробници сам 
пронашао сина, који је 
имао свега 20 година када 
је убијен.  Туга је иста као 
и прије 15 година, можда 
и већа јер за почињене 

злочине још нико није 
одговарао’’, рекао је 
Ковачић.
Током агресије оружаних 
снага Хрватске и Петог 
корпуса Армије РБиХ 
из 13 западнокрајишких 
општина протјерано је 
више од 120. 000 људи, 
а убијено двије хиљаде 
цивила и војника. До 
сада је ексхумирано 
1.214 тијела. У масовној 
гробници у Мркоњић 
Граду пронађено је 
181 тијело Срба који 
су убијени на звјерски 
начин, а у мањим 
гробницама пронађено је 
још 176 тијела.
За 117 дана хрватске 
окупације град је 
организовано уништен 
и опљачкан. Порушено 
је и запаљено 1608 
кућа, око 700 станова, 
док је 3000 стамбених 
објеката онеспособљено 
за становање. Све куће и 
фабрике су у потпуности 
уништене и материјална 
штета процијењена је на 
680 милиона марака.
Након парастоса и 
полагања вијенаца 
у Културном центру 
,,Петар Кочић’’ одржана 
је Свечана академија.

С.Ћусо
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Министар Липовац 
у радној посјети

Министар управе и локалне самоуправе  у  
Влади Републике Српске  Зоран Липовац 

Мркоњић Град 
доживио процват у 
сваком погледу

Кров над главом добија 15 породица
СТАМБЕНО ЗБРИЊАВАЊЕ БОРАЧКИХ КАТЕГОРИЈА
Само у прошлој години у Мркоњић Граду стамбено је збринута 41 породица погинулих бораца и ратних 
војних инвалида, а у току је сачињавање допунске ранг листе за стамбено збрињавање још 15 породица 
борачких категорија.
Осим средстава које према закону обезбјеђује Влада РС, дио новца за збрињавање борачких категорија 
обезбјеђује и општина.. На подручју мркоњићке општине 896 корисника прима инвалиднину, од чега њих 
553 по основу погинулог борца ВРС или умрлог ратног војног инвалида.
У мркоњићкој Борачкој организацији истичу да све борачке категорије редовно примају своје надлежности 
које се обезбјеђују из средстава Владе РС. Њима значајну пажњу поклања и општина, тако да је осим инвалида 
и пет чланова породица упућено на бањско лијечење.
‘’У насељу Подоругла кров над главом су добиле 24 породице, а додјелом неповратних средстава стамбено је 
збринуто још 17 породица’’, рекао је предсједник Борачке организације Мркоњић Град Милан Стеванић. Он 
је додао да је према општинској Одлуци о допунским правима погинулих бораца и ратних војних инвалида за 
кориснике обезбијеђен дио трошкова набавке огрјева, бесплатан превоз школске дјеце, једнократна новчана 
помоћ, плаћање станарине.
‘’Оим тога, општина исплаћује и накнаде незапосленим супругама погинулих бораца, које, према закону, не 
могу да остваре право на породичну инвалиднину због година старости’’, рекао је Стеванић.

С.Дакић

 Помоћ обољелим 
 борцима од ПТСП-а 

Ускоро  
отварање 
Клубова 
ветерана
Чак 45% некадашњих бораца Војске РС болује од посттрауматског стресног поремећаја, показује истраживање с краја 2007. године, а које је у 
четвртак 21. октобра презентовано у Мркоњић Граду. Иако су ово алармантни подаци, већина ветерана из рата нема адекватну помоћ у лијечењу 
ПТСП-а па због тога трпе и њихове породице.Друга фаза програма помоћи борцима обољелим од посттрауматског стресног поремећаја обухвата 
промоцију отварања Клубова ветерана. Промоцији истраживања у Мркоњић Граду, осим представника Борачке организације, присуствовали су 
и представници Дома здравља „Др Јован Рашковић“, Центра за социјални рад те општине Мркоњић Град. 

„Један од начина да се помогне обољелима јесте отварање Клубова ветерана, односно простора гдје ће се ветерани дружити и уз асистенцију 
стручних лица ослобађати од стресова које су проживјели током рата“, каже Чедо Шиповац, шеф стручне службе Борачке организације РС.
Истраживања из 2007. године показују да од 533 испитана ветерана, њих 95,1% је било у ситуацији да погине. Случајним узорком, којим је 
обухваћен сваки пети ветеран, дошло се до сазнања да је чак 40% њих незапослено. Учесталост појаве ПТСП-а на подручју Мркоњић Града и 
сусједних општина је око 58%. 

„Такве особе често крију те своје проблеме и тешко их је препознати. Ја знам доста таквих особа које су извршиле самоубиство. Да се на вријеме 
реаговало, можда смо могли спасити те људе. Зато подржавам процјену тежине овог здравственог проблема и одлуку о формирању Центара за 
ментално здравље на нивоу РС“, каже Радомир Ђуза, љекар из Мркоњић Града.
Општина Мркоњић Град уврштена је међу пет приоритетних средина у којима треба ријешити овај проблем. Центар за ментално здравље у 
мркоњићком дому здравља ускоро ће бити отворен, а до прољећа би требао да почне са радом и Клуб ветерана. 

„У просторијама садашњег Клуба бораца, уз нешто грађевинских радова, створићемо простор за потребе Клуба ветерана. Очекујем да би Клуб 
могао да почне са радом на прољеће сљедеће године“, каже Милан Стеванић, предсједник Општинске борачке организације Мркоњић Град. 

С. Милетић

ИнтервјуИнтервју

Министар управе и лока-
лне самоуправе  у  Влади 
РС  Зоран Липовац 
крајем септембра 
посјетио је општину 
Мркоњић Град. У 
разговору са начелником 
општине Зораном 
Теглетијом, министар 
Липовац је изразио 
задовољство напретком 
у развоју општине и 
побољшању стандарда 
њених грађана. Посебно 
је похвалио рад 
Скупштине општине, 
као једног од ријетких 
локалних парламената 
у Српској у којем није 
било проблема.

Л.Н: Господине 
министре, да се осврнемо 
на протекли период 
и урађене пројекте 
на подручју општине 
Мркоњић Град, за шта 
је финансијску подршку 
пружила и Влада РС?

Министар Липовац: 
„Влада је за посљедњих 
5 година учинила 
значајна улагања у 
свим општинама у РС. 
Спроведене су двије 
успјешне приватизације, 
Рафинерије и  Телекома. 
Сав тај новац од 

приватизације је убачен 
у токове новца у РС 
путем Инвестиционо-
развојне банке и 
Развојног програма 
и управо путем тих 
програма финансирани 
су пројекти у свим 
општинама у РС. У 
Мркоњић Граду смо 
улагали у регулацију 
водотока, санацију 
Дома културе, урађена 
је фискултурна сала за 
школу у Подрашници,а 
подржали смо и 
реновирање свих 
школских објеката. 

Л.Н: Како оцјењујете 
развој општине Мркоњић 
Град за период од када је 
Зоран Тегелтија начелник 
општине?

Министар Липовац:
„Ја сам увјерен да 
ће развој и наредне 
четири године ићи 
истим темпом. Овом 
приликом желим да 
честитам начелнику 
општине Зорану 
Тегелтији и његовим 
сарадницима који су 
општину Мркоњић Град 
из категорије средње 
развијених довели 
на ниво развијених. 

Мркоњић Град је 
тренутно на осмом 
мјесту у групи од 17 
развијених општина у 
Српској. То се види не 
само по изгледу града 
него и у областима 
које директно утичу 
на живот и стандард 
грађана (култура, спорт 
и остало). Није увијек 
само помак зграда, 
фасада или асфалт. Има 
и више области које 
утичу на стандард и 
развијеност општине. 

Л.Н: С обзиром да стижу 
Општи избори, шта 
бисте могли поручити у 
име Владе РС и њеним 
плановима за улагања у 
наредном периоду?

Министар Липовац:
„Не желим да говорим 
о улагањима, јер би то 
могло бити схваћено 
као предизборно 
обећање. Међутим, са 
сигурношћу кажем, да 
Влада РС чврсто вјерује 
да ће реализовати 
програм мреже ауто-
путева. То је пројекат од 
изванредне важности и 
значаја. До нове године 
ће бити завршен пут до 
Градишке. Очекујемо 

рјешење питања моста 
са Хрватском. Постоје 
заинтересовани канди-
дати и за пут за Купрес 
и ми очекујемо да ће то 
бити највећа инвестиција 
у наредном циклусу. 

Л.Н: РС треба да добије 
нови закон о Локалној 
самоуправи?

Министар Липовац: 
„У наредној години би 
требао да иде нови закон 
о Локалној самоуправи, 
који ће ријешити неке 
од проблема са којима 
се суочавају локалне 
заједнице. На примјер, 
недопустиво је да можете 
распустити Народну 
скупштину РС а не 
можете један општински 
парламент. Можете 
све смијенити осим 
одборника у локалном 
парламенту, а то није у 
реду. 
То ће бити ријешено у 
стратегији и реформи 
локалне самоуправе.

Л.Н: Шта је са системом 
вишетипских општина?

Министар Липовац: 
„То је још једна 
новост у РС јер треба 

Било је неколико значајних инвестиционих пројеката у Мркоњић Граду али је најзначајније да је стандард грађана много бољи

дефинисати функције у 
општинама. С обзиром 
да имамо најмање три 
различита типа градова, 
од неколико хиљада 
до неколико стотина 
хиљада становника, 
и функције у тим 
локалним заједицама 
треба дефинисати. 
Тако ће рецимо Бања 
Лука имати највише 
функција али ће исто 
тако Мркоњић имати 
функције које неће, на 
примјер, имати нека 
од сусједних мањих 
општина. На томе 
ћемо радити у будућем 
периоду. 
Минитар Липовац по-
хвалио је сарадњу са 
Савезом градова и 
општина и подсјетио 
да у РС сада имамо 
модерне и функционалне 
општинске админи-
страције које су значајно 
унаприједиле своје по-
словање. 
„То су сада модерне 
општине, са препо-
знатљивим стилом и 
квалитетом пружених 
услуга. Грађани су 
препознали и као 
позитиван оцијенили 
овај напредак“, закључио 
је министар Липовац.
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Развој пољопривреде 

ПРОИЗВОЂАЧИ МЛИЈЕКА 
ДОБИЛИ БЕСПЛАТНЕ КАНТЕ

  
Општина Мркоњић 
Град уз подршку 
Министарства пољо-
привреде, шумарства 
и водопривреде 
обезбиједила је 80 
канти од нерђајућег 
челика-росфраја за 
потребе сакупљања 
и испоруке млијека. 
Канте чија је 
вриједност 13 хиљада 
марака добило је 80 
п о љ о п р и в р е д н и х 
произвођача који се 
баве производњом 
млијека на подручју 
општине.
,,Наш циљ је развој 
и унапређење пољо-
привреде. Управо због 
тога општина Мркоњић Град је као и претходних година 
за подстицај пољопривреде издвојила значајна средстава. 
Ове године то је износ од 100 хиљада марака и односи се 
на кредитна средства, подстицаје за развој пољопривреде, 
нове воћне засаде, набавку лактофриза, а отишли 
смо и корак даље и пољопривредним произвођачима  
обезбиједили и канте које треба да допринесу бољем 
квалитету млијека, као и њиховој већој заради’’, рекла је 
предсједница Скупштине општине Дивна Аничић.
Директор Агенције за приврeдни развој Томислав 
Тодоровић каже да се на овај начин жели постићи бољи 
квалитет млијека пољопривредних произвођача.
‘’Циљ овог пројекта је да унаприједимо микробиолошку 
исправност, односно квалитет млијека. Реализација 
пројекта започела је предавањима за произвођаче млијека 
у неколико околних села о производњи квалитетног 
хигијенски исправног млијека, а представљен им је и  
правилник о квалитету свјежег сировог млијека на основу 
којег се врши обрачунска цијена млијека’’, каже Тодоровић.
Станко Милашиновић из Копљевића каже да има четири 
краве и да мјесечно производи око 600 литара млијека. 
‘’Презадовољан сам овим поклоном од општине и доста 
ће помоћи на одржавању хигијене млијека, јер сам до 
сада млијеко сакупљао у пластичним кантама које се теже 
одржавају и прије се подеру’’, рекао је Милашиновић.
Са њим се слаже и Лазо Рудић из Подбрда чија породица 
живи од продаје млијека. ‘’Захваљујем се општини на 
поклону и што мисли на пољопривредне произвођаче. 
Имам пет крава и месечно произведем око 1000 литара 
млијека. За сакупљање млијека до сада сам користио 
пластичне канте које се веома брзо подеру, тако да ће ми 
овај поклон добро доћи. Зарада од продаје млијека је до 
прије неколико година била много боља, али увођењем 
класа млијека и смањењем премија сада је доста слабија, 
али ипак се може лијепо живјети’’ каже Рудић.
Задњих неколико година производња млијека иде 
узлазном путањом. Прошле године на подручју наше 
општине  откупљено око четири милиона литара млијека 
од око 800 пољопривредних газдинстава. 

С.Ћусо
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Акција Волонтирај - кредитирај

Млади одрадили свој први радни дан
У Мркоњић Граду 20 
ученика Гимназије се 
укључило у пројекат 
„Волонтирај – 
кредитирај“, којим су 
обухваћене 54 општине 
у Босни и Херцеговини. 
Сваки од ученика 
зарадиће по 20 КМ, а 
новац ће бити потрошен 
на најбоље ученичке идеје 
у локалној заједници. Ко 
ће добити новац, биће 
познато 8. новембра за 
када је планиран Сајам 
кредитирања. 
Хидроелектрана на 
Врбасу и општина 
Мркоњић Град 
продржале су овај 

пројекат и омогућиле младима да одраде свој први радни дан. Волонтери су добили 
радне књижице и волонтерски сати ће им бити уписани у њих. „Јако је битно да 
се имена волонтера нађу у бази података, зато нам се јавите кад одрадите свој дио 
посла. Потрудите се да, кад год можете, волонтирате. Можда у почетку нећете 
имати неку корист  од тога, али ћете тако стећи нова искуства, што ће вам отворити 
нове могућности“, поручио је младима Борислав Ђурић, предсједник Омладинске 
организације ‘’Центар’’ у склопу које већ више од три године егзистира Волонтерски 
сервис.
Гледајући своје радне књижице млади су с нестрпљењем очекивали одлазак на 
посао. Међу волонтерима, најбројније су дјевојке. „Нисам вјеровао на почетку у овај 
пројекат. Сад када сам добио прилику да радим, верујем да можемо урадити нешто 
добро за све нас“, каже Митар Тодоровић, ученик трећег разреда Гимназије.
Послодавци су поздравили вољу младих људи да стекну своје прво радно искуство. 
„Упознаћемо вас са свим правима и обавезама радника у нашем предузећу. 
Потрудићемо се да вам плата не касни“, охрабрио је младе људе Здравко Ковачевић, 
извршни директор ХЕ на Врбасу.
Волонтере је у име општине Мркоњић Град поздравила предсједница Скупштине 
општине Дивна Аничић. ‘’Општина Мркоњић Град је први пут укључена у један 
овакав пројекат, а надам се да ћемо то наставити радити и у убудуће. Данас ћете 
имати прилику да сазнате који су то послови општине и које су њене надлежности, 
дужности, затим како то општина пружа услуге грађанима и како рјешава послове 
у области образовања, спорта, културе, изградње инфраструктуре и бројне друге 
послове’’, рекла је Аничићка.
Пројекат „Волонтирај – кредитирај“ проводи се у 156 школа и реализује га Удружење 
“Infohouse” из Сарајева. 

Помоћ за повратнике 

Повратницима Бошњацима 
100.000 КМ у овој години
Фонд за повратак БиХ одобрио је 100.000 КМ за општину Мркоњић Град у 2010. години. 
Овим новцем биће финансирана санација стамбених објеката за повратнике Бошњаке. 
По систему кључ у руке, биће изграђене три до четири стамбене јединице. 
На јавни позив за ова средства јавило се 12 потенцијалних корисника. „Међу онима који 
су конкурисали је девет Бошњака који испуњавају услове конкурса. У току је процедура 
одабира корисника“, каже Чедо Аничић предсједник Комисије за одабир корисника 
помоћи у сврху повратка. 
Потенцијални корисници ових средстава су повратници у село Баљвине у коме је и 
заживио повратак. „Комисија тренутно обилази подносиоце захтјева. Према првим 
подацима, углавном се ради о старијим особама“, додаје Аничић. Крајем октобра могли 
би бити познати корисници помоћи Фонда за повратак за 2010. годину у општини 
Мркоњић Град. 
„Најдаље до краја мјесеца ми ћемо имати листу корисника ове помоћи. У имплементацију 
овог пројекта укључени су и представници Министарства за људска права и избјеглице“, 
закључио је Аничић.

С. Милетић

ДогађајиДогађаји,,Хе на Врбасу”
Одржани  ,,Дани отворених врата’’ 

Поводом ,,Дана отворе-
них врата’’, који се тради-
ционално одржавају сваке 
године, запослени у ,,ХЕ 
на Врбасу“ органозовали 
су 7. октобра посјету и 
обилазак постројења за 
представнике медија, 
спортских и туристичких 
организација, цивилне 
заштите и бројне друге 
госте.
Технички директор 
,,Бочца’’ Жељко Стипано-
вић је рекао да је у току 
завршетак радова на 

ремонту трансформатора 
2 и опреме у Хидроектрани 
“Бочац”, а који ће бити 
завршени најдаље до 15. 
октобра  када ће  послије два 
мјесеца хидроелектрана 
поново радити пуним 
капацитетом.. Он је казао 
да је овогодишњи ремонт 
био  захтјевнији и обимнији 
него претходних година, 
али то није утицало на 
ниво воде у акумулацији. 
‘’Ремонт се изводи тако да 
увијек један од агрегата 
буде у потпуности 
расположив, а ово доба 
године је најпогодније за 
ремонт, јер је тада најмањи 
доток ријеке Врбас у 
акумулацији. Извршена 
су испитивања оба 
генератора, енергетских 
прекидача, стационарских 
акумулаторских батерија 
и турбинских регулатора. 
Преконтролисани су 
дијелови машина које раде 
под водом, те је обављена 

ревизија далеководних 
поља, а поправљени су и 
склопни апарати’’,  рекао 
је Стипановић. Истичући 
да су овогодишњи радови 
на ремонту почели  15. 
августа  и да ће трајати до 
15. октобра.
Директор “ХЕ на Врбасу” 
Недељко Кесић је истакао 
да је у првој половини ове 
године хидроелектрана 
остварила добит од 2,2 
милиона марака, док је 
прошле године добит 
износила 4.664.000 марака. 
‘’Захваљујући повољним 
хидролошким приликама, 
али и погонској 
спремности агрегата, 
2.октобра је испуњен 
годишњи план производње 
електричне енергије, те се 
надамо се да ће до краја 
године хидроелектрана 
пословати још успјешније 
и  са добити’’, рекао 
је Кесић. Додајући 
да је хидроелектрана 

финансијски стабилна и 
да свих 139 радника које 
запошљва имају редовна 
примања.  
Руководилац ‘’ХЕ на 
Врбасу’’ Младенко 
Ђаковић је рекао да је 
један од циљева  ,,Дана 
отворених врата’’ да се 
јавност упозна како са 
радовима који се обављају 
у току ремонта, тако 
и са напорима који се 
улажу у очување животне 
средине, безбједности 
објекта и поузданости 
рада хидроелектране. 
‘’Хидроелектрана има 
превенствено енергетску 
функцију, али је изузетно 
значајна њена улога у 
регулисању тока ријеке 
Врбас ради грађевинских 
радова у кориту ријеке, 
спортских и туристичких 
манифестација, смањењу 
штете отпадних вода, 
наноса смећа и друго’’, 
рекао је Ђаковић.

Инжењер за екологију у 
хидроелектрани Зоран 
Анђелић је рекао да је поред 
производње струје   „ХЕ 
на Врбасу’’  веома битна 
и са еколошког аспекта. ‘’ 
Брана је конструисана тако 
да онемогућава било какав 
пролазак уља и сличних 
материја низводно. 
Посљедње контроле које 
смо радили показале су да 
је вода у самом језеру, а и 
низводно од њега веома 
доброг квалитета и да се 
налази на другом нивоу од 
могућа четири’’, рекао је 
Анђелић.

Капацитет хидроеле-
ктране износи два пута 
по 55 мегавата, а годишња 
производња је 273 
милиона киловат-часова 
електричне енергије. 

С.Ћусо

 Недељко Кесић, директор ,,ХЕ на Врбасу”
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Сема Гаврић и њен син 
Жељко из села Убовић брдо 
крајем октобра уселили 
су у реновирану кућу, која 
је санирана захваљући 
помоћи Центра за соци-
јални рад. Након што су 
поново добили свој кров 
над главом, Гаврићима ће у 
опремању породичне куће 
помоћи људи добре воље.
Породица Гаврић је кори-
сник услуга Центра за 
социјални рад у Мркоњић 
Граду, јер Сема и њен 
39-годишњи син Жељко 
немају стални извор 
прихода. Након двије и 
по године, Гаврићи су 
се вратили на огњиште. 
«Адаптација ове куће ушла 
је у програмске активности 
Центра. Ова кућа коју 
смо урадили, некада је 
била условна за живљење. 
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I Фестивал дјечијих хорова у Мркоњић Граду 

Гран при освојила дјеца из Сомбора

Хор ‘’Шарени вокали’’ 
из Сомбора побједник 

је I Фестивала дјечијих 
хорова, који је 15. октобра 
одржан у Дому културе у 
Мркоњић Граду. Награда за 
умјетнички дојам припала 
је ‘’Пчелицама’’ из Лакташа, 
‘’Дјечији осмијех’’ из 
Калиновика награђен је за 
најбољу интерпретацију, а 
‘’Мали принц’’ из Мркоњић 
Града за најбољу интонацију. 
„Драга дјецо, добро нам 
дошли! Заборавите све 
проблеме. Заборавите све 
дилеме. Сви на ноге да сте 
стали, пјеваће вам Шарени 
вокали!“ Овим ријечима, 
публику на 1. Фестивалу 
дјечијих хорова поздравили 
су водитељи Озрен Чулић 
и Бане Рољић, наши млади 
глумци. Ступивши на сцену, 
28-оро дјеце из Сомбора 
одмах је освојило публику. 
„Пријатно сам изненађен 
овим фестивалом. Позив за 
учешће радо сам прихватио 
али сам био мало скептичан 
како ће све ово изгледати. 
Али ево одлазимо узбуђени. 
Задовољан сам оним што сам 
чуо, јер имамо много добрих 
малих пјевача и њихову 
љубав према правој дјечијој 
пјесми треба његовати. 
Било нам је јако лијепо. По 
дјечијим лицима види се да 
их је све понијела позитивна 
енергија“, рекао је Бојан 
Ракочевић, предсједник 
жирија, иначе вођа хора 
‘’Пчелице’’ из Лакташа.  

Са првим тактовима музике 
они најхрабрији из публике 
су заплесали. Посебно 
занимљив био је ревијални 
дио Фестивала, када су се 
на позорници појавили сви 
учесници. Гости из Сомбора 
били су одлушевљени 
гостовањем у Мркоњић 
Граду. 
„У такмичарском дијелу смо 
пјевали пјесме „Свако своју 
звијезду има“ и „Ти си мој 
хит“, која је обрада пјесме 
групе 777. Јако нам је драго 
да смо овдје у Мркоњић 
Граду и што смо освојили 
прву награду. Надамо се да 
ће ова сарадња да потраје“, 
каже Марија Хајнал, вођа 
хора ‘’Шарени вокали’’ из 
Сомбора.
Иако су сви хорови добили 
награду, ипак су се дјеца 
највише радовала дружењу 
и новим пријатељима. 

ДогађајиДогађаји

Дјеца из Сомбора и 
Калиновика остала су два 
дана у Мркоњић Граду како 
би се дружили са својим 
домаћинима. „Ово је био 
најбољи фестивал на којем 
сам учествовала и свидјело 
ми се дружење. Пјесме су 
лијепе и сигурно ћемо и ми 
неке од пјесама пјевати на 
нашим наступима“, рекала је 
Данка Галинац 11-огодишња 
ученица из Калиновика.
I Фестивал дјечијих 
хорова у Мркоњић Граду 
организовало је Удружење 
‘’Мали принц’’. Фестивал 
је подржала општина 
Мркоњић Град из гранта 
невладиним организацијама 
те спонзори који су 
одлучили да подрже овај 
догађај на дјечијој музичкој 
позорници.

С. Милетић

Завршена хуманитарна акција 
за дjецу са посебним потребама

Прикупљена помоћ 
за седам породица

У Дjечјем вртићу «Миља Ђукановић» у Мркоњић Граду 
уручена је помоћ за седам породица у којима одрастају 
дjеца са посебним потребама. Ријеч је о заједничкој акцији 
мркоњићког вртића и Центра за социјални рад, а која је 
организована у «Недељи дјетета».
Сваке године се у вртићу организују хуманитарне акције као 
вид помоћи и подршке породицама слабијег материјалног 
стања. Ово је, међутим, прва акција намијењена дјеци 
са посебним потребама. «Наши другари су 8. октобра 
организовали на тргу испред општине аукцију својих 
радова (честитке, накит, играчке, украси). Грађани су нас 
подржали у прикупљању средстава, а наш највећи донатор 
био је Центар за социјални рад», каже Данијела Протић, 
директорица Дјечијег вртића «Миља Ђукановић».
Уручујући помоћ родитељима дјеце којој је потребна 
посебна брига, малишани су приредили и програм, 
скрећући пажњу на права дјетета. Свакој од породица, које 
су одабране овим програмом, уручено је по 100 КМ. «Могу 
вам рећи да ме је ова акција дирнула, посебно зато што су 
у свему учествовала дjеца. Захваљујем се свима који су дио 
овог хуманог чина, а дjеци желим да буду жива и здрава», 
каже Млађен Еремија, који је примио помоћ за сина Сашу.   
У «Недељи дjетета» од 4. до 10. октобра, своје добровољне 
прилоге издвојили су и родитељи чија дјеца иду у вртић.

С. Милетић

Недјеља дјетета у нашем граду
 
Малишани из Дјечијег вртића ‘’Миља Ђукановић’’ низом 
манифестација обиљежили су Недјељу дјетета, а на тргу 
Краља Петра Првог Карађорђевића Мркоњића малишани 
су рецитовали пјесмице, играли се и цртали  по тргу.
‘’Циљ ове манифестације је да покажемо нашем граду 
и родитељима колико се пажње и љубави улаже у рад са 
дјецом. Дјеца у вртићу су током цијеле седмице сликала 
разне мотиве, правили капице, огрлице, и од урађених 
радова ми смо приредили продајну изложбу, гдје родитељи 
и остали грађани могу да погледају радове дјеце и купе их. 
Сав новац који прикупимо на овај начин биђе поклоњен 
дјеци са посебним потребама са подручја наше општине’’, 

рекла је директорица Дјечијег вртића ‘’Миља Ђукановић 
Данијела Протић . Додајући да је у   акцију укључен и 
Центар за социјални рад.
Осим хуманитарне акције, у оквиру Недјеље дјетета за 
дјецу из вртића организоване су  бројне такмичарске игре, 
дјечије журке, такмичење пјевача аматера и  бројне друге 
активности.  

С.Ћусо

Збрињавање социјално угрожених породица

Гаврићи зиму дочекују у 
реновираној кући

Међутим, Семин 
супруг, сада 
покојни Илија 
Гаврић, који је био 
психички оболио, 
девастирао је 
кућу у тој мјери да 
није била условна 
за боравак 
уопште. Не само 
да је кућа била 
уништена, већ и 
све покућство и 
гардероба у њој», 
каже Слободанка 
Кљајић, директо-
рка Центра за 

социјални рад.
Иако је под старе дане 
остала без крова над 
главом, 64-годишња Сема 
Гаврић није поклекла духом 
нити је одустала од жеље да 
се врати на праг породичне 
куће. Дан повратка у кућу, 
Сема је нестрпљиво чекала. 
«Сад кад сам опет ушла у 
своју кућу, као да сам се 
поново родила. Била сам 
једно вријеме код једне 
кћерке, па онда код брата. 
Како је сад урађена ова 
кућа, биће ово лијепо 
мјесто за живот. Имамо 
двије собе и оставу. Доста 
за нас двоје и не треба више. 
Ја сам задовољна и хвала 
свима који су ми помогли», 
прича Сема Гаврић док 
сједа испред шпорета и 
пали прву ватру у шпорету 
који је добила на поклон.У 

селу Убовића брдо у току је 
изградња водовода, па ће 
у кући ускоро бити и воде. 
Зима стиже, али Гаврићи су 
већ обезбиједили дрва за 
гријање. Најсрећнији су јер 
су се после двије и по године 
потуцања по туђим кућама 
вратили у своју скромну 
кућу. «Како ми неће бити 
драго што смо ријешили 
овај проблем?! Срећан сам 
као никад јер више нећу 
морати да сметам никоме», 
каже Жељко Гаврић.
За Сему и сина Жељка у 
селу кажу да су честити 
мјештани. Кад год их неко 
позове да нешто раде, они 
притекну у помоћ па се 
тако заради и која пара 
за живот. Уз помоћ људи 
добре воље, кућа ће ускоро 
бити намјештена а Гаврићи, 
који живе у слози, имаће 
све предуслове за живот. 
«Сада смо им донијели 
шпорет, кревет и још неке 
основне ствари за кућу. 
Креће акција у граду да се 
Гаврићима опреми дом», 
рекала је Дивна Аничић, 
предсједница Скупштине 
општине. 
Иначе, на подручју општине 
Мркоњић Град прошле 
године су направљене три 
куће за породице које нису 
биле у могућности да себи 
обезбиједе кров над главом. 

С.Милетић

 АКЦИЈА МУП-а И АМС РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ВОЗАЧИ ТРАКТОРА УЧЕСТВУЈТЕ 
БЕЗБЈЕДНО У САОБРАЋАЈУ

У Републици Српској у првих девет мјесеци ове године 
у саобраћајним несрећама учестовало је 77 трактора, 
а пет лица смртно је страдало. Управо због тога је 
веома значајна дводневна акција МУП-а и АМС под 

називом „Возачи трактора учествујте безбједно у 
саобраћају“. Ријеч је о превентивној акцији у којој су 
припадници полиције вршили контролу исправности 
сигнализације на тракторима, а кварове отклањали 
механичари АМС. Они су возачима трактора дијелили 
и ротациона свјетла, која су возачи трактора обавезни 
да посједују на возилима од 22.децембра.
Замјеник командира Полицијске станице за безбједност 
саобраћаја Мркоњић Град Влајко Попадић каже да 
на подручју мркоњићке општине има више од 700 
трактора. У прошлој и овој години било је неколико 
мањих саобраћајних несрећа у којима су учестовали 
возачи трактора,без повријеђених лица.
,,У првих девет мјесеци ове године у Републици Српској 
77 трактора учествовало је у саобраћајним несрећама, 
а пет лица смртно је страдало. На срећу на подручју 
наше општине није било повријеђених лица. Циљ ове 
акције је превентивно дјеловање и упозоравање возача 
трактора да у саобраћају учествују са исправним 
тракторима. Контрола коју смо вршили на тракторима 
у Подбрду на магистралном путу Мркоњић Град-Кључ 
показала је да код већине трактора није исправна 
сигнализација’’, рекао је Попадић и истако да су возачи 
трактора упознати и са обавезом да на свом возилу од 
22.децембра морају посједовати ротационо свјетло.
Акцију МУП-а и АМС РС о превентивној контроли 
исправности трактора у саобраћају поздравили су и 
возачи трактора.
,,Ја поздрављам ову контролу трактора, јер је то 
корисно. Годишње вршим контролу исправности 
трактора. Мислим да је добро што ће трактори сада 
имати ротациона свјетла, јер ће бити безбједније 
учешће у саобраћају’’, рекао је Миле Милановић из 
Подбрда.
Слично порича и његов комшија Миленко Милановић, 
који каже да трактором управља тридесетак година.
,,Без обзира на контролу полиције сваки возач трактора 
треба да настоји да му возило буде исправно. Што се 
тиче ротационих свјетала, ја мислим да је то права 
ствар, пошто ће бити безбједније учешће трактора 
у саобраћају, нарочито ноћу’’, рекао је Миленко 
Милановић.

РОТАЦИОНА СВЈЕТЛА-
Представници АМС поклонили су возачима трактора 
четири ротациона свјетла.

                                                                                              
С. Дакић

МОДЕРНИЗАЦИЈА ПУТНЕ МРЕЖЕ У МРКОЊИЋКОМ НАСЕЉУ ПОДОРУГЛА

АСФЛАТНИ ПУТ ЗА ЋУСЕ, ГРАХОВЦЕ  И  БАЈИЋЕ
У мркоњићком приградском насељу Подоругла 
тридесетак домаћинстава дoбило је асфалтни пут до 
својих кућа. Ријеч је о домаћинствима у засеоцима 
Ћусе, Граховци и Бајићи. Наиме, асфалтирано је 
километар пута, три стотине педесет метара пута за 
сваки од ових засеока, а у засеоку Ћусе асфалтирано 
је и игралиште за мале спортове. Старина Стево Ћусо, 
који има 83 године каже да је срећан што је дочекао за 
свог живота да се до његове куће асфалтира пут.
,,Бог је хтио да дочекам дан да се асфалтира пут до 
нашег засеока.То је велика ствар за нас мјештане, а 
вијековима смо били без пута. Нови пут је посебно значајан за нашу омладину и дјецу, а ја имам 
петеро праунучади’’,  рекао је Стево Ћусо.
Његов рођак Драженко Ћусо, који је био носилац активности за асфалтирање пута, каже да су 
мјештани због макадамског пута били у великим невољама, нарочито у зимском и јесењем периоду.
,,Мада су наше куће удаљене од центра града километар и по, били смо без асфалтног пута. 
Захваљујући разумијевању одгворних у општини, али и нашим властитим улагањима успјели 
смо да асфалтирамо два крака пута,од пута који пролази кроз село према Превилима’’, рекао је 
Драженко и додао да је у Подоругли асфалтиран и пут за засеок Бајићи.                                        С. Дакић

ИГРАЛИШТЕ- У засеоку Ћусе изграђено је и асфалтирано игралиште за мале спортове 
које ће служити за све становнике Подоругле, гдје живи велики број омладине и дјеце.                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                  

ПРИРЕДБА ДЈЕЦЕ ИЗ ДЈЕЧИЈЕГ ВРТИЋА

МАСКАМА И КОСТИМИМА ДОЧАРАЛИ ДОЛАЗАК ЈЕСЕНИ

Јесен је по многима најљепше годишње доба. 
Тако мисле и дјеца из Дјечијег вртића „Миља 
Ђукановић“, која су са својим васпитачацима 
припремила и извела програм посвећен доласку 
јесени. Била је то занимљива приредба у којој је 
уживало неколико стотина малишана, родитеља 
и грађана. Наиме, малишани су програм извели 
на Тргу краља Петра Првог Карађорђевића 
Мркоњића у центру града, који је био проткан 
рецитацијама, пјесмицама и игром. Малишани 
су то украсили костимима и маскама које су 
дочаравале долазак јесени. Васпитачица у вртићу Јока Милекић истиче да су дјеци кроз 
разне садржаје дочарани долазак јесени и убирање јесењих плодова.
,,Дјеца су са много љубави израђивали своје костиме и маске, у чему су им помагали 
родитељи, али и васпитачи. Они на тај начин спознају који су то плодови јесени и какво је 
годишње доба јесен’’, рекла је Милекићева.
За вријеме једночасовне приредбе на централном градском тргу дјеца из вртића су се 
„шепурила“ у својим костимима и маскама. Рецитовали су пјесмице о јесени и показали 
да сви знају понешто о јесени.
,,Ова наша приредба посвећена је јесени. Ја волим јесен, јер тада опада лишће и бере се 
воће’’, рекла је Ивана Шпирић.
Милица Ступар, са костимом који је био „ишаран“ жутим лишћем покушала је да дочара 
јесен.
,,Мени је мајка помогла да израдим костим. У корпицим сам донијела главицу купуса, који 
је јесење поврће. Купус воли зеко, али и ја’’, рекла је Милица.
Слично причају и малишани Ана Пејић, Лука Еремија и Недеља Бјелајац, којима ће ова 
приредба засигурно остати у дугом сјећању.

                                                                                  С. Дакић



12 Локалне новости, август 2010. године 13Локалне новости,август 2010. године

Изложба слика Луке Чулића
„На крајевима ватре“

Изложба слика радног наслова „На крајевима 
ватре“ Луке Чулића отворена је у галерији Дома 
културе у Мркоњић Граду. Радове овог сликара и 
вајара грађани ће моћи да погледају до 15. новембра. 
Лука Чулић, који је учествовао на двадесетак 
колективних изложби у РС и Србији, а самостално 
је излагао у Бања Луци и Новом Саду сликарством 
се бави од 1993. године. 

Поријеклом Мркоњићанин, Чулић је одлучио да 
једну изложбу отвори у родном граду. 

«То је та аутентичност у мом изразу. На великим 
форматима сам примјењивао комбиновану технику 

са уљем на платну. Ако бих причао о поруци, 
говоримо о свим пошастима 21. вијека и мислим 
да сам постигао једну аутентичност са ове задње 
изложбе, коју преносим из Бања Луке, нарочито на 
осам изложбених великих платана. Имао сам жељу 
да изложим и неколико скулптура, исто модерен 
израз, али нисам имао времена. Мислим да је ова 
поставка сасвим довољна», каже Лука Чулић.

Ликовни опус Луке Чулића је несвакидашња 
изложба за културни миље Мркоњић Града, јер 
Чулић у симболици свог диела препознаје себе у 
другима и обрнуто, а истовремено оставља знакове 
поред пута. 

«Овде нисмо на изложби која нуди лични укус, 
већ искуство које говори пренесеним језиком. 
Ако додирнете неку од његових слика и опипате, 
Чулићеве слике нуде вам једно ново искуство», 
рекао је професор Љубомир Гајић, отварајући 
изложбу. 

С. Милетић
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„НЕДЈЕЉА ДЈЕТЕТА“ У МРКОЊИЋ ГРАДУ

АКТИВИСТИ ЦРВЕНОГ КРСТА 
КОНРТРОЛИСАЛИ ПРВУ ПОМОЋ КОД ВОЗАЧА

Активисти подмлатка и омладине Црвеног 
крста из Мркоњић Града спровели су 
са припадницима саобраћајне полиције 
Полицијске станице за безбједност 
саобраћаја Мркоњић Град превентивну 
акцију контроле посједовање прве помоћи 
код возача путничких возила. Акција је 
проведена у оквиру „Недјеље дјетета“ са 
циљем превентивног дјеловања на свијест 
возача да у својим возилима имају комплет 
прве помоћи и да се исти по потреби 
попуњава новим санитетским и другим 
материјалом.
Чланица подмлатака и омладине Црвеног 
крста Тијана Грујичић каже да сви 
контролисани возачи имали комплет прве 
помоћи, али да они код неколико возача 
нису били комплетни.
,,Од непроцјењивог значаја је да возач у возилу ума комплет прве помоћи, пошто у сваком 
тренутку може да се деси саобраћајна несрећа и потреба да се повријеђеном укаже прва 
помоћ. Ми у подмлатку и омладини Црвеног крста поклањамо значајну пажњу едукацији 
наших чланова, али и возача кроз ову и сличне акције које проводимо у току године’’, 
рекла је Тијана.
Слично прича и њена сестра Сања Грујичић, која је сваком кнтролисаном возачу уручила 
летак са садржајем „Конвенције о правима дјетета“.
,,Врло је важно да дјеца буду упозната са својим правима и одговорностима, као и 
одговорностима одраслих према њима’’, рекла је Сања.
Такси возач Душко Милашиновић каже да поздравља акцију Црвеног крста и Полицијске 
станице за безбједност саобраћаја из Мркоњић Града у контроли посједовања комплета 
прве помоћи.

С.Дакић

Удружење жена „Наша жена“ у Подрашници
ЖЕНЕ ОСЛОНАЦ ЗА РАЗВОЈ СЕОСКОГ ТУРИЗМА

Обиласком жена из Удружења „Наша 
жена“ у Подрашници, је обиљежен 15. 
октобар, Свјетски дан жена на селу. 
Удружење је основано прије осам 
година и представља окосницу за развој 
сеоског туризма. 
Жене Подрашнице већ осам година 
чувају традицију мркоњићког краја. У 
њиховим напорима подршку имају од 
општине Мркоњић Град, а ове године 
Удружењу је за пројекат „Чување 
традиције и промоција туристичке понуде општине Мркоњић Град“ из буџета додијељено 
1.900 КМ. „ Најзначајнији допринос овог удружења јесте што су жене из Подрашнице кроз 
разне пројекте присутне на свим значајнијим манифестацијама у граду. Свјесне свог положаја, 
подрашке жене су се удружиле и раде како би лакше и брже оствариле своје циљеве, а тако и 
допринијеле побољшању положаја жена у свом селу“, рекла је Дивна Аничић, предсједница 
Скупштине општине Мркоњић Град честитајући женама из Удружења 15. октобар Свјетски дан 
жена на селу. Удружење жена „Наша жена“ из Подрашнице посједује етно-музеј. Поставка музеја 
је скромна, али садржајна, а сваки детаљ проговара о Подрашници некад и сад. Ткане торбе, 
вунене чарапе и приглавци, мараме и остали детаљи углавном су оригинали. Да би угођај био 
комплетан ту су и предмети на којима се некада радило. „Подрашница преферира једном замајцу 
сеоског туризма. Зато смо се одлучили да израђујемо предмете који ће дјелом подсјећати на нашу 
традицију“, прича Борјана Јанковић, предсједница Удружења „Наша жена“. 
Афирмација жена на селу и даље тешко иде. „Наше Удружење, носећи се идејом да је жена 
равноправан члан друштва како у граду тако и на селу, скреће пажњу да жене морају да се изборе 
за своју равноправност. Потешко бреме носе жене на селу и морамо тога бити свјесни. А праву 
подршку жена очекује у породици“, сматра Јанковићева.  
У децембру ће подрашке жене почети са новим пројектом који има за циљ јачање жена предузетника 
и промоцију жене кроз њен рад. „Тај пројекат подразумијева наш развој и промоцију домаће 
хране, ручног рада (плетења, везења, хеклања и ткања), а све у циљу развоја сеоског туризма. 
Желимо да доведемо туристе у наше село, како би уживали у свему што можемо пружити и како 
би се упознали са животом и радом у сеоској средини“, закључује Јанковићева. Мркоњић Град 
има искуства у сеоском туризму, јер је почетком седамдесетих година прошлог вијека управо 
село Подрашница међу првима у БиХ добило статус “туристичког села”.                     С.Милетић

Зеленковац  добија 
нове  брвнаре

У популарном мркоњићком излетишту еко- зони 
„Зеленковац“ велики је проблем недостатак смјештајних 
капацитета, а нарочито у зимском периоду. Из тог 
разлога су се чланови Еколошког покрета „Зеленковац“ 
одлучили на проширење постојећег смјештаја, а у 
питању је изградња нових и  реконструкција старих 
брвнара. 
 „Примиче нам се зима, па смо одлучили да направимо 
три топла кутка, три традиционалне брвнаре, градња ће 
бити у нашем препознатљивом стилу. Купили смо стару 
кућу, прва њена основа датира из 1820.године. Ту кућу 
реконструишемо, мијењамо брвна која су дотрајала. 
Имаће камин, купатило и три фине собе. Дакле, споља 
ће бити у том традиционалном стилу, а изнутра топла 
и удобна. Овај објекат ће имати још много тога да 
говори о себи, градитељима и онима који га посјећују. 
Његова намјена је да сви који  бораве у њему имају 
здрав сан, пријатне тренутке и лијепе успомене“, прича 
Борислав - Боро Јанковић, предсједник Еко-покрета 
„Зеленковац“. Објашњава да поред реконструкције 
поменуте брвнаре, праве још двије нове.
 „Правимо још два нова бунгалова која су у рустикалној 
градњи. Тиме ћемо добити још 20 лежајева тако да ћемо 
моћи примити већи број људи.  Радимо на поправљању 
услова смјештаја и хигијене и планирамо то све 
завршити до Нове године “, говори Јанковић.
Додаје да ће се након ове изградње радити на опремању 
кухиње, шанк-бара и тек онда ће на Зеленковцу бити  
потпуни услови за креативан рад. 
Новом изградњом ће на Зеленковцу бити укупно 
педесетак лежајева, тако да ће моћи бити смјештене и 
бројније групе посјетилаца.
Иначе, еко-зона Зеленковац се налази у прелијепом 
природном амбијенту истоименог потока и црногоричне 
шуме. Мјесто је гдје се окупљају умјетници и гдје се 
одржавају бројне културно-забавне  манифестације, 
попут Хајдучког састанка, Џез фестивала, Ликовне 
колоније, Го-турнира...

Д.Лекић

У БАРАЋИМА ПРОМОВИСИНА МОНОГРАФИЈА „ТРАГ У ВРЕМЕНУ“

У КОРИЦАМА МОНОГРАФИЈЕ ИСТOРИЈА 
ШКОЛСТВА ДУГА 153 ГОДИНЕ

У Основној школи „Вук Караџић’’ у Бараћима промовисана је Монографија писмености и 
школства бараћког краја „Траг у времену“. Аутор монографије је публициста из Бањалуке 
Раде Удовчић, који је некада био наставник и директор ове школе.
Удовчић истиче да је циљ издавања монографије „Траг у времену“ био да ова књига буде 

докуменат који ће трајно свједочити о дугом постојању школства у бараћком крају и о 
стваралачком раду генерација ученика и наствника ове школе на ширењу писмености у 
овом дијелу мркоњићке општине.
,,На идеју да напишем ову монографију дошао сам приликом прославе 150-годишњице 
школства у овом крају, јер бараћки  крај има изузетно дугу и богату традицију и истрију 
школства. Наиме, у Герзову се налази једна од најстаријх школа у БиХ, која је почела са 
радом 1857.године. Из ових крајева је велики број ђака отишао на све стране свијета и 
многи од њих су постали академици, доктори наука и истакнути стручњаци. Требало је 
то, сва имена и фотографије сачувати да остане неко сјећење будућим генерацијама’’, рекао 
је Удовчић и додао да су школа и црква у овом крају имале велику улогу у просвјећивању 
народних маса.
Рецензент књиге, др педагошких наука Љубо Каурин, који је и сам био ђак школе у 
Бараћима, истиче да аутор монографију започиње њемачком изреком „Ко хоће да учи, 
свуда нађе школу“.
,,У монографији посебно је описано четрнаест основних школа бараћког краја, са подацима 
о годинама њиховог оснивања, о учитељима који су радили у тим школама, школским 
зградама, броју ученика. О ауторовм уложеном труду може се претпоставити и на основу 
тога што монографија садржи списак ученика осмог, односно деветог разреда (од 1975. 
до 2010.године) за школе у Горњој Пецкој, Герзову, Бараћима и Медној’’, рекао је Каурин.
Рецензент монографије, академик Пантелија Дакић, напомиње да је Удовчић са много 
љубави радио на прикупљану грађе за монографију.
,,Тако је љубав, као урођени феномен код Раде Удовчића, била покретачка снага да нам 
подари књигу „Бараћи и Бараћани“ и „Траг у времену“ у којима је у пуном сјају исказао 
своје фантастичне и списатељске врлине. Једноставним и педантно бираним ријечима он 
уводи читаоца у материју која се читаоцу напречац учини блиском, јасном и разумљивом, 
па се кроз њу креће с лакоћом и радосно као пчела од цвијета до цвијета’’, истиче Дакић.
У културно-умјетничком програму на промоцији монографије наступиле су 
виолинисткиње из Бањалуке сестре Кнежевић, те ученици школе из Бараћа.

ЂАЦИ-
Основна школа у Бараћима почетком седамдесетих година прошлог вијека бројала је до 
двије хиљаде ђака. Сада наставу у школи у Бараћима похађа само 48 ђака.

                                                                                
С. Дакић
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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

РОЂЕНИ У ОКТОБРУ 2010. ГОДИНЕ

1. КОКОШАР НИКОЛИНА, кћи Дејана и Бранке
2. ЖЕРИЋ САРА, кћи Алена и Јасмине
3. ЋЕЛИЋ МИЛОШ, син Николе и Жељке
4. СОЛДАТ ЈАНА, кћи Борислава и Цвијете
5. ДОШЛОВ ДРАЖЕНА, кћи Драженка и Зорице
6. МИЛАНОВИЋ ЛЕА, кћи Мирка и Свијетлане
7. ЕРЕМИЈА БОЈАНА, кћи Радивоја и Сање
8. ЂУКИЋ СРЂАН, син Радована и Љиљане

ВЈЕНЧАНИ У ОКТОБРУ 2010. ГОДИНЕ

1. КУКОЉ МИЛОШ и ВУЈАНОВИЋ МИЛИЦА
2. СЛАДОЈЕВИЋ ПРЕДРАГ  и ОРОЗ ЈЕЛЕНА
3. МИЛАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР 
                и АЋИМОВИЋ СЊЕЖАНА

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

 
ДОМАЋИН
Аутор: Стефани Мајер
Категорија: научно фантастични 
роман

Када се душа Луталица усели у своје 
ново, људско тијело, на своје велико 
запрепашћење открива да је особа 
којој је тијело припадало још увијек 
присутна у њему... и да нема намјеру 
да га препусти тек тако! 
Најновији роман познате 
списатељице Стефани Мајер, прво 
њено дјело које није дио саге Сумрак...

ШУМА   
Аутор: Тони Волф
Категорија:  дјечија књига
  
 
Књига је намјењена предшколском 
узрасту како би се код дјеце развила 
заинтересованост према књизи и 
њеном садржају.
Обогаћена је илустрацијама шумских 
животиња које су пропраћене 
звучним ефектима и гласовима 
животиња.

 ПРЕМИЈЕР ЛИГА БИХ У КОШАРЦИ

МРКОЊИЋКА МЛАДОСТ 
ДЕКЛАСИРАЛА ХЕРЦЕГОВАЦ

МЛАДОСТ-ХЕРЕЦЕГОВАЦ 92:65
(33:18, 17:12, 22:17, 20:18)

Дворана: Арена Комерцијалне банке. Гледалаца: 850. Судије: Иван Миличевић (Чапљина), 
Анте Дрмић (Томиславград), Иван Билић (Зеница).

МЛАДОСТ: Ивановић 17, Делић 10, Авдибеговић 10, Ђурановић 14, Милошевић 6, Коматина 
17, Велимировић 13, Видовић,  Кежић 5, Радовановић. (Тренер Горан Сладојевић).
ХЕРЦЕГОВАЦ:Радовановић 12, Бацовић, Миличевић, Милошевић, Вујовић 3, 
Алексић,Гајовић 13, Куљић 2, Лаловић 17, Пејовић 8, Вуковић 4, Савић 6. (Тренер Зоран 
Гломазић).

Кошаракаши мркоњићке Младости заслужено су у српском дербију савладали Херцеговац 
из Билеће резултатом 92:65. Овај меч биће упамћен по доброј игри домаћих кошаракаша, 
али и по дебију на премијерлигашкој сцени младог 17-годишњег талентованог кошаракаша 
Младости Милоша Видовића.

Иначе, кошаркаши Младости одлично су отворили меч и првих десет минута игре 
ријешили су у своју корист резултатом 33:18. Домаћи кошаракаши и у другом периоду игре 
наставили су са ангажованом и одговорном игром, а под кошем су доминирали  Милош 
Коматина и Драган Ђурановић, тако да је покушај гостију да преокрену резултат остао 
само на покушају.
Домаћи кошаркаши са сигурном, ефикасном и доминатнтом игром под кошем наставили  
и у трећој четвртини, коју су ријешили у своју корист резултатом 22:17. Слична ситуација 
била је и у последњем периоду игре, с тим што су се домаћи кошаркаши у последња два 
минута мало попустили што су гости искористили да ублаже пораз. На крају је било 92:65, 
плус 27 поена разлике за Мркоњићане.
Тренер Младости Горан Сладојевић био је задовољан побједом, али посебно игром својих 
кошаркаша.
,,Ми смо добро отворили утакмицу и током меча држали јак ритам, што гости очито нису 
успјели да издрже. Играчи су дали све од себе и није изостала добра игра и убједљива 
побједа’’, рекао је Сладојевић.
На другој страни стратег Херцеговца Зоран Гломазић био је разочаран игром и издањем 
својих кошаркаша.
,,Младост је заслужено побиједила, јер нас је надиграла. Ми смо катострофално ушли у 
утакмицу и то нам се осветило. Покушали смо у трећој четвртини да се вратимо у меч, али 
је све остало само на покушају’’, истакао је Гломазић.                                                                        

 С. Дакић 

КК ,,Младост’’ угостио  
Борац из Бања Луке

Пивари надиграли 
Младост

КК ‘’Борац’’ савладао је Младост из Мркоњић Града, 
у пријатељској утакмици пред почетак Премијер лиге 
БиХ резултатом 59:69. Ово је друго одмјеравање снага 
ове двије екипе у склопу припрема пред Првенство 
које  почиње у суботу 23. октобра.

Изабраници Драге Каралића доминирали су на терену 
током већег дијела сусрета. Најбољи игру „пивари“ су 
показали у задњој четвртини, првенствено у финишу, 
када су предност од три поена за неких 40-так секунди 
претворили у убједљиву побједу, резултатом 59:69, по 
четвртинама 10:14, 13:12, 16:13, 20:30.

 „Једна утакмица која нам је требала. Младост је искусна 
екипа са којом можемо да одмјеримо тренутну снагу 
и спремност. Имамо проблем јер нисмо тренирали 
неколико дана зато што нам се реновира дворана. 
Покушали смо да то надокнадимо у Александровцу, 
теретани и на вањским теренима. Види се да нам 
недостаје кошарке, међутим можемо бити задовољни 
неким сегментима игре, првенствено у одбрани. У 
нападу још увијек имамо мањих проблема са неким 
отварањем пас игре. Али, Првенство тек треба да 
почне, треба бити стрпљив. Ово је посве нова екипа у 
којој има појединаца који су играли заједно али нису 
играли у овом тиму нити у екипи коју сам ја тренирао, 
тако да се надам да ћемо, како буде Првенство 
одмицало, играти све боље и боље. Имамо потенцијал 
и тим који може да игра добру кошарку. Надам се да 
ћемо успјети да то и остваримо“, прокоментарисао је 
сусрет Драго Каралић, тренер Борца.

Насупрот гостима, у табору Младости признају да је 
квалитет на страни Борца. Тренер Горан Сладојевић 
имао је на располагању све играче за ову утакмицу. 

„Као и на нашем турниру почетком октобра, када смо 
са Борцем играли у финалу, и овога пута смо били близу 
да ту утакмицу добијемо. Неоспоран је квалитет Борца 
и то је свима јасно. Међутим, ми када бисмо смањили 
грешке које смо имали, оне почетничке, можемо да 
добијемо ову екипу. Борац је имао на располагању 
више играча, а евидентна је и даље наша неуиграност 
у нападу. Имали смо до пред крај утакмице минус од 
свега неколико поена, али онда нам се десила нека 
беспотребна нервоза и тада не можемо да преломимо 
резултат у сусрету противе екипе као што је Борац. 
Ја сам и рекао, када сам формирао екипу, да можемо 
да играмо са борбеним духом. Наше је да се боримо, 
поготово на домаћем терену и да дамо све од себе“, 
рекао је Сладојевић након задње контролне утакмице 
у Мркоњић Граду. 

С. Милетић

Детаљ са утакмице
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ПРОМЈЕНЕ У СТРУЧНОМ ШТАБУ  МРКОЊИЋКЕ СЛОБОДЕ

ВУКША ПОДНИО ОСТАВКУ,
ЕКИПУ ПРЕУЗЕО МИЛОРАД ГЛАМОЧАК
Драган Вукша, више није шеф стручног штаба мркоњићке Слободе. Наиме, управи клуба поднио 
је неопозиву оставку и обавјестио предсједника Бору Рудића да више није у могућности да ради 
са екипом, која се налази на последњем мјесту Прве лиге.
Вукша истиче да је био планирао да се повуче са мјеста шефа стручног штаба Слободе у паузи 
првенства, јер се,каже, за три године рада са екипом са „Лука“ уморио.
,,Лоши резултати у послењих неколико утакмица, а нарочито реми са Фамосом убрзали су 
моју одлуку да се повучем у интресу екипе. Надам се да ће се екипа мало „раздрмати“ и да ће у 
последња два кола остварити добре резултат. Убијеђен сам да Слобода има бољи тим од пет, шест 
екипа у Првој лиги, али да сплет околности, недостатак спортске среће и неке судијске одлуке у 
Фочи, Теслићу и Гацку утицале  да освојимо само девет бодова. Ми смо практично одиграли само 
двије утакмице слабо, против БСК-а  и Фамоса,док смо у осталим мечевима играли добро’’, рекао 
је Вукша и додао да се жели захвалити управи, играчима, сарадницима и директору клуба Гојку 
Ђурићу на коректној сарадњи.
Директор клуба Гојко Ђурић истиче да је управа клуба имала одличну сарадњу са Вукшом и да 
ће он бити упамћен у историји Слободе као један од најзаслужнијих тренера, јер се са Слободом 
пласирао у Прву лигу.
,,Вукша нас је у понедјељак, упознао да због лоших резултата и из моралних разлога, подноси 
оставку, а упрва клуба је прихватила његову оставку. Желим да нагласим да је Управа клуба још 
прије два кола размишљала о томе да се изврши смјена у стручном штабу, али је била донесена 
одлука да се до краја јесењег дијела првенства „изгура“ са постојећим играчким и стручним 
кадром. Међутим, послије последње утакмице са Фамосом Вукша нас је предухитрио и поднио 
непозиву оставку, што је Управни одбор и прихватио. Договорено је да екипу до краја јесење 
полусезоне води досадашњи помоћник Милорад Гламочак, којем ће помагати тренери у клубу 
Раде Милекић или Марко Ђуровић, што ће бити познато за дан-два. О даљим корацима у клубу 
разговараћемо у паузи првенства’’, истакао је Ђурић и додао је на његов приједлог, Управни одбор 
донио одлуку да се због лоших резулата новчано казне сви играчи.                                              С. Дакић

КАПИТЕН-У Слободи је дошло до замјене капитена, тако да ће сада капитенску траку умјесто 
Драженка Милетића носити Саша Ђурановић, а његови замјеници биће Милован Травар и 
Синиша Радоја.                                                                                                                        

Вишеграђани 
савладали Слободу

Ракоњац матирао ,,фењераша’’

Екипа ‘’Дрина ХЕ’’ побиједила је ‘’Слободу’’ из Мркоњић 
Града резултатом 2:1 у 12. колу Прве фудбалске лиге  
Републике Српске.
Све занимљиво на овом мечу десило се у првом 
полувремену. 
У 12 минуту Раде Ракоњац је шутирао са 20 метара, а 
лопта се од пречке одбила у мрежу гола гостију. Само 
шест минута касније поново је Ракоњац био стријелац 
пошто је искористио грубу грешку одбране Слободе. 
У 23. минуту  добру  шансу за домаће није искористио 
Александар Миловић који се нашао у изгледној 
прилици, али се добром интервенцијиом истакао голман 
Мркоњићана Радован Илић. 
У 34. минуту, послије центаршута Марија Чавара у 
казненом простору домаћина, добро реагује Ђорђе 
Инђић и смањује резултат на 2:1. 

ДРИНА (ХЕ)       2
СЛОБОДА (МГ) 1

Стријелци: 1:0 Ракоњац у 12, 2:0 Ракоњац у 18, 2:1 Инђић 
у 34. минуту.
Стадион: Градски у Вишеграду.
Гледалаца: 200.
Судија: Душан Берак (Требиње) 8.
Жути картон: Ракоњац (Дрина ХЕ)
Играч утакмице: Раде Ракоњац (Дрина ХЕ)

Слобода и Фамос резимирали на Лукама

Радоја спасао бод у надокнади
Слобода и Фамос одиграли су неријешено (1:1) у дербију зачеља. Тако се на ‘’Лукама’’ наставила агонија фудбалера и стручног штаба Слободе, који у последњих 
осам кола нису забиљежили побједу и заковани су на зачељу табеле. Све важно у овом мечу догодило се у последњих десетак минута. До вођства су прво дошли 
гости у 81. минуту голом Велибора Руљића. Он је добио једну дубинску лопту и као брзи воз прошао поред споре одбране домаћина и савладао Радована Илића. 
Када су се сви на стадиону поомирили са поразом, бод је спасао најбољи стријелац Мркоњићана ове сезоне Синиша Радоја. Набачену лопту са лијеве стране он је 
главом смјестио у мрежу Ирфана Растодера. Капитен домаћих Драженко Милетић био је разочаран игром екипе.
,,Цијелу утакмицу одиграли смо пред голом гостију. Имали смо пет-шест стоодстотних прилика за гол. Ни сам не знам шта даље да радимо, али је очито да овако 
више не иде’’, рекао је Милетић.
Тренер гостију Александар Божовић сматра да је ово успјех за његов тим. ‘’Освајање бода је велики успјех. Знали смо да Слобода игра споро и зато смо одлучили 
да из брзих контранапада покушамо постићи погодак. Руљић је искористио један такав контранапад и заслужено носимо бод у Источну Илиџу’’, рекао је Божовић.

СЛОБОДА (МГ) 1
ФАМОС                 1
Стријелци: 0:1 Руљић у 81, 1:1 Радоја у 90 минуту.
Стадион: ‘’Луке’’ у Мркоњић  Граду. Гледалаца: 200. Судија: Зоран Грбић (Приједор)7.
Жути картон: Ђурановић, Инђић (Слобода), Руљић, Бјелица, Самарџија, Ристић, Растодер (Фамос).
Црвени картон: Мирослав Бјелица (Фамос) у 51 минуту.                                                                                                                                                                  С.Дакић


