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бОЛНА сУДбИНА МИЛЕВЕ  ЖУПИЋ

Навршило се 16 година како 
су припадници регуларних 
војних јединица оружаних 
снага Хрватске и Хрватског 
вијећа одбране починили 
стравичне злочине у 
Мркоњић Граду за 117 дана 
окупације, у јесен 1995. и 
зиму 1996. године.

“Ослободиоци” су 
убили 364 српска 
цивила и заробљена 
војника, који су били 
криви само зато што 
су били Срби.
Протекло је више 
од деценију и по 
како становници 
Мркоњић Града и 
породице жртава 
ишчекују правду, 
да наредбодавци 
и извршиоци 
одговарају -за 
стравичне злочине.
А ако је судити по 
садашњем “темпу” 
рада Тужилаштва 

и Суда БиХ, требаће бар 
још толико година да се 
сарајевски “прваши” сјете да 
је у Мркоњић Граду почињен 
стравичан ратни злочин и 
да почну бар да се распитују 
о судбини предмета, који 
је њима на процесуирање 

прије шест година вратило 
Тужилаштво из Хага.
Биро Владе Републике 
Српске за сарадњу са Хашким 
трибуналом доставио је 
прије десет година Суду 
за ратне злочине у Хагу 
обимну документацију о 
ратним злочинима које су 
починили Хрватска војска и 
ХВО. Документација тешка 
четрдесетак килограма 
“лежала” је и купила 
прашину у фиокама Хашког 
трибунала пет година. Када 
је  одлежала своју “казну”, 
неко се сјетио у Хагу да 
пакет запечаћен врати у 
Сарајево Тужилаштву БиХ. 
Ни то није имало вајде.
Зашто? Као да српске жртве 
и њихове породице немају 
право на правду, на истину 
да су хрватске оружане 
снаге починиле злочин 
и са њихових вјековних 
огњишта протјерале 

више од 25.000 Срба. 
Порушено је и запаљено 
1.608 кућа, 700 станова, 
а око 3.000 стамбених 
објеката је онеспособљено 
за становање. Ратна штета 
процијењена је на око 700 
милиона марака.
Општина Мркоњић Град, 
суочена са чињеницом да ни 
Тужилаштво у Хагу, а ни Суд 
БиХ нису до сада “мрднули 
ни прстом”, донијела је 
одлуку прије седам година 
да тужи Хрватску за 
ратну штету и урбицид. 
Обимна документација је 
прикупљена, а експертски 
тим адвоката чека 
процесуирање и пресуду 
неком од извршилаца ратног 
злочина, па да поднесе 
тужбу.
Због отезања Тужилаштва 
БиХ у Сарајеву да у “рад” 
узме “предмет ратни 
злочини у Мркоњић 

Граду” Савез логораша 
Републике Српске пресавио 
је табак и документацију са 
експертизом о почињеним 
злочинима прошле године 
предао државном тужиоцу 
Хрватске Младену Бајићу, 
али и Тужилаштву Србије 
за ратне злочине у Београду.
За сада и у овим 
тужилаштвима предмет се 
налази на “хлађењу”, јер нема 
повратних информација да 
се нешто конкретно ради на  
процесуирању извршиоца 
злочина.
До када ће тако бити, 
питају се Мркоњићани и 
породице жртава? Једина 
утјеха за њих је то што 
према међународном праву 
ратни злочини никада не 
застаријевају...

С. Дакић

НАЈАВА 31. СЈЕДНИЦЕ СО

На 31.сједници Скупштине општине Мркоњић Град одборници ће разматрати 16 тачака Дневног реда .Између осталих  на Дневном реду наћи ће 
се  Програм одржавања локалних и некатегорисаних путева за 2012. годину, Програм спортских и културних  активности на подручју општине 
Мркоњић Град за 2012. годину, те Извјештај о извршењу буџета општине Мркоњић Град за 2011. годину и доношење Одлуке о усвајању завршног 
рачуна буџета  за 2011. Годину. 
У плану су и Информација о извршењу Програма капиталних инвестиција  за 2011. годину, Информација о  стању у области  спорта са  финансијским  
извјештајем спортских клубова за 2011. годину, те Информација о стању  у области  културе и информисања на подручју општине Мркоњић Град  за 
2011. Годину и Информација о раду Општинске борачке организације Мркоњић Град.
На Дневном реду овог засиједања су и Извјештај о раду Општинске организације Црвеног крста, затим Приједлог Одлуке о расписивању избора за 
предсједнике и чланове савјета мјесних заједница и Нацрт Одлуке о комуналним таксама. 

Скупштинска
хроника
Скупштинска
хроника

И З В ј е Ш т А ј са  30. сједнице 
Скупштине  општине

потрошње за 2012. годину. 
Овим Програмом  у складу 
са средствима  предвиђеним 
у буџету општине утврђени 
су конкретни послови 
на одржавању и заштити 
објеката заједничке 
комуналне потрошње, а све 
у сврху побољшања  услова 
живота и побољшања 
изгледа града.  
Усвојена је и Одлука 
о стављању ван снаге 
Одлуке о приступању 
израде урбанистичког 
плана за простор 
спортско–рекреационог 
и туристичког центра 
“Балкана“. 
У складу са Просторним  
планом Републике Српске 
до 2015. године, за ово 
подручје потребно је 
урадити стратегију 
просторног развоја  или 
Просторни план посебне 

М.Град 24. 02. 2012. године- 
30. Сједница скупштине 
општине Мркоњић Град 
одржана је 24.02.2012. 
године.  Дневни ред 
сједнице скупштине 
садржан је у 24 тачке. 
На редовној сједници 
скупштине присуствовало 
је 20 одборника.  
Након усвајања Записника  
и Актуелног часа 
Скупштина општине је 
усвојила 
Приједлог Одлуке о 
верификацији мандата 
изабраног одборника 
Караћ Ђорђе у Скупштину 
општине Мркоњић Град 
који му је додијељен 
као кандидату на листи 
Српске радикалне странке 
Републике Српске.   
Једна од значајних тачака 
скупштине јесте Програм 
заједничке комуналне 

намјене којим ће се 
прописати обавеза израде 
планова нижег реда  за 
уређење насеља, зона 
локација и другог. 
Одборници су подржали 
и Приједлог Одлуке 
о допунама  Одлуке о 
стипендирању студената 
у школској 2011/2012. 
години.  
Према овој Одлуци додаје 
се нова тачка 4, која гласи 
„Студенти прве године 
студија из породица  у 
којима студира троје 
и више студената.“ „У 
ранијој Одлуци нису били 
обухваћени студенти прве 
године из вишечланих 
породица из којих студира 
троје и више дјеце, а немају 
одговарајући просјек, а до 
сада смо примјетили да 
имамо све више оваквих 
случајева тако да смо 
одлучили да предложимо 

допуну ове Одлуке“  , казао 
је начелник Одјељења за 
општу управу и друштвене 
дјелатности Живко 
Видачковић. 
На Скупштини, поред 
осталих  тачака, одборници 
су прихватили и Извјештај 
о раду начелника општине 
и општинске адми-
нистративне службе за 2011. 
годину; као и Приједлог 
Одлуке о општинским 
административним такса-
ма. 
Усвојен је и  Приједлог 
Одлуке о приступању 
израде Стратегије развоја 
општине Мркоњић Град  за 
период 2013-2018. година.  
„Тренутно важећа Одлука 
истиче, тако да цијела 
процедура око израде 
Стратегије развоја трајаће 
око годину дана, процедура 
која слиједи јесте 
формирање Општинског 

развојног тима, зато се 
доноси ова Одлука како 
бисмо могли приступити 
Изради и формирању свих 
радних тијела и на тај 
начин приступити изради  
нове Стратегије“ , казала је  
начелница општине Дивна 
Аничић.
Одборници су подржали 
и Извјештаје о раду 
општинских инспекцијских 
органа за 2011. годину, те 
Извјештај о раду  Основног 
суда у Мркоњић Граду, као 
и Информацију о стању  
безбједности на подручју 
општине, Информацију 
о раду Пореске управе, 
те Информација о раду 
Републичке  управе за 
геодетске и имовинско –
правне послове –подручне 
јединице М. Град за 2011. 
годину.  

Ђ. Шолак

КОМЕНТАр
с. Дакић 

судбина: Само у једном дану, тада шездесетогодишња  Милева Жупић из села 
Густовара код Мркоњић Града изгубила је сва три своја сина- Стевана (28), Жељка 
(26) и Живка (24). Ову трагедију посебном чини и то што су браћа Жупићи  страдали 
посљедњег дана  рата , а били су припадници ВРС од самог почетка. Од априла 1992.  
Стеван и Живко су били  у Једанаестој мркоњићкој бригади, гдје им се придужио и 
трећи брат Жељко, којег је избијање ратног пожара затекло у Тузли на одслужењу 
редовног војног рока. 
кромни сељачки синови , од малих ногу васпитавани  у духу српске етике , Жупићи 
су били добри борци, који су поштовали војнички позив и одговорно извршавали  
задатке. 

Мајка: Жељка сам посљедњи пут видјела , мислим да је био 13. септембар, када се 
вратио са Озренског ратишта , гдје је ишао добровољно да помогне. Плакао је овдје 
у кући, у мом наручју, као мало дијете. Каже : «Мајко , били смо у обручу, у паклу. 
Мислио сам да те више нећу видјети». Нисам га се, рано моја, добро ни нагледала, а 
морала сам бјежати из села, јер су нам јавили да су усташе стигле до Мркоњић Града. 
Ја сам отишла према Бањој Луци, а Жељко је преноћио у кући и ујутро кренуо у 
сусрет својој бригади. 

судбина:  Тога дана Хрватске гардијске бригаде ушле су у Јајце. Јединице ВРС 
на  доњевакуфском  ратишту биле су принуђене да напусте своје положаје и преко 
врлети Влашића крену у излачење   према Витовљу, кањону ријеке Угар и Кнежеву. По 
доласку у Витовље 11. бригада је добила задатак  да усиљеним маршом крене према 
Мркоњић Граду и укључи се у  његову одбрану, а Стеван Жупић одобрење својих 
старјешина из Деветнаесте бригаде да се поново придружи браћи  и комшијама. 
До сусрета тројице  Жупића дошло је 15. септембра на Голој планини, на којој је 
Једанаеста бригада прихватила борбу са хрватским бригадама и зауставила њихово 
напредовање према Мркоњићу и магистралном путу који  га повезује са Бањом 
Луком. Неколико дана касније Милева је посљедњи пут видјела сина Стевана. 

Мајка: Вратила сам се из избјеглиштва у Раковачким барама  код Бања Луке и 
затекла га како сједи овдје у кући. Са њим је био и наш рођак Раде Жупић. Дошли су 
да обиђу кућу и да се окупају. Иако се тих дана ратиште примирило, корио ме што 
сам се вратила. Говорио је: «Мама , доста  нам је што нас тројица морамо бринути 
један за другог, бар ти буди на сигурном». Ујутро ме загрлио  и пољубио , замолио да 
пазим на себе и отишао назад у јединицу. 
Живка сам поседњи пут видјела крајем августа. И он се кратко задржао код куће, 
тек  толико да му оперем и закрпим униформу. Увијек сам их испраћала на ратиште, 
као и свака мајка, бојала сам се да им се неко зло не догоди, али сам се тјешила да  ја 
имам тројицу, док су неке мајке у рат јединце испраћале. Никад нисам ни помислила 
да ми се може догодити ужас да сва три своја јаблана изгубим да их у црну земљу 
испраћам.

судбина: У недјељу , 8. октобра хрватска војска обновила  је офанзиву из правца 
Гламоча, Бараћа, Шипова и послије дводневне артиљеријске канонаде окупирала 
Мркоњић Град. Заједно са измореним и дезорганизованим јединицама ВРС, у 
села  на Мањачи и збјегове српског становништва стизале су стравичне вијести о 
стотинама заробљених и убијених српских војника, о звјерствима над цивилима 
који нису успјели да побјегну, о разореном Мркоњићу...
Положаје на Голој планини Једанаеста бригада је напустила у уторак 10. октобра око  
девет часова  ујутро и преко Дабраца кренула према врховима Мањаче. 

Мајка: Све мислим: да се нисам вратила кући , остали би живи...најмлађи је био 
увијек у  бризи за мене. «Само да мати не остане сама и  незбринута». Средњи је 
увијек говорио . «Кад станем код очевог гроба, као да ме нека рука штити. «Често би 
отишао на очев гроб. Док ја крпим робу са ратишта , он оде тамо. Најстарији је волио 
нашу кућу» «Нема је, мати, нигдје  на свијету. Неће преко кућног прага – само преко 
мене мртвог»... Пошли  у помоћ, а право у чељусти.

судбина: Тога дана њихови саоборци су посљедњи пут видјели тројицу Жупића.
На узвишењима изнад села Сурјана одвојили су се од групе војника  с којима су се 
повлачили и запутили назад, према родном селу, вођени бригом за мајком и жељом  
да још једном виде кућу и очев гроб. Жупићи су ишли право у сусрет хрватској 
војсци, која је  већ била ушла у њихово село. 
Шта се с њима касније догађало?
Док су се , кобног дана, њени  синови враћали према Густовари, Милева је својим 
ситним кораком, са завежљајем у рукама и плимом злих слутњи у души,  хитала у 
супротном правцу, према кањону Врбаса, намјерна  да пресретне ратне колоне са 
Голе планине и пронађе своју дјецу. И тога дана и касније у избјегличком логору, 
унезвијерена мајка  је узалуд прилазила и познате и непознате људе  питала за своје 
синове. 

судбина:  У фебруару 1996. године, након враћања  дијела окупиране крајишке  
земље у састав Републике Српске , по шумама  и селима  око Мркоњић Града започело 
је трагање за стотинама несталих српских војника и цивила. 

Мајка:  Деветнаестог фебруара пронађено је тијело  мог сина Жељка, код 
Шервалових кућа   у селу Сурјану на Мањачи. Имао је велику рану од метка на лијевој 
надлактици, завијену војничким завојем,. Дио тијела био му је разнесен бомбом. 

судбина: Милевина нада да су јој двојица преосталих синова –живи , негдје  у 
хрватским затворима, тињала је до почетка априла и откопавања  масовне гробнице 
срспких војиника  и цивила  на православном гробљу у Мркоњић Граду. 4. априла 
њихов стриц Душан , тетка Босиљка Гверо и комшија Стојан Жупић  уз помоћ Зорана 
Станковића из Београда и његовог сарадника  препознали су Живкове , а сљедећег 
дана и Стеванове посмртне остатке. На Стевану су пронађене двије прострелне ране 
на грудима и једна у предјелу главе. На Живковом тијелу су пронађени трагови који 
недвосмислено показују да је умро звјерским ударцима неким тупим предметом. На 
њему није пронађена ни једна рана од метка. 

Мајка: Не зна се гдје су и када убијени. Само молим бога да нису били заједно кад 
су их мучки убијали, већ да су умрли бар са надом да ће друга два брата преживјети, 
мајци старост олакшати и породичну лозу продужити. Најприје сам јаукала до неба 
– јој боже, па зар сва тројица! Све сам мислила , неће срце издржати,  мора пући, није 
то мало! Брзо ћу ја уз своју дјецу. Да будемо на окупу као за трпезом што смо били,  
боже ми прости.
Ал срце и даље куца. Идем тако стазом  до почивалишта  па све журим њима. 
Сунце упре у хумке реко би човјек грије их. Онда мислим – код бога су, заједно 
су... па осушим очи и ћутим. Онда ми опет на ум падне: (Лако идем њима као да 
ми се радују)...Ко ће им долазити ако мене не  буде. .. Нису осим мене никога за 
собом оставили. ..А могло је бити дјеце... Онда се сјетим како смо их нашли, па опет 
јаукнем... И све тако, ја своје, а Бог ће одредити како ће бити. Божја је најстарија...
 
Извор: Лист „Заборављени“ број 27/28
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ОПШТИНА МрКОЊИЋ ГрАДА ПрИПрЕМА ИзГрАДЊУ ПОсЛОВНИХ зОНА

ПОсЛОВНЕ зОНЕ зА НОВА рАДНА МЈЕсТА
Један од најзначајнијих пројеката у средњорочном плану развоја мркоњићке општине је изградња и 
успостављање пословне зоне „Подбрдо“ и „Кула-Рудићи“. Успостављање пословне зоне „Подбрдо“ предвиђено 
је на простору између раскрснице магистралног пута М-15 Рогољи-Гламоч и магистралног пута М-5 Мркоњић 
Град-Бихаћ, односно будуће трасе аутопута Гламочани-Мркоњић Град- Млиништа.
Предвиђена површина за пословну зону, која граничи са комплексом предузећа „Мркоњић путеви“ и Дрвном 
индустријом „Искра“, износи 18 хектара.
Скупштина општине Мркоњић Град на последњој сједници усвојила је  регулациони план Пословне зоне 
„Подбрдо“, који је израдило предузеће „Пројекат“ из Бањалуке. Наиме, планским документима су дефинисане 
основне потребе организације, уређења и планирања простора, а у циљу привлачења потенцијалних инвеститора уз стратешко поштовање принципа одрживог 
развоја и заштите животне средине.
Начелник општине Дивна Аничић истиче да је успостављење пословних зона један од најприоритетнијих развојних пројеката у мркоњићкој општини.
„Када смо се прије неколико година иницирали могућност градње пословних зона, то је за многе изгледало тако далеко. Сада смо дошли до фазе да смо усвојили 
регулациони план за градњу пословне зоне „Подбрдо“ и све друго што је потребно за градњу пословних зона. У разговорима смо са јавним предузећима на 
нивоу Републике Српске, као што је Јавно предузеће „Путеви РС“ и „Електропривреда“ да нам помогну у изградњи инфраструктуре у пословним зонама. Ту 
мислимо на путне комуникације и електромрежу, како бисмо потенцијалним инвеститорима обезбиједили сву потребну инфраструктуру за градњу пословних 
објеката. Наше су процјене да све послове можемо завршити до краја наредне године“ ,  рекла је Аничићева и додала да већ постоји и интерес потенцијалних 
инвеститора за улагања у пословне зоне.
Иначе, планом је предвиђено да се у пословној зони „Подбрдо“ граде пословни, привредни, производно-складишни и објекти предузетничке дјелатности. 
Наиме, предузетничке дјелатности планиране су на индивидуалним грађевинским парцелама различитих површина. Због тога су у регулиционом плану 
планиране и дефинисане мање и средње парцеле, које се накнадно, односно на нивоу урбанистичко-техничких услова, могу спајати и објединити у парцеле 
већих површина и облика.
зАПОсЛЕЊЕ- Од успостављања пословних зона локална заједница очекује много, првенствено на плану запошљавања. Наиме, очекује се да би запослење у 
пословним зонама требало да добије нових пар стотина радника.                                                                                                                                                           С. ДАКИЋ

МИНИсТАр НЕДЕЉКО ЧУбрИЛОВИЋ 
У ПОсЈЕТИ ОПШТИНАМА 

МрКОЊИЋ ГрАД И ШИПОВО 20.2.2012. ГОДИНЕ

ОПШТИНсКИ ИНсПЕКТОрИ 
ИсПУНИЛИ ПЛАН 

Инспектори Одјељења 
за инспекцијске послове 
Административне службе 
општине Мркоњић Град 
обавили су током 2011. 
године 1307 инспекцијских 
прегледа.  
У оквиру овог Одјељења 
дјелује  6 инспекција: Тржи-
шна,  Здравствено-санитарна 
инспекција, Урбанистичко 
–грађевинска, Ветеринарска, 
Пољопривредна и Саобра-
ћајна инспекција.  
Инспектори Одјељења за 
инспекцијске послове издали 
су 10 прекршајних налога, 
на основу којих су изречене 
новчане казне  у укупном 
износу од 6.650,00 КМ. 
Према налозима Здравстве-
но-санитарног инспектора у 
току 2011. године обављено 467 
контрола-објеката, намирница 
и лица која подлијежу 
санитарном надзору.  
У овом извјештајном периоду 
уништене су 104 намирнице у 
укупном износу од 4. 246,075 
КМ. У периоду високих 
температура вршен је надзор 
у области промета: сладоледа, 

брзе хране, роштиљница и 
контрола рекреативне воде  у 
центру Балкана. 
Истовремено по налогу 
Ветеринарског инспектора 
урађено је 375 контрола. 
Донешено је 99 рјешења 
по службеној дужности. 
Ријешени су и прекршајни 
налози из 2009 и 2010 
године који су били предати 
на судско поравнање. Ван 
промета стављено је 1,7 кг. 
намирница животињског 
поријекла.Еутаназирано је 
89 коња, обољелих 
од инфективне анемије 
копитара од тога 44 на 
подручју општине Мркоњић 
Град, а 35 у општини Рибник. 
Еутаназиран је један пас код 
којег је дијагностикована 
бјесноћа, затим америчка  
гњилоћа – куга пчелињег 
легла у једном домаћинству 
које је уништено  спаљивањем  
и закопавањем  39 кошница 
и друго. Ветеринарски 
инспектор је  радио и на 
узимању  узорака  за анализу  
резидуа  у намирницама и 
производима  животињског 
поријекла. Узорци су 
узимани на  клаоницама, 
фармама, рибогојилишту, 
и маркетима. Tржишни 
инспектор у протеклој години 
извршио је 215 контрола. 
У  склопу својих активности у 
области трговине извршено је 
96 контрола, у област  промета 
услуга са 24 контроле, област 
угоститељства и туризма  са 82 

контроле и  област  производње  
са 13 контрола. Издато је 
и 9 прекршајних налога у 
вриједности  од 6.500 КМ. 
Инспекција у области 
пољопривредне дјелатно-
сти извршила је 128 
инспекцијских контрола 
и 31 обилазак са усменим 
упозорењима. Извршен 
је надзор над радом 
градске тржнице, контрола 
лактофриз станица за 
прикупљање млијека, про-
мет сјеменског и садног 
материјала, контрола дома-
ћих  животиња на фармама, 
надзор над прометом сточне 
хране, контрола  кориштења 
рибарског подручја. 
Урбанистичко грађевински 
инспектор у области урба-
низма и грађења извршио 
је 122 контроле. Од тога у 73 
прегледа наређене су мјере за 
отклањање неправилности. 
Поднешена су  74 захтјева 
за легализацију бесправно 
изграђених  објеката. Издата 
су и ријешења о обустави  
бесправне изградње објекта, 
рјешења о уклањању помо-
ћних објеката и друга рјешења 
и записници  у оквиру  
надлежности одје-љења. 
У 2012. години Одјељење 
за инспекцијске послове 
ће радити у складу са 
донесеним Планом, одно-
сно обављаће редовне 
активности у областима из 
своје надлежности. 

Ђ.Шолак

Влада Републике Српске 
помоћи ће реализацију 
неколико значајних 
пројеката из области 
путне инфраструктуре у 
мркоњићкој и општини 
Шипово. Влада није одустала 
од идеје да се гради и ауто-
пут Гламочани- Мркоњић 
Град-Млиништа, за шта је 
заинтересован њемачко-
хрватски конзорцијум. 
Потврдио је то министар 
саобраћаја и веза у Влади 
РС Недељко Чубриловић 
који је у петак разговарао 
са руководством ових 
општина.
Наиме, у општини 
Мркоњић Града Влада РС 
ће обeзбједити средства 
за проширење раскрснице 

код моста на Црној ријеци, 
на магистрaлном путу 
Бањалука - Мркоњић Град. 
Ријеч је о раскрсници на 
транзитом путу, код моста 
на Црној риjeци гдје се 
одваја крак пута према 
насељу Збориште.
„Пошто се ради о 
магистралном путу који је 
у надлежности ЈП „Путеви 
РС“ ми смо преузели обевезу 
да се у току године ријеши 
питање те раскрснице, гдје 
је у протеклом периоду било 
више саобраћајних незгода. 
Пошто општина има 
више програма из области 
изградње путне мреже Влада 
ће помоћи реализацију тих 
пројеката“,  рекао је мини-
стар Чубриловић и додао да 

је задовољан како је локална 
заједница у Мркоњић Граду  
успјела да у веома тешким 
зимским условима обезбједи 
проходност локалне 
путне мрежe, а похвалио 
је и предузеће „Мркоњић 
путеви“ које води бригу о 
проходности магистралних 
и регионалних путева на 
југозападу РС.
Начелник општине 
Мркоњић Града Дивна 
Аничић рекла је да је 
ова локална заједница 
задовољна са сарадњом 
и помоћи Министарства 
саобраћаја и веза РС.
„Добили смо увјеравања да 
ће Влада помоћи реализацију 
наших пројеката на 
модернизацији градских 
саобраћајница. У току ове 
године услиједиће и радови 
на рехабилитацији дијела 
магистралног пута од Бараћа 
до Млиништа, а урадиће се и 
идејно рјешење за изградњу 
још једне коловозне траке 
на улазу у Мркоњић Град 
из правца Бањалуке, те 
проширење неких дијелова 
тога пута, гдје за то постоје 
технички услови“ , рекла је 
Аничићева и додала да је 
Влада помогла општини у 
зимском одржавању путева, 
пошто је за додатне радове 
на чишћењу ангажовала 
механизацију Мркоњић 
путева.

Ђ. Шолак

ПЛАН УТрОШКА срЕДсТАВА ОД НАКНАДЕ зА ПОТОПЉЕНО зЕМЉИШТЕ У МрКОЊИЋ ГрАДУ

ОД МИЛИОН МАрАКА 450.000 КМ зА ПрИВрЕДНЕ ИНВЕсТИЦИЈЕ
Општина Мркоњић Град од планираних милион марака средстава које треба да добије од накнаде за кориштење природних ресурса у сврху 
производње електричне енергије у овој години од „Хидроелектрана на Врбасу“, 250 хиљада марака усмјериће за изградњу нових или проширење 
постојећих производних капацитета путем стимулативног кредитирања.
Наиме, тако су одлучили одборници Скупштине општине, који су усвојили програм кориштења средства уплаћених по основу производње 
електричне енергије од стране „Хидроелектрана на Врбасу“.
„За суфинасирање активности малих и средњих предузећа и предузетништва 150 хиљада и 50 хиљада марака за подстицај пољопривреде. За 
изградњу примарних инфраструктуралних објеката:водовода, канализације, локалних путева и инфраструктуралне радове у пословним зонама 
300 хиљада марака.У програму смо планирали 50 хиљада марака за запошљавање приправника, док је 200 хиљада марака намијењено за отплату 
домаћег задужења“ ,  рекла је начелница општине Дивна Аничић.
Начелник Одјељења за привреду и финансије Томислав Тодоровић истиче да је чланом 10. Закона о накнадама за кориштење природних ресурса, 
одређено да се 25 одсто средстава уплаћених по овом основу намјенски утроши за изградњу нових привредних или проширење постојећих 
привредних капацитета.
„Према законским одредбама 30 одсто средстава остварених по основу накнаде од „Хидроелектрана на Врбасу“ треба да се усмјери за изградњу 
примарних објеката инфраструктуре, водовода, канализације, локалних путева... који су у функцији локалног развоја и запошљавања. Та законска 
одредба је испоштована, јер је планирано 300 хиљада марака за те намјене“ ,  рекао је начелник Одјељења за привреду и финансије Томислав 
Тодоровић.
 ПЛАТЕ- Законом је прецизирано да се средства остварена од накнаде не могу користити за плате и лична примања запослених у Административној 
служби општине, те за плате функционера и одборничке накнаде, као и друга лична примања корисника буџета општине.

  С. ДАКИЋ

ДогађајиДогађаји
ОДрЖАВАЊЕ УЛИЦА И ЈАВНИХ ПОВрШИНА 

У МрКОЊИЋ ГрАДУ

зА ОДрЖАВАЊЕ ГрАДсКИХ 
сАОбрАЋАЈНИЦА 150.000 КМ

Скупштина општине Мркоњић Град усвојила је програм 
одржавања градских саобраћајница, тргова, паркова, 
ријечних корита, спортских терена и осталих јавних 
површина.За те намјене у буџету је планирано 150 
хиљада марака.
Наиме, у градском насељу бригу о одржавању 31,2 
километара градских улица и 8,6 километара тротоара 
води Комунално предузеће „Парк“. Осим тога, 
комуналци у градском насељу воде бригу и о одржавању 
3.297 квадрата тргова и паркова, те 6.864 квадрата 
травнатих и 409 квадрата површина под цвијећем.
Начелник Одјељења за изградњу града и управљање 
имовином Дамир Сладојевић истиче да су одлуком 
прецизиране и обавезе власника приватних посједа када 
је ријеч о програму одржавања саобраћајница.
„Кресање ниског и високог растиња на дијелу гдје 
саобраћајнице пролазе у близини приватних парцела 
обавеза је власника парцела, у циљу несметаног 
одвијања саобраћаја. О провођењу ове одредбе на тим 
дионицама стараће се референт за комуналне послове и 
Комунална полиција. Уколико власници парцела нису у 
могућности да изведу потребне радове, исте ће извести 
изабрани извођач на трошак власника парцеле“ , рекао 
је Сладојевић.
Програмом је обухваћено и одржавање 1,7 километара 
неасфалтираних улица у Мркоњић Граду, као и 244 
паркинг мјеста површине три хиљаде квадрата.
„Програм регулише одржавање и уређење ријечних 
водотока Црне ријеке, Вилењака, Брешиног потока, 
Црљенице и Спахића потока који протичу кроз подручје 
града. Ради се о 1,4 километра уређених и 3,5 километра 
неуређених ријечних корита, у којима је предвиђено 
чишћење корита од разних наноса: грања, пласитике, 
отпада..., али и уређење простора око корита“ , рекао је 
Сладојевић.
сПОрТсКИ ТЕрЕНИ - У програм је уврштено одржавање 
спортских и дјечијих терена у градском насељу, укупне 
површине око пет хиљада квадрата. У програм нису 
уврштени стадион „Луке“, спортска дворана „Арена 
Комерцијалне банке“ и тениско игралиште, пошто  бригу 
о њиховом одржавању води јавна установа о спорту.

                                                                             С.ДАКИЋ

КП „ПАрК“ ДОбИЛО НОВО ВОзИЛО зА ОДВОз сМЕЋА 
И МАГАЦИНсКЕ  ПрОсТОрИЈЕ

Мркоњић Град 22.02.2012 године -  Комунално предузеће 
„ПАРК“ Мркоњић Град реализовало је двије важне 
инвестиције, укупне вриједности 277 хиљада марака. 
Ријеч је о набавци  новог возила за одвоз смећа и изградњи 
и уређењу магацинског  простора предузећа. 
За изградњу магацина утрошено је 120 хиљада марака, а за 
набавку новог возила 157 хиљада марака.   
„Реализујући кредит Инвестиционо -развојне банке ми 
смо ријешили двије врло значајне ставке. Изградњом 
магацинског простора добили смо дио простора у који 
су смјештене веће количине потребног репро-материјала, 
тиме је ријешен и проблем смјештаја радника кад долазе са 
терена мокри, кад не раде и док чекају јутарњи распоред. 

Набавком новог камиона, повећали смо вриједност 
средстава за даље пословање предузећа“  , рекао је 
директор ЈП „Парк“ Душан Јанковић.  
Начелница општине Дивна Аничић задовољна је радом 
овог предузећа.  “Комунално предузеће улаже у своје нове 
вриједности , они су се добро показали и према општини, 
јер општина са овим предузећем има уговор о чишћењу 
градских улица и зимском одржавању,  гдје су заиста били 
на висини свог задатка, а набавком нове механизације, 
куповином новог камиона биће још спремнији.  

Ђ. Шолак 
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НОВИ ПЛАсТЕНИЦИ ПрОШИрУЈУ 
ПОВрТЛАрсКУ ПрОИзВОДЊУ

Општина Мркоњић Град је у мјесецу октобру 2011. 
године додјелила пољопривредним произвођачима 
седам пластеника за производњу поврћа. Пластеници су 
површине 200 м² и пољопривредници ће их користити 
за производњу  квалитетног поврћа. Пластеници су 
додјељени пољопривредницима у селима Бјелајце, 
Котор, Густовара, Мајдан, Брдо, Ораховљани и Герзово.  
Тренутно се у новим пластеницима  успјешно производи 
шпинат, зелена салата и млади лук који су у фази  пред 
бербе.  

Породица Комленић из села 
Котор производњом поврћа у 
пластеницима се бави уназад 
пет година. Уз пластеник 
који су добили од општине 
тренутно имају 3 пластеника и 
повећали су своју површину за 
производњу на око 500 м². Иако 
су  током зиме имали оштећења 
од јаког вјетра и снијега, санирали су штете и настављају 
производњу. Тренутно главни производ је шпинат који је 
врло тражен и немам проблема за пласман своје робе јер је 
свјежа и квалитетна. Засијано је и сјеме паприке и парадаjза 
за производњу расада. Главни купци поред домаћинстава 
из града су и предузетници, трговци и угоститељи којима 
је дјелатност припремање храну. Веома смо захвални 
општини  Мркоњић Град која је препознала потребу улагања 
и подстицаја за овај вид пољопривредне производње – каже 
Горан Комленић који са супругом Биљаном води ово врло 
успјешно пољопривредно газдинство.                                                                     

 Д. СЛАДОЈЕВИЋ
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сКУПШТИНА бОрАЧКЕ ОрГАНИзАЦИЈЕ МрКОЊИЋ ГрАД

 ПрИОрИТЕТ зАПОШЉАВАЊЕ И 
сТАМбЕНО збрИЊАВАЊЕ бОрАЦА

УВОђЕЊЕ МОДЕЛА сОЦИЈАЛНЕ зАШТИТЕ НА НИВОУ ОПШТИНЕ

31.1.2012. године у Мркоњић Граду је одржана прва сједница управног одбора пројекта 
„Увођење модела социјалне заштите и инклузије на нивоу општине“, који представља једну 
компоненту ширег UNICEF-овог програма „Јачање социјалне заштите и инклузије дјеце 
(СПИС) у БИХ“, имплементира иницијативу за бољу и хуманију инклузију (ИБХИ) у једанаест 
циљаних општина у БИХ. Финансијску подршку су обезбједили Европска комисија и UNI-
CEF БИХ. Пројекат се имплементира у партнерству са релевантним државним и ентитетским министарствима. 
Период имплементације: 1.12.2011- 30.11.2012. године
Циљ пројекта је развој и имплементација општинског модела социјалне заштите и инклузије дјеце (СПИС модел), 
као и јачање капацитета институционалних механизама координације и комуникације између пружаоца услуга 
социјалне заштите и тијела која доносе одлуке на локалном нивоу. Иницијативу за бољу и хуманију инклузију 
(ИБХИ) путем пружања стручне помоћи и изградњи капацитета владиних институција и невладиних организација 
ради на јачању социјалног укључивања, смањењу сиромаштва и ризика од сиромаштва у свим њиховим аспектима 
путем доприноса динамичном социјалном и економском развоју у складу са ЕУ стандардима.
Општински управни одбор ОУО
Први корак у имплементацији пројекта на локалном нивоу представља оснивање општинског управног одбора 
ОУО, као координирајућег мултисекторалног тијела, које ће бити носилац пројектних активности. Рјешење о 
именовању ОУО-а доноси начелник општине. ОУО ће у оквиру пројекта имати низ задатака као што је израда 
анализе ситуације по питању статуса дјечије заштите и инклузије дјеце на основу које ће се одредити приоритетне 
социјално искључене групе дјеце, двогодишњег акционог плана јачање система социјалне заштите и инклузије 
дјеце, акционог плана развоја механизма мониторинга уписа у основне школе, праћење имплементације посебно 
усмјереног пројекта и израда рефералног модела, итд...СПИС модел који ће се имплементирати у једанаест општина 
представља реплицирање модела добре праксе из претходних десет општина у БИХ, уз напомену да ће узети у 
обзир специфичности и ресурсе локалних заједница.                                                                                

   М. МИЛАНОВИЋ

Демобилисани борци и борачке категорије у мркоњићкој општини не могу у цјелости бити задовољне својим 
положајем у друштву. То је закључено на Скупштини Борачке организације у Мркоњић Граду на којој је усвојен 
извјештај о раду и програм рада у овој години. 
Предсједник Скупштине Борачке организације Милан Стеванић је истакао да ће приоритетан задатак 
организације бити стварање услова за запошљавање демобилисаних бораца и стамбено збрињавање породица 
погинулих бораца и ратних војних инвалида.
„Ми не можемо бити задовољни бригом друштва када је ријеч о запошљавању демобилисаних бораца. Наиме, 
послодавци приликом запошљавања не поштују законску одредбу да приоритет имају демобилисани борци 
и борачке категорије. Невоља је што то не поштују послодавци јавних предузећа тако да демобилисани борци 
тешко долазе до запослења. Нетачан је и податак Завода за запошљавање у Мркоњић Граду да се на евиденцији 
незапослених воде само 123 демобилисана борца, јер је број знатно већи, пошто у евиденцији не постоји 
посебна рубрика у којој би се водила евиденција да ли је незапослено лице демобилисани борац“ ,  рекао је 
Стеванић и додао да борци траже од надлежних институција да приликом запошљавања приоритет имају борачке категорије.
Он истиче да у мркоњићкој борачкој организацији не могу бити задовољни и са реализацијом порграма Владе РС за самозапошљавање демобилисаних бораца.
„Према нашим информацијама Инвестиционо- развојна банка обезбједила је 45 хиљада марака за самозапошљавање демобилисних бораца на подручју наше 
општине. Та средства би требало да добију два корисника, мада је исказани интерес за кредитна средства био знатно већи. Међутим, проблем је што су критеријуми 
за додјелу кредитних средстава „оштри“ и што мали број демобилисаних бораца те критеријуме може испоштовати, а самим тиме и оставарити право на кредит“ 
,истиче Стеванић.
Када је ријеч о стамбеном збрињавању породица погинулих и несталих бораца и ратних војних инвалида од прве до четврте категорије у мркоњићкој Борачкој 
организацији су задовољни.
„У цјелини гледано ми можемо бити задовољни динамиком стамбеног збрињавања борачких категорија. Имамо обећање да ће у овој години стамбено бити збринуто 
девет породица, од чега пет породица погинулих и несталих бораца и четири породице ратних војних инвалида до четврте категорије“ , рекао је Стевнић.
ОБИЉЕЖАВАЊЕ- Борачка организација у Мркоњић Граду је незадовољна  начином како се обиљежава 10.октобар Дан пада западнокрајишких општина од 
стране Одбора за обиљежавање значајних датума из Отаџбинско-одбрамбеног рата.
„Ми ћемо предложити Одбору нашу визију обиљежавања тог датума. Уколико се наши приједлози не уваже ми ћемо у сарадњи са борачким организацијама из 
наше регије, такође припремити обиљежавање тог датума“ , рекао је Стеванић.                                                                                                                  С. ДАКИЋ

сЕрВИс 
„МАЊЕ ОД 48 сАТИ“

У циљу ефикаснијег рјешавања комуналних проблема по 
захтјевима грађана/корисника, Општина Мркоњић Град је 
успоставила Сервис „Мање од 48 сати“ који је спона између 
грађана и јавног комуналног предузећа за сва питања и 
одговоре из ове области. 

Грађани ће путем телефона и електронске поште моћи 
постављати питања и давати приједлоге из подручја 
у надлежности Општине, од одржавања комуналне 
инфраструктуре до заштите околине, одржавања чистоће и 
др., на која ће добити одговоре, најдаље у року од 48 сати.

Захтјев за рјешавање комуналног проблема може се 
поднијети :

•   лично: у Центру за услуге грађанима Општине Мркоњић 
Град, на прописаном обрасцу, који ће бити одмах прослијеђен 
овлаштеном службенику Сервиса,

•   путем телефона бр.050/220-952, на који се у току радног 
времена ( 07,30-15,30 ),  јавља овлашћени службеник или 
његов замјеник,  

•  путем е-mail-a mgdesk@teol.net ( e-образац може се 
преузети на www.mrkonjic-grad.rs.ba).

Уколико грађанин/корисник жели повратну информацију, 
оставиће своје податке и изабрати један од понуђених 
начина за добијање одговора ( телефон, е-mail ).
центиметара“ ,  прича власник ресторана „Мандико“ у Црној 
Ријеци Драго Мандић и додаје да лед не представља опасност 
за биљни и животињски свијет у језеру.                                                            

С.ДАКИЋ

ОПШТИНА ПОКУШАВА ДА зАУсТАВИ НЕГАТИВАН ПрИрАШТАЈ сТАНОВНИШТВА

ОПШТИНА сТИМУЛИШЕ ВАНТЈЕЛЕсНУ ОПЛОДЊУ И рАђЕЊЕ ДЈЕЦЕ

Одговорни у мркоњићкој општини у жељи да 
зауставе негативан прираштај становништва 
помажу вантјелесну оплодњу брачним 
партовима који немају дјецу и рађање дјеце.
Наиме, у мркоњићкој општини последњих 
година све је мање становника, јер је 
присутан негативан тренд прираштаја. Тако 
је прошле године у матичну књигу рођених 
у Административној служби општине 
уписано 123 новорођенчади, што је зе 14 
мање него 2010.године. Претпрошле године  
у књигу умрлих уписано је 159, што је за два 
лица више него у 2010. години.
Свјесни проблема опадања прираштаја 
становништва одговорни у општини 
покушавају да пронаталитетном политиком 
стимулишу младе брачне парове на 
повећање породице. Тако је донесена одлука 
да општина за свако новорођенче издвоји 
једнократну новчану помоћ од 125 марака.
„Овим средствима се жели подстаћи рађање 
дјеце и побољшати природни прираштај на подручју наше општине. Знач ,и свака мајка 
која има пребивалиште на подручју општине Мркоњић Град и која у току ове године роди 
дијете, има право на једнократну исплату новчане накнаде, у износу од 125 марака“ , рекла је 
начелница општине Дивна Аничић и додала да за исплату накнаде мајка-корисник подноси 
захтјев начелнику општине на прописном обрасцу у Центру за пружање услуга грађанима у 
Административној служби општине.
Треба рећи да је један од узрока смањења броја становника, посљедице економске кризе, 
немогућност запослења и одлазак млађаг становништва на рад у Словенију и западноевропске 
државе. Колико је Мркоњићана напустило свој град у потрази за бољим условима живота 
у Мркоњић Граду нема прецизних података. Наиме, путем  Завода за запошљавање на рад 
у иностранство годишње оде стотињак радника. Наравно та бројка је десетак пута већа, јер 
многи на рад на запад одлазе у властитом аранжману и раде углавном у грађевинарству.
Иначе, са подручја мркоњићке општине на привременом раду у западноевропским земљама 
прије рата радило је око двије хиљаде радника, чије су породице углавном живјеле на 
подручју општине. Међутим, „мода“ код „новокомпонованих“ гастарбајтера је да након 
неколико година рада у иностранству одводе супруге и дјецу, што има негативне посљедице 
по број становника.
брАКОВИ - Прошле године у Мркоњић Граду је склопљено 99 , што је за пет бракова више 
него годину дана раније.
ОПШТИНА - Општина Мркоњић Град обезбјеђује средства и за  вантјелесну оплодњу, 
брачним паровима који немају дјеце.                                                                             С. ДАКИЋ

МрКОЊИЋ У ПрОЈЕКТУ рАзМЈЕНЕ МЛАДИХ
 У Мркоњић Граду је 
протеклих неколико 
дана спроведен 
Програм размјене 
младих-  Право 
Људски Алтер 
Yоутх програм, 
у  организацији 
Удружења „Право 
људски” кроз партне-
рство с Омладинском 
организацијом “Це-
нтар” и Општином 
Мркоњић Град, те у 
сарадњи са амбасадом 
Сједињених Амери-
чких Држава.
„Цјелокупни програм 
реализовали су 
млади волонтери и 
волонтерке из Фоче, 
Бугојна и Мркоњић 
Града. Ријеч је о 
иницијативи која 

настоји да младе мушкарце и дјевојке, доби између 17-21 године, који долазе из различитих 
градова и етничких и вјерских позадина, кроз искуство боравка у различитим градовима 
и пријатељским породицама те кроз промоцију друштвено ангажованих умјетничких 
форми и грађанског активизма подстакне и оснажи за активно дјеловање у промјени 
искључивих етничких дискурса који, нажалост, још увијек доминирају у заједницама у 
којима живе“, рекла је Моња Шута-Хиберт, у име Удружења Право људски. 
У оквиру овог пројекта је у згради Општине Мркоњић Град отворена  изложба 
документарних фотографија “Зумирај права”, чији су аутори млади људи из цијеле БиХ, а 
приказане су и  двије филмске пројекције. Ријеч је о филму Дамира Јанечека  “Кинофил”  
и “Непријатељ народа” Роба Лемкина и Тхета Самбатха.
„Омладинска организација Центар је у сарадњи са Право људски  из Сарајева, која иначе 
организује фестивал документарног филма већ неколико година уназад, одлучила да 
направи један пројекат који има за циљ да повеже младе из више градова у БиХ. Ови 
филмови су велики продор  у свијет јер су то филмови које ријетко можемо видјети на 
јавним сервисима, с обзиром да се код нас увијек форсира комерцијална, а не људска 
прича“., каже  Борислав Ђурић, локални координатор ПЛАY програма у Мркоњић Граду.
Објашњава да су млади кроз овај пројекат имали различите радионице, упознали су се 
са могућностима израде мултикултуралних пројеката како би се повезали са другим 
земљама.
„Научили су шта су пројекти и неке друге вјештине које се тичу комуникације, 
превазилажења сукоба, а све у циљу како би наше средине имале културну сцену“, рекао 
Ђурић.                                                                                                                                     

 Д.ЛЕКИЋ

ОсНОВНЕ И срЕДЊЕ ШКОЛЕ У 
МрКОЊИЋКОЈ ОПШТИНИ

ПОЧЕЛА НАсТАВА У сВИМ 
ШКОЛАМА

редовна настава у свим основним и 
средњим школама у југозападном дијелу 
републике српске,  почела је 20.фебруара 
према наставном плану и програму. 
Почетак наставе нису спријечиле и нове 
снијежне падавине, јер су рашчишћени 
сви локални путеви у овој регији.
стручни сарадник за школство у 
мркоњићкој општини Тијана рађевић-
Дрљача потврдила је да је настава почела у 
четири основне и двије средње школе.
„Улази до школа су очишћени, а са кровова 
скинуте леденице, чиме је обезбијеђена 
сигурност ђака. Школске учионице су 
загријане, а све школе имају довољно 
енергената за загријавање радног 
простора“ ,  рекла је рађевић-Дрљача и 
додала да није било закашњења ђака  на 
наставу.

с. ДАКИЋ
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зАВрШЕН ТУрНИр  У 
МАЛОМ фУДбАЛУ

Побједник традиционалног турнира у малом фудбалу у Мркоњић Граду, 
који је одржан у оквиру свечаности посвећених 4. фебруару јесте екипа 
“Излетника”. На другом мјесту је клуб “Пикасо”, док је на трећем мјесту 
екипа салона “Нина”.
За најбољег играча турнира, који је трајао седам дана у Арени комерцијалне 
банке, поглашен је фудбалер екипе Прокрон - салон “Нина”, Огњен Топић, 
док је најбољи голман Милорад Попадић из екипе “Излетник”. Највише 
голова постогао је Далибор Видовић из екипе Клуб ,,Пикасо”, који је 
проглашен за најбољег стријелца.
,,На турниру је учестовало  мање екипа него претходне године, али је 
квалитет био изузетан и за сваку похвалу, а то  потврђује  велики број 
гледалаца “ ,  рекао је Радоје Цоњић, директрор ЈУ Културно-спортски 
центар “Петар Кочић” и организатор турнира.
                                                                                                                       Д.ЛЕКИЋ

Дан општине Мркоњић Град

ПОВЕЉЕ зАсЛУЖНИМ ГрАђАНИМА  
Становници Мркоњић Града 
прославили су 4. фебруара, 
Дан општине, који је 
установљен на дан када 
су се Мркоњићани након 
петомјесечног избјеглиштва 
вратили на своја огњишта. 
Општина је за 16. 
годишњицу припремила низ 
пригодних садржаја, међу 
њима је и свечана академија 
која је одржана у препуној 
позоришној сали Дома 
културе. Међу бројним 
гостима и званицама били 
су и министри из Владе 
РС: министар финансија, 
Зоран Тегелтија, министар 
просвјете и културе, Антон 
Касиповић, те министарка 
породице, омладине и 
спорта, Нада Тешановић.
,,Импресивно је оно што се 
догађа у Мркоњић Граду, од 
опоравка до развоја о којем 
нам је говорила начелница 
града. Мислим да је ваша 
воља за животом и жеља 
за напретком вјероватно 
најбоља осуда нељудског 
и злочиначког, а ваљда ће 
бити и правосудног. 
Вјерујем да и овај град 
и његови грађани имају 
снаге за напредак“,  рекао 
је министар Касиповић.
Начелница општине 
Мркоњић Град, Дивна 
Аничић, одржала је 
пригодну бесједу у којој 
се присјетила протеклих 
дешавања, у посљедњих 16 
година.
,,Немогуће је не присјетити 
се 4. фебруара 1996. године 
и свега што је претходило 
том дану. Не присјетити 
се дана повратка значило 
би заборављати своју 
историју и не сјећати се 
жртава. Не постоји ниједан 
град који је за тако кратко 
вријеме окупације од четири 
мјесеца изгубио тако много, 
за кратко вријеме се у црно 
завило толико породица. Не 
постоји ниједан град који 
је за тако кратко вријеме 
изгубио своје богатство, 
куће, школе, државна 
предузећа, имовину... 
Много је неправде нанијето, 
требало је све поднијети, 
пљачку, породичне трагедије 
које су се дешавале. Сви 
заједно чекамо правду “ ,  

рекла је Аничићева и додала 
да они морају гледати у 
будућност.
Истакла је да општина за 
сада добро функционише и 
нема никаквих проблема у 
раду.
,,У посљедње три године 
буџет општине биљежи 
раст у просјеку од 18 одсто. 
Расходовна страна је под 
контролом. Инвестира се 
у капиталне пројекте и 

подстиче се развој привреде 
и пољопривреде. 
Општинска управа несме-
тано функционише, обезби-
једили смо средства за 
социјални рад, издвојили 
додатна средства за соци-
јалну заштиту, обезбиједили 
средства за социјалне 
раднике, вртић, Културни 
центар, Ватрогасно дру-
штво, спортску дворану, 
Агенцију за привредни 
развој, стипендирали смо 
све студенте који испуњавају 
услове. 

Надам се да ћемо тако 
наставити и ове године 
уз помоћ Владе којој 
захваљујемо за помоћ“, 
изјавила је начелница 
Мркоњић Града.
На свечаној академији Ску-
пштина општине додијелила 
је похвале, повеље и 
захвалнице заслужним 
колективима и појединцима.
Повељу заслужног гра-
ђанина добили  су дире-

ктор ,,Хидроелектране 
Бочац”, Недељко Кесић и 
инжењер МладенАрежина. 
Постхумно су награђени 
и др Светозар Радуловић 
и Тихомир Милановић. 
Похвалу Општине Мркоњић 
Град добили су Фабрика 
обуће “Бема” д.о.о Бања 
Лука и публициста из Бање 
Луке Раде Удовичић.
Захвалницу Општине до-
били су просвјетни радници, 
Јока Радак, Душанка Цвијић, 
Перо Арсенић, Љиљана 
Шарац, Бранко Грујичић, 

Жилник Мартин, сувласник 
Фабрике обуће “Бема”, 
Фугин Бењаним, сувласник 
“Беме”, Даниловћ Зоран, 
фотограф,  свештеник 
Живојин Милановић, 
привредник Ђуро Галић, 
пољопривредници Драго-
љуб Видарић и Милорад 
Цвијић, те Михаљчић 
Стево, предсједник Клуба 
Удружења Мркоњићана у 
Београду.

Директор “Хидроелектране 
Бочац”, Недељко Кесић 
каже да му је ово најдраже 
признање, али уједно 
обавеза да се то признање 
оправда.
,,Желим да захвалим 
Скупштини општине и 
предлагачима. Сваком 
грађанину па и мени ово 
је посебна част и посебно 
задовољство. Добио сам  
признање 1984 .године на 
Зимским олимпијским 
играма, а одликован сам 
и Орденом Карађорђеве 

звијезде од бившег 
предсједника РС Радована 
Караџића. Мени је ово 
признање најдраже јер је из 
мог града и у будућности 
ме обавезује да оправдам 
повјерење и да дам још већи 
допринос привреди “ ,  рекао 
је Кесић.

богат културно-умјетнички 
програм

Академију је пратио и 
богат културно-умјетнички 
програм на којем су 
наступали Гудачки квартет 
“АД ЛИБИТУМ”, женски 
камерни хор “Бањалучанке”, 
Етно-група “Траг” из 
Лакташа, те глумци 
мркоњићког Градског 
позоришта Небојша Калаба 
и Његош Томић.

Д.ЛЕКИЋ

ИзАбрАНИ НАЈбОЉИ 
сПОрТИсТИ ОПШТИНЕ

Најбољи спортиста општи-не Мркоњић Град за 
2011. годину је Данијела Радоја, џудисткиња Џудо 
клуба “Атос”. На другом мјесту је Милан Кежић, 
члан Кошаркашког клуба “Младост”, док је на трећем 
мјесту фудбалер “Слободе”, Драженко Милетић. 
Најбољи спортски колектив је Кошаркашки клуб 
,,Младост”.
Најуспјешнијим спорти-стима су уручене вриједне 
новчане награде, као и дипломе и пехари. Најбоља 
спортисткиња Радоја већ седам година активно 
тренира џудо, освојила је до сада преко стотину 
медаља како на домаћим , тако и на међународним 
такмичењима. У 2011. години је освојила треће 
мјесто на првенству РС за сениоре, треће мјесто на 
првенству БиХ за сениоре, друго мјесто на првенству 
РС за сениоре у конкуренцији до 23 године, прво 
мјесто ма међународном турниру у Мостару.
,,Нисам очекивала ову награду, изненађена сам, ово 
ми је најдражи поклон за 18. рођендан. Надам се да 
ћу ове године поновити исте резултате, а можда и 
боље и надам се да ћу ићи на Балканско и Европско 
првенство “,  рекла је Радоја.
Проглашени су и најпе-рспективнији млади спо-
ртисти, шахиста Марко Попадић, члан Шаховског 
клуба “Ан пасан” и џудисткиња Ведрана Солдат, члан 
Џудо клуба Атос.                                                 Д.ЛЕКИЋ   
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ГЉИВАрсТВО ВЕЛИКИ ПрИрОДНИ ПОТЕНЦИЈАЛ У МрКОЊИЋКОЈ ОПШТИНИ

ПЛАНИНА ЛИсИНА „рЕзЕрВАТ“ сА 
1.200 ВрсТА ГЉИВА

Подручје општине 
Мркоњић Град, а нарочито 
планина Лисина, прави 
су мали „резерват“ са 
детерминисаних око 1.200 
врста гљива. Због тога се 
гљиварству у мркоњићкој 
општини поклања значајна 
пажња, јер та област је једна 
од туристичких потенцијала, 
али и могућност зараде 
многим домаћинствима.
Наиме, у организацији 
Удружења гљивара и 
љубитеља природе, у 
Мркоњић Граду се крајем 
октобра традиционално 
одржава манифестација 
„Дани гљива“. На 
манифестацији учествује 
неколико стотина гљивара 
и љубитеља природе из свих 
бивших југословенских 
република.
У жељи да се за скупљање 
гљива едукује што већи број 
гљивара, Удружење гљивара 
и љубитеља природе у 
сарадњи са њемачком 
организацијом „ГИЗ“ и 
швајцарском агенцијом за 

развој „СДЦ“ организовало 
је обуку за гљиваре на 
тему:“Одрживо скупљање 
комерцијалних врста гљива“.
Предсједник удружења Боро 
Марић истиче да је обука 
организована за петнаест 
гљивара са подручја 
мркоњићке општине и траје 
четири дана.
„Полазнике семинара 
желимо да научимо на који 
начин и како да скупљају 
гљиве у природи. Значи 
ријеч је о најквалитетнијим 
врстама гљива, како их 
ми популарно зовемо 
„комерцијалне“, пошто 
се оне откупљују и имају 
комерцијалну вриједност. 
Значи циљ није само 
гљиваре научити да гљиве 
скупљају, већ да их правилно 
пласирају на тржиште“,  
рекао је Марић.
Потпредсједник удружења 
Раде Гашић истиче да на 
подручје планине Лисине 
постоје повољни услови за 
развој гљиварства, јер су 
заступљене све врсте гљива 

са простора Европе, сем 
екстремних-сјеверних и 
медитеранских врста.
„Гљиве су веома богат и 
разноврстан, али недовољно 
проучен свијет. Оне 
предстваљају значајан извор 
бјеланчевина, минерала и 
витамина не само за људе, 
него и за исхрану животиња. 
Гљиве су јако добра и здрава 
храна. Не трују нас гљиве, 
већ нас трује незнање. 
Свакако да је потребно 
проучавати гљиве и пратити 
сваки њихов дио када их 
детерминишемо“ ,  рекао је 
Гашић.
ЕДУКАЦИЈА- Едукацију из 
гљиварства похађа петнаест 
полазника, међу којима је и 
пензионерка Јања Пекез.
„Похађала сам обуку за 
прикупљање љекобиља, 
па сам заинтересована да 
научим и основне елементе 
о гљивама, како бих могла 
исправно прикупљати“, 
рекла је Пекезова.
                

 С.ДАКИЋ

ЛОВАЧКО ВЕЧЕ

У организацији 
Ловачког удруже-
ња “Лисина”  
Мркоњић Град. 24. 
фебруара, органи-
зовано је дружење 
ловаца, у хотелу 
“Крајина”, под 
називом “Ловачко 
вече”. 
И ранијих го-
дина, ловци су 
организовали дружења, а последње је организовано 2009. 
године. 
Знају и ловци да су времена тешка и да није вријеме за 
велика славља, али ловачка дружења никад нису била 
условљена финансијама него само вољом ловаца. Знају 
ловци и за тежа времена, али и тада су се дружили. 
Дружили су се и кад није било шта ручати или попити, 
али било је добре воље, разлога да се сједне и поприча 
о згодама и незгодама у лову, о ловачком љубимцу, о 
дивљачи. 
Такав је лов од свог постајања и такав ће бити, јер 
другачије и не може. Тако је и  у овом удружењу, од 
његовог оснивања, од давне 1946. године. 
Ловна сезона је завршена. Лако се договорише ловци, 
да је заврше једним скупом, заједнички са супугама, 
дјевојкама и пријатељима, љубитељима природе.
Уз ловачки паприкаш, музику, томболу, ловачке истине 
и лажи, изворну пјесму нашег краја, протекла је ноћ у 
дружењу 200  љубитеља лова, оних који воле лов, природу, 
дивљач, дружење изнад свега.
Лијепо је било видјети на једном мјесту толика познанства, 
толика пријатељства, здравица, весеља. Све је трајало до 
касно у ноћ.
На растанку, сијало је задовољство на лицима свих и уз 
поздраве чуло се: ово нам треба и догодине, ако не може 
раније.
Из удружења, кажу: Видимо се и догодине крајем 
фебруара, уз захвалност свим спонзорима и свима који 
су одвојили једно вече за ловачко дружење.

Д. ПАВЛОВИЋ

Миленко Лекић, звани Конобар из Новог 
насеља у Мркоњић Граду познат је по 
таленту за израду скулптура од  дрвета, 
а своје умијеће примијенио је „вајањем” 
коња од снијега.

 Лекић је осим коња којег  је направио од 
снијега у дворишту своје куће у улици 
Петра Кочића у Новом насељу, направио 
и нешто мањег „снијеженог” коња у ауто-
приколици, коју је закачио за аутомобил 
и провезао мркоњићким улицама.
„Није било лако направити коња од снијега висине два и дужине три метра. Требале су ми 
двије тоне снијега за скулптуру у дворишту, а нешто мање за коња у приколици. Углавном 
сам сам радио, па су ми требала два дана. Нисам заборавио ни седла”,  прича у шали Лекић 
и додаје да ће коња у ауто-приколици превести у двориште вртића „Миља Ђукановић”, 
како би га могли „јахати” малишани.

С.ДАКИЋ

Детаљ са отварања

сУрОВА И ОШТрА 
зИМА 

Зима у Мркоњић Граду је ове године показала своје 
право лице. Фебруар мјесец је био толико хладан да ни 
најстарији становници не памте хладније дане, који су 
толико дуго трајали.

Температура се кретала дуги низ дана у граду око -15° Ц 
а на неким мјестима  на отвореном простору и до -30° Ц. 
Интересантно је да смо сви очекивали велике снијежне 
падавине али нисмо очекивали толику хладноћу. Све 
наше ријеке и језера су биле залеђене, а залеђена језера 
Балкана и Врбас је ријетко видјети и права су атракција 
за све оне који пркосе зими и уживају у њеној оштрини. 

У таквим условима прво се осјетио недостатак огрева 
за домаћинства а потом недостатак воде због смањеног 
дотока и леда, што је проузроковало и пуцање водоводних 
цијеви. Надљудским напорима комунално предузеће 
„Парк„ је даноноћно интервенисало на отклањању 
кварова на водоводној мрежи и на чишћењу улица у 
граду.

 „Мркоњић путеви“ су одржавали главне комуникације  
стално проходним, а приватна предузећа и појединци су 
свим расположивим багерима и тракторима нападали 
завијане путеве и пробијали се и до најудаљенијих кућа. 

Скупштина општине Мркоњић Град сваке године планира 
знатна новчана средства за одржавање и чишћење снијега 
са путева и улица. Међутим, ове зиме  су уложена додатна 
новчана средства како би сва расположива механизација 
и људство на територији општине били ангажовани на 
чишћењу снијега и пружању помоћи становништву које 
је било одсјечено од града. 

За уложене напоре на чишћењу снијега и помоћ 
угроженом становништву наше општине стижу честитке 
и захвалност са свих страна. А сурова и оштра зима која 
нас је задесила у фебруару 2012. године полако одлази 
док ми остајемо спремни за њен нови долазак.

М. Милекић

НА ЈУГОзАПАДУ срПсКЕ зАЛЕДИЛА ЈЕзЕрА

бАЛКАНА КАО КЛИзАЛИШТЕ
сибирска зима и поларне хладноће проузроковале су да је заледило Мало и Велико језеро 
балкана код Мркоњић Града. Наиме, већ двадесетак дана темпаратура је  на балкани 
константно испод десет, а било је дана када је износила и преко минус двадесет степени 
целзијуса.

„Температуре су изузетно ниске и језера су заледила, па смо морали на више мјеста 
да ломимо лед како у води не би страдао животињски свијет“ , причају запослени 
у Туристичком центру „балкана“, који додају да су због залеђеног језера из воде на 
„сигурно“ побјегли лабудови који се сада „шепуре“ по површини језера.

Под ледом је и акумулационо језеро Хидроелектране „бочац“ на Врбасу, које је заледило 
половином прошле седмице.

„ Језеро је оковано ледом, а најстарији мјештани околних села тврде да се то није 
догодило већ четрдесетак година. По површини језера може се видјети како хода 
дивљач, што указује на чињеницу да је дебљина леда неколико десетина центиметара“ 
,  прича власник ресторана „Мандико“ у Црној ријеци Драго Мандић и додаје да лед не 
представља опасност за биљни и животињски свијет у језеру.                                                                                    

    
с.ДАКИЋ
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завршен конкурс љубавне поезије мркоњићког 
Клуба умјетничких душа

НАГрАДА ПЈЕсМА НАД 
ПЈЕсМАМА ПЕрИ зУбЦУ

Клуб умјетничких душа из Мркоњић Града саопштио је у 
сриједу званично резултате 11.Књижевног конкурса љубавне 
поезије на тему: „Ти си моја пјесма“. Престижна награда „Пјесма 
над пјесмама“ додијељена је пјеснику из Новог Сада Пери Зубцу 
за поему „Мостарске кише“ и цјелокупан опус његове љубавне 
поезије као и допринос развоју савременог српског пјесништва.
Свечана додјела признања награђеним ауторима обавиће се 7. 
марта на књижевеној вечери посвећеној резултатима конкурса.
Предсједник Клуба умјетничких душа Слободан Ћоћкало је 
рекао да је у конкуренцији афирмисаних пјесника првонаграђена 
љубавна пјесма у циклусу пјесама књижевнице Милице Бакрач 
из Никшића.
„Другонаграђена је пјесма Менсура Ћатића из Високог, а 
трећенаграђена  пјесникиње Сузане Кривокапић из Суботице. 
Најљепшу љубавну пјесму на тему конкурса написао је Љубомир 
О. Вујовић из Београда, а за најљепши сонет проглашен је рад 
Јосипа Матеја Билића из Осијека“ ,  рекао је Ћоћкало и додао да 
је награду за најосјећајнију љубавну пјесму добио Вид Вукелић 
из Бањалуке.
Прва награда, за најосјећајнију пјесму припала је Дањи Ђокић 
из Сарајева, за најоригиналнију Љиљани Црнић из Београда, а 
за најнеобичнију љубавну пјесму Марији Рожић из Мркоњић 
Града.
Пјесникиња из Загреба Лаура Капка написала је најемотивнију 
љубавну пјесму,а Милад Обрадовић из Рогатице најдуховитију 
љубавну пјесму, а у најужем избору биле су пјесме Мркоњићанина 
Мирослава Чавића.
У категорији младе наде пјесништва награду „Пјесма у цвату“ 
припала је Милани Радић из Мркоњић Града, а у конкуренцији 
најмлађи пјесници-свици поезије прва награда је припала 
ученици мркоњићке Гимназије Драгани Тодоровић.
Иначе, на конкурс је пристигло 350 радова 110 афирмисаних 
и неафирмисаних пјесника из свих бивших југословенских 
република.

                                                                   С. ДАКИЋ

Локалне новости, фебруар 2012. годинеЛокалне новости, фебруар 2012. године12 13

КОНКУрс ХУМОрА И сАТИрЕ

ПОД НАзИВОМ 
,,НА ГрАНИ(ЦИ) ЕВрОПЕ’’

Мркоњићки Клуб умјетничких душа је поводом првог априла,  Дана шале и збиље, расписао XИ конкурс хумора и сатире под називом 
‘’НА ГРАНИ(ЦИ) ЕВРОПЕ’’. Афористичари ће бити награђени кроз сљедеће награде:

златни афоризам, позлаћени афоризам, најизазовнији афоризам, а биће награђене и најбоље сатиричне приче, епиграми, пјесме, као и вицеви.

,,Позивамо све грађане који воле да се шале, а да остану озбиљни, да се одазову на конкурс кроз све дозвољене облике писменог сатирисања. 
Конкурс сваке године добија на значају, о чему говори велики број пристиглих радова, надам се да ће и ове године бити тако“, рекао је Слободан 
Ћоћкало, директор Клуба умјетничких душа.

Крајњи рок доставе радова је 25. март, а за 1. април ће побједницима бити додијељене награде. 
                                                                                 Д.ЛЕКИЋ

У МрКОЊИЋ ГрАДУ ИзАбрАНА МИс 
зАПАДНЕ КрАЈИНЕ

КрУНА ДрАГИЦИ ГВЕрО 
Из  ГОрЊЕГ рИбНИКА

За мис Западне Крајине, у избору Дирекције за мис БиХ изабрана је Драгица Гверо 
из Рибника. Прва пратиља је Јована Граховац из Мркоњић Града, а друга Богдана 
Унчанин из Бањалуке. Мис фотогеничности је Тамара Јотић из Мркоњић Града, мис 
шарма Бранка Марић из Језера, а мис публике Јелена Новаковић из Мркоњић Града.
Мис Западне Крајине Драгица Гверо ученица је четвртог разреда информатике у 
Средњошколскомцентру „Лазар Ђукћ“ из Рибника.
„Пресрећна сам што сам изабрана за мис, јер то нисам очекивала пошто је било много 
лијепих дјевојака. У публици сам имала велику подршку мојих школских другова и 
родитеља. Надам се да ћу се добро пласирати и на избору за Мис Републике Српске 
и БиХ. Међутим, мени је ово тренутно све лијепо, али су моји планови да завршим 
средњу школу и да упишем факултет“ , рекла је Драгица.
Избором за прву пратиљу задовољна је Јован Граховац, ученица четвртог разреда 
средње школе у Мркоњић Граду.
„Мени ће овај избор остати у сјећању по изванредном дружењу са учесницама избора. 
Драго ми је што сам прва пратиља и надам се добром пласману и за избор мис РС“ ,  
рекла је Јована.
Менаџер Дирекције за избор мис Западне Крајине Александар Савић, рекао је да је 
у избору за Мис Западне Крајине учествовало четрнаест дјевојака из шест општина.
„За избор нам се пријавило тридесетак дјевојака, а у завршном избору учествовало  
је четрнаест дјевојака. Шест изабраних дјевојака пласирало се за такмичење за избор 
Мис Републике Српске“ , рекао је Савић и додао да је први пут одржан избор за Мис 
Западне Крајине.
ПОсЈЕТА - Манифестацији избора Мис Западне Крајине присустовало је 1.500 
посјетилаца у дворани „Арена Комерцијалне банке“, уз занимљив културно-забавни 
програм.
ЖИрИ - Најљепше дјевојке Западне Крајине бирао је стручни жири, којим је пресједавао 
директор Дирекције избора Мис БиХ Роберт Јовановић.

                                                С. ДАКИЋ
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ПрИПрЕМЕ МрКОЊИЋКЕ сЛОбОДЕ

ПОбИЈЕђЕН бсК, сЛИЈЕДЕ НОВЕ  
КОНТрОЛНЕ УТАКМИЦЕ

Фудбалери мркоњићке Слободе и поред изузетно неповољних временских прилика 
интензивно се припремају за прољећни дио шампионата. Наиме, Мркоњићани су у суботу 
у Крупи на Врбасу, на терену са вјештачком подлогом одиграли контролни меч и савладали 
друголигаша БСК са 5:1. Двоструки стријелац за Слободу био је Саша Стјепић, а по један 
погодак су постигли Никша Димитријевић, Бојан Тадић и Синиша Радоја.
Шеф стручног штаба Зоран Драгишић задовољан је игром и залагањем своје екипе, којој је 
то била трећа утакмица у припремном периоду.
„Нерјешено (0:0), одиграли смо са Рударом у Приједору, а изгубили у Теслићу од Пролетера 
4:1. У мечу са БСК-ом прилику су добили сви фудбалери који се налазе на припремама, а 
тако ће бити и у сриједу када ће нам противник бити Гомионица из Бронзаног Мајдана“,  
рекао је Драгишић и додао да охрабрује што се у тренажни процес укључио и Стефан 
Дујаковић, који је имао проблема са повредом.
Спортски директор Гојко Ђурић захвалан је руководству екипе Крупе, јер  су им за 
тренирање на располагање ставили терен са вјештачком подлогом у Крупи на Врбасу.
„Са Крупом имамо одличну сарадњу и управа нашег клуба одлучила је да им помогне у 
наставку шампионата у играчком кадру. Договорили смо да три, четири наша фудбалера 
играју на двојну регистрацију за Крупу. За сада још нисмо дефинитивно одлучили који ће 
то фудбалери бити, а у оптицају су Сладојевић, Ракита и Кременовић“ ,  рекао је Ђурић 
и додао да је стручни штаб изишао у сусрет младом нападачу Алекси Алексићу и дао му 
исписницу да може потражити нови клуб.
Неизвјестан је и даљи статус искусног центарфора Далибора Видовића, који је након 
двогодишње паузе због повреде био почео са припремама. Међутим, он је у међувремену 
добио запослење у Бањалуци, па тешко може ускладити обавезе на радном мјесту са 
тренинзима.
Иначе, циљ стручног штаба, фудбалера и управе Слободе је пласман у финале Купа РС, а у 
првенству пласман у врх табеле.
„Главни фаворит за освајање титуле су Радник из Бијељине, Сутјеска из Фоче и добојска 
Слога. То су клубови који имају највећи буџет и логистику и између њих ће се водити 
главна битка за титулу. И Слобода има добру екипу и сигурно је да ћемо многима помрсити 
рачуне, јер је наш циљ пласман у сами врх табеле“ , рекао је Ђурић.
ТРЕНИНЗИ- Фудбалери Слободе за наставак првенства припреме обављају у дворани 
„Арена Комерцијалне банке“, на стадиону у Крупој и балону тренера Срђана Карановића.
„Екипа је физички добро припремљена, али нам недостају контролне утакмице, као што је 
случај и са другим екипама. Наше је мишљење да почетак првенства треба помјерити за 10. 
март, јер на нашем стадиону још увијек има више од пола метра снијега“, рекао је Ђурић и 
додао да управа клуба размишља да организује акцију чишћење снијега са терена.                                                                         

С.ДАКИЋ

МЛАДОсТ ПОбИЈЕДИЛА бОсНУ  У сАрАЈЕВУ 92:80

МрКОЊИЋАНИ сЕ рЕВАНШИрАЛИ 
сАрАЈЛИЈАМА зА ПОрАз У „АрЕНИ

бОсНА АсА ТЕЛЕКОМ – МЛАДОсТ 82:90
(23:29, 19:21, 25:23, 15:19)
Мала дворана КСЦ Скендерија. Гледалаца 400. 
бОсНА АсА ТЕЛЕКОМ биХ: Гузоњић, Хаџић 7, Алиспахић 
7, Буза, Вуковић, Хота 10, Дамјановић, А.Демоњић 2, 
Рахимић 25, С.Демоњић, Ризвић 20, Авдибеговић 11.
МЛАДОсТ: С.Радановић, Јовановић 15, Ивановић 14, 
Милошевић 5, Лерић 8, Видовић, Кежић 27, Анђелић, 
Велимировић 16, М.Радановић 7, Калајџија. Тренер: 
Горан Сладојевић.
САРАЈЕВО - Кошаркаши мркоњићке Младости у првој 
утамици 19. кола „Лиге 13“ заслужено и убједљиво су савладали 
у Сарајеву екипу Босна АСА Телеком БиХ резултатом 92:80. 
Тако су се Мркоњићани реванширали Сарајлијама за пораз у 
првом дијелу шампионата, када су у Мркоњић Граду изгубили 
меч од Босне и поред вођства од 17 поена разлике. Изабраници 
Горана Сладојевића овом побједом су начинили велики корак ка 
пласману у „Лигу 6“, јер до краја шампионата имају доста повољан 
распоред и прилику да понове прошлогодишњи успјех, када су 
играли у завршници првенства и заузели треће мејсто.
Треба рећи да су се кошаркаши Младости сасвим заслужено 
побједили Босну, јер су од самог почетка утакмице имали 
предност.Наиме, првих десет минута окончали су плусом од шест 
поена 29:23, да би на полувријеме Младост отишла са осам поена 
разлике 50:42.
У наставку сусрета нешто изједначајнија утакмица, јер су 
кошаркаши Босне за нијансу играли боље. Тако су Сарајлије трећу 
дионицу утакмице добили са 25:23, па се у завршницу меча ушло 
са шест поена разлике за Младост 73:67.
Ипак, последњих десет минута припало је изабраницима Горана 
Сладојевића који  одговорном, агресивном и добром игром 
под кошем нису дозволили изненађење, јер су тај период игре 
ријешили у своју корист 19:15, за коначну побједу 92:82.
Тренер Младости Горан Сладојевић био је задовољан игром и 
побједом своје екипе.
„Добро см одиграли меч и сасвим заслужено побиједили. Босну 
смо надиграли у свим елементима игре. Ова побједа је охрабрење 
за екипу пред нове мечеве, пошто нас до краја шампионата очекује 
још доста искушења“ , рекао је Сладојевић.                                                                            

С.ДАКИЋ

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 ДЕЦЕМбрУ 2011 ГОДИНЕ
1.   НЕРАЦ ЛУКА, син Ненада и Славице
2.   ЂУКИЋ ЦВИЈО, син Станимира и Росе
3.   ЛЕКОВИЋ ТЕОДОРА, кћи Далибора и Вере
4.   КНЕЖЕВИЋ ЈЕЛЕНА, кћи Далибора  и  Живане
5.   СТАНЧЕВИЋ СТЕФАН, син Миленка и Милице

ВЈЕНЧАНИ У ДЕЦЕМбрУ 2011 ГОДИНЕ
1.   ТОМИЋ ЖИВКО и ЋЕЛИЋ АЛЕКСАНДРА
2.   ЛОВРИЋ ФРАНЦ и ЋОСИЋ ДАНКА
3.    ТОДОРОВИЋ РАДОЈИЦА и ТОДОРОВИЋ СЛАЂАНА
4.   КАУРИН ДРАГО и ТЕШАНОВИЋ ДАЈАНА
5.   МИЛИНОВИЋ МИЛАДИН и РАДАНОВИЋ РУЖИЦА
6.   КОМЛЕНИЋ МЛАДЕН и СИМОВИЋ ДАНИЦА
7.   КАУРИН НИКО И НЕНАД РАДМИЛА
8.   РУДИЋ НЕМАЊА и  СПАСЕНИЋ МИРЈАНА

рЕПЕрТОАр ПОзОрИШТА зА МАрТ И АПрИЛ

МАрТ
21.03.2012.године (сриједа) „Баш челик понови јаше“, Градско 
позориште  Мркоњић Град
27.03.2012. године (уторак) „Зоолошка прича“, Театар „Лево“, Београд

АПрИЛ
05.04.2012. године (четвртак) „Позови М ради ужитка“, Звездара 
театар (Снежана Савић, Катарина Жутић и Иван Јевтовић)
17.04.2012. године (уторак) „Последња вештица“,  Градско 
позориште  Мркоњић Град
26.04. 2012. године (четвртак) концерт Етно група „Жар

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

Одјељење за одрасле читаоце:
 Амерички дервиш                                                
 Аутор: Ајад Актар                               
 Категорија: Драма   
                                             
 Ако волите Ловца на змајеве ово је права књига за 
вас.

Хајат Шах је млади Американац. Његов уобичајени 
живот – одласци у школу, играње бејзбола и видео-
игара – одликује се само његовим пакистанским 
наслеђем и честим затезањем односа између 
његових родитеља, који се свађају због нечега што 
је он одвећ млад да схвати. А онда стиже Мина, и 
све се мијења. 

                                       

Одјељење за дјецу:

Школа за виле
Аутор: Зорица Кубуровић                                          
Категорија: Роман  за дјецу                       

Придружите се вилама Ведрић и Светлић у њиховим 
пустоловинама и искушењима у свијету Вилинског 
царства.
Ведрић и Светлић живе у свијету људи не слутећи 
да им је мајка вилинска принцеза и да су и оне саме 
виле. Њихови свакодневни несташлуци све више 
личе на мала чуда и мајка схвата да је вријеме да им 
открије ко су и одведе их у Вилинско царство да уче 
у школи за виле.
Заједно с њима на пут креће и вјештица Маргерита. 
Да би могле остати у Вилинском царству, њихова 
бака, Краљица Магичних Ствари, тражи од дјевојчица да испуне три страшна и 
тешка задатка: да јој доносу живу и мртву воду из Свијета бајки, да из Подземног 
свијета доведу богињу Персефону, и да ослободе од чаролије Краљицу патуљака.
Ово је роман за сву дјецу која уживају у маштању. Зачас ћете и сами постати виле 
и вилењаци дружећи се с необичним вилинским другарицама.                                                                         

Миленко Милекић

редакција ,,ЛОКАЛНИХ НОВОсТИ”: Тијана Рађевић Дрљача, Сњежана Ћусо, Ђурђица Шолак, Слободан Дакић,Биљана Ћелић Драга Лекић, Мирослав Милановић

Дивна Аничић
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Уредник програмске акције радио београда „Књига солидарности” књижевеник Михајло 
Шћепеновић рекао је да су до сада библиотеци у Мркоњић Граду књиге дониране пет пута.
„Овога пута библиотеци смо обезбједили 800 књига углаваном за лектиру, али има и 
стручне литературе. Акција радио београда „Књига солидарности” обиљежава четрдесет 
година постојања.  
Успијева да на свим просторима гдје се говори и чита на српском језику, а прије свега у 
библиотекама у нерезвијеним општинама , обогати књижни фонд” , рекао је Шћепановић 
и додао да су допремљене књиге подарене од срца слушалаца радио београда, издавачких 
кућа и институција културе из србије.

Директорица Народне библиотеке у Мркоњић Граду биљана Ћелић нагласила је да је ова 
установа има 22 хиљаде књига.

Б. ЋЕЛИЋ

сИНИША рАДОЈА ЖЕЛИ КУП рс
Синиша Радоја, везиста Слободе из Мркоњић Града, петопласиране екипе у прволигашком друштву дао је 
значајан допринос јесењим резултатима. Пружао је одличне партије, у многим првенственим окршајима био је 
кључни фудбалер  у тријумфима прволигаша с “Лука”.
,,Задовољан сам својим, али и играма Слободе. Ипак, без обзира на све мислим да и Слобода и ја можемо још и више 
и боље. Видјеће се то најбоље на прољеће, а многим ривалима ћемо помрсити рачуне “ ,  ријечи су Синише Радоје.
У првом дијелу првенства, код куће, Радоја и другови били су неумољиви и остварили су све побједе, али на 
гостовањима су имали мршав учинак, освојивши два бода.
“То нас је и коштало да се не винемо у сами врх. Мислим да смо заслужили више од два бода, али једноставно 
у неким сусретима нисмо били на висини, а у неким нисмо имали ни среће. Ето, против Рудара у Угљевику 
смо ремизирали, а по приликама морали смо стићи до тријумфа. У дуелу са Црвеном земљом имали смо своје 
прилике - нисмо их искористили, због чега смо на крају и кажњени, јер су домаћини остварили побједу. Морамо 
на прољеће то да промијенимо и сигуран сам да ћемо бити успјешни на страни “ , мишљења је Радоја.
Иако Слобода за јесењим прваком добојском Слогом заостаје два бода, нико у клубу није оптерећен борбом за 
шампионски ловор.

“Веће су нам амбиције у Купу Републике Српске, он нам је у првом плану. Пласирали смо се међу четири најбоља тима и жеља нам је финале. Наравно, размишљамо и 
о трофеју, свјесни смо да је Борац највећи фаворит, али нећемо се, ако нам они буду ривали, тек тако лако предати.
Што се тиче првенства ту је број један Радник, нису они најквалитетнији, али мислим да имају највећу подршку “ , истиче Радоја.
На љето му истиче уговор са Слободом из Мркоњић Града.
“ Још је рано да размишљам шта даље и како. Наравно, прво ћу сјести с људима из клуба и разговарати. Они су досад били изузетно коректни према мени, 
па желим да и ја будем. А, док се то не догоди настојаћу да се Слободи одужим још бољим играма. Искрен да будем желио бих да направим корак више, да се 
опробам и у премијерлигашком друштву. То могу само ако на прољеће будем пружао добре партије, онда ће ваљда бити и елитних понуда” ,  ријечи су Синише 
Радоје, везисте Слободе из Мркоњић Града.                                                                                                                                                                                                               Ж. ТИЦА
Погрешна политика
Синиша Радоја је Борчево дијете, прошао је комплетну омладинску школу, а на Градском стадиону провео је дванаест година.
“ Никад нисам добио шансу да заиграм у првом тиму. Жао ми је због тога, али мислим да је већа кривица на другој стани. У Борцу су увијек више цијенили 
играче са стране, него своју дјецу. Ни данас није ништа боље, тако је то већ годинама. Мислим да је то погрешна политика “ , каже Радоја.
Похвале Драгишићу
Велика заслуге за Слободина одлична јесења издања припадају, по ријечима, Радоје тренеру, Зорану Драгишићу.
“Одличан је стручњак и педагог, сав је у фудбалу и посвећен му је двадесет и четири часа. Сјајно нас је припремио, направио одличну атмосферу како у екипи, 
тако и у клубу. Ако је неко и сумњао у Драгишићеве тренерске квалитете, он их је јесенас све разувјерио. Мислим да је један од нашин најбољих стручњака, да 
је Слобода одскочна даска у његовој каријери “ ,  мишљења је Радоја.                                                                                                                                        Извор: лист  ФОКУС
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МЛАДОсТ ПОбИЈЕДИЛА сЛ ТАКОВО ЛЕОТАр 71: 59

МрКОЊИЋАНИ У фИНИШУ 
сЛОМИЛИ ОТПОр ТрЕбИЊАЦА

МЛАДОсТ- сЛ ТАКОВО ЛЕОТАр 71:59 (25:15, 13:20, 14:12, 19:12)

Дворана: “Арена Комерцијалне банке”. Гледалаца: 600. Судије: Адимир 
Зурпановић(Тузла), Дамир Кунисић(Тузла), Саша Лакић(Бјељина).

МЛАДОСТ: Алексић, Јовановић 5, Анђелић, Ђурановић, Милошевић 21, Лерић 6, 
Трикић 6, Видовић, Кежић 19, Иванић 9, Велимировић 5, М.Радановић. Тренер: Горан 
Сладојевић.
СЛ ТАКОВО ЛЕОТАР: Ковачевић 5, Рикало, Алексић, Пелкић 20, Кашћелан 6, Зотовић 
2, Црнагорац 3, Милановић,  Марковић 2, Сетенчић 12, Мијатовић, Јоспповић 9. 
Тренер :Радомир Кисић.

Кошаркаши мркоњићке Младости у дербију 22. кола “Лиге 13” заслужено су побиједили 
СЛ Таково Леотар 71:59  и за корак се приближили пласману у “Лигу 6”. У “игри” за 
пласман у завршницу такмичења и поред пораза остали и кошаркаши Леотара.
Кошаркаши Младости у вођству су били 39 минута и 26 секунди. Гости су само у 26. 
минуту успјели да преокрену резултат у своју корист( 42:41), које су задржали само 18 
секунди. Остатак утакмице домаћи кошаркаши су контролисали и у финишу дошли 
заслужено до убједљиве побједе  71:59.
Иначе, кошаркаши Младости сјајно су отворили меч и направили серију од 12:0 и први 
период игре ријешили у своју корист 25:15. У другој четвртини одлична игра гостију 
који су тај период игре добили резултатом 20:13 и утакмицу вратили у неизвјесност. 
Међутим, кошаркаши Младости последњих десет минута утакмице одиграли су у  
високом ритму и у финишу меча сломили отпор Требињаца и заслужено забиљежили 
важну побједу у борби за пласман у “Лигу 6”.
Тренер Младости Горан Сладојевић био је презадовољан игром своје екипе и важном 
побједом.
,,Заслужено смо побиједили. Знали смо да је Леотар чврста екипа и да их је тешко 
надтрчати и надиграти. Ми смо у томе успјели и заслужено побиједили. Важно је да је 
побједа већа од три поена разлике у  случају да на крају сезоне имамо исти број бодова, 
јер би се тада ми пласирали у “Лигу 6”. То је нама био и примарни циљ у овом мечу” , 
рекао је Сладојевић.
Тренер гостију Радомир Кисић био је задовољан игром своје екипе и поред пораза.
,,Ми И Младост одиграли смо одличну утакмицу. Домаћи састав је заслужено 
побиједио, мада мислим да је побједа изражена се великим омјером поена. Утакмица 
је цијело вријеме била у “егалу”, осим на почетку када је домаћи састав направио серију 
од 12:0” , рекао је Кисић и додао да до краја шампионата има још четири кола и да ће 
Леотар учинити све да се пласира у завршницу шампионата.
                                                              

С.ДАКИЋ

МЛАДОсТ ПОбИЈЕДИЛА ХЕрЕЦЕГОВАЦ 79:71 (23:13, 17:22, 16:17, 23:19)

ЛЕрИЋ ВОДИО МрКОЊИЋАНЕ ДО ПОбЈЕДЕ
Дворана: „Арена Комерцијалне банке“.Гледалаца: 500. Судије: Ердедан Каровић(Зеница), Иван 
Билић(Зеница), Мила Чавар(Бусовача).
МЛАДОсТ: Анђелић, Јовановић 12, С. Радановић, Ђурановић, Милошевић 14, Лерић 25, Трикић, Видовић 
4, Кежић 13, Иванић 6, Велимировић, М.Радановић 5. Тренер: Горан Сладојевић.
ХЕрЦЕГОВАЦ: Лалић 13, Деспотовић 18, Парежанин, Фимић 4, Б.Радовановић, Носовић, Гајовић 21, 
Куљић 10, Ракочевић, Радмиловић 2, Савић 3, Братић. Тренер: Зоран Гломазић.

Кошаркаши Младости у 20.колу Лиге 13 заслужено, али много теже него што се очекивало, савладали су 
борбени састав Херцеговца 79:71. Наиме, изабраници Горана Сладојевића добро су одиграли само прву и у 
последњој чевртини саму завршницу и забиљежили важну побједу у походу на Лигу 6. Јунак побједе био је 
најстарији кошаракаш не терену Самир Лерић, који се јуначки борио под обручем и убацио чак 25 поена.
Занимљиво је да гости нису ни једном били у вођству, мада су други и трећи период игре ријешили су своју 
корист(22:17, 17:16), само су на самом почетку меча четири пута изједначили резултат. Кључни играч у том 
периоду игре био је Горан Гајовић.
Тренер Младости Горан Сладојевић био је задовољан побједом своје екипе, али не игром.
„Најважније је да смо добили утакмицу, јер је по правилу увијек тешко играти када се меч мора добити. Имали 
смо предност од 17 поена разлике и онда неразумљив пад у игри. Недостајао нам је Ранко Велимировић, који 
није играо због болова у леђима да својим шутевима разбије зону гостију, за коју нисмо имали адекватан одговор“ , рекао је Сладојевић.
Тренер гостију Зоран Гломазић био је задовољан игром своје екипе и поред пораза.
„Младост је заслужено побједила. Ми смо имали проблем јер смо играли без четири центра, што се осјетило у нашој игри. Значи играли смо колико 
смо могли и мало нам је недостајало да можда начинимо и изненађење“ , рекао је Гломазић.

                                                               С. ДАКИЋ 
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