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На  22. Сједници СО 
одборници су  једногласно 
усвојили  Приједлог Рјешења 
о престанку функције  
предсједника Скупштине 
општине Мркоњић Град. 
На основу увјерења ЦИК 
БиХ Сарајево потврђено 
је  да је Дивна Аничић 
изабрана за начелника 
општине Мркоњић Град као 
и престанак на функцију 
Предсједника Скупштине 
општине Мркоњић. Град са 
даном 03.06.2011. године. 
Након тога новоизабрана 
начелница општине Дивна 
Аничић положила је свечану 
заклетву.  
Извјештајем и приједлогом 
Комисије за избор и 
именовања, на основу 
тајног гласања одборника 
констатовано је да је за новог 
предсједника Скупштине 
општине изабран г-дин 
Миленко Милекић, који је 
такође положио свечану 
заклетву. 
Усвојен је Извјештај о 
извршењу буџета општине 
Мркоњић Град за 2010. 
годину и Приједлог одлуке 
о усвајању завршног рачуна  
буџета општине за 2010. 
годину. 
У овом извјештају начелница 
Одјељења за привреду и 
финансије  Жељка Стојичић 
констатовала је да је буџет 
за 20% већи у односу на 
остварење из 2009. године, 
да је остварен суфицит 
у 2010. години у износу 
од 467.716,00 КМ којим 
је покривен дефицит из 

претходне године, да су 
порески приходи остварени 
за 8% већи у односу на 2009. 
годину, а непорески за 12% 
те да су укупни примици 
већи за 69% у односу  на 
2009. годину што је резултат 
сарадње  и помоћи општини 
Мркоњић Град од стране 
Владе РС.  
Такође је усвојен и Извјештај 
о извршењу Програма 
капиталних инвестиција 
у 2010. години којим је 
планирана  реализација 
инвестиција у вриједности 
од 2.163.000,00 КМ а 
остварено је преко три 
милиона. 
Одборници Скупштине 
општине усвојили су 
и Приједлог Одлуке о 
расподјели добити Јавног 
предузећа „Балканапетрол“ 
Мркоњић Град; Приједлог 
Одлуке о утврђивању крите-
ријума  и расписивању 
конкурса за Избор чла-
нова Управног одбора 
Агенције за привредни 
развој општине Мркоњић 
Град; Приједлог Рјешења 
о именовању  Комисије за 
избор чланова Агенције за 
привредни развој општине 
Мркоњић Град; Приједлог 
Рјешења о именовању чла-
нова Управног одбора Јавне 
установе Културни центар 
„Петар Кочић“ Мркоњић 
Град; Приједлог Рјешења 
о именовању једног члана 
Управног одбора ЈЗУ 
Дом здравља “ Др Јован 
Рашковић” Мркоњић Град ;  

Одборници Скупштине 
општтине Мркоњић Град 
одржали су 23. Сједницу 
скупштине дана 23.06.2011. 
године, а на дневном реду су 
биле 34 тачке. Одборници су 
усвојили неколико Приједлога 
Одлука, као и Нацрт Одлуке о 
одређивању радног времена  
угоститељских објеката на 
подручју општине. Одлуком 
је предвиђено да : 
а) Угоститељски објекти 
за смјештај могу радити 
у неограниченом радном 
времену (хотели, мотели 
и куће за становање), као 
и угоститељски објекти 
смјештени на аутобуској 
станици – с тим да је забра-
њено точење алкохола од 24 
до 7 часова наредног дана. 
б) За остале угоститељске 
објекте  на подручју општине 
Мркоњић Град утврђено је 
следеће радно вријеме: 

-Ресторани, кафане, кафе 
барови, посластичарнице, 
објекти брзе хране и други 
објекти  за пружање услуга  
исхране и пића од 07-24 часа.  
-Диско барови и диско 
клубови (дискотеке) од 19-
02 часа. 
-Ноћни барови од 20-03 часа. 

ц) за угоститељске објекте 
у периоду од 20 децембра 
текуће године до15 јануара 
наредне године  радно вријеме 
се продужава за 2 часа. тј. 

- 1 (један) сат у радне дане  у 
периоду од 01.07.до 31. 08.
-1 (један ) сат у дане викенда 
(петак  и субота) и дане 
републичких празника у 
зимском периоду и 
- 2 (два) сата у дане викенда 
(петак и субота) и дане 

МИНИСТАР ТЕГЕЛТИЈА И ПРЕДСТАВНИЦИ „ЕЛЕКТРОКРАЈИНЕ“ У МРКОЊИЋ ГРАДУ

ПОМОЋ У ИЗГРАДЊИ ЕЛЕТРОМРЕЖЕ 
У ПОСЛОВНИМ ЗОНАМА

Фискална стабилност 
општине и улагања у 
обнову  и изградњу 
електроенергетских објеката 
била је тема јучерашњих 
(петак) разговора министра 
финансија Зорана Теге-лтије 

и директорице „Електро-
крајине“ Секе Кузмановић 
са начелницом мркоњићке 
општине Дивном Аничић. 
Наиме, Аничићева  је 
министра Тегелтију инфо-
рмисала да се општински 

бу-џет остварује 
п р е д в и ђ е н о м 
динамиком и 
да општина на 
вријеме серви-
сира све обавезе 
према буџетским 
кори-ницима. Са 
представницима 
„Електрокрајине“ 
је постигнут 
договор да ово 
предузеће на 
п а р т н е р с к о ј 
основи помогне 
изградњу еле-
ктро-мреже на 
простору гдје 
треба да се граде 

пословне зоне „Подбрдо“ 
и „Рудићи-Кула“. Наиме, 
договорено је да за изградњу 
електромреже са по педесет 
одсто средстава учествује 
општина и предузеће 
„Електрокрајина“.

,,Ми очекујемо да би 
радови на успостављану 
пословних зона и изградњи 
електромреже могли почети 
почетком наредне године. 
Дио новца који 
„Електрокрајина“ уложи 
у изградњу електро-
енергетских објеката 
општина би враћала овом 
предузећу од новца који 
обезбиједи продајом 
пословних локација. За 
нас је овај договор од 
велике користи, јер је за 
општину  инвестиција у 
електроенергетске објекте 
у пословним зонама 
доста велика и ова помоћ 
„Електокрајине“ добро 
нам ће доћи да што прије 
отпочнемо са радовима на 
успостављању пословних 
зона” , рекла је Аничићева.

МРКОЊИЋКА ОПШТИНА СТИМУЛИШЕ ПРЕДУЗЕТНИШТВО И ЗАПОШЉАВАЊЕ

  ЗАПОШЉАВАЊЕ СВАКОГ РАДНИКА 
ОПШТИНА СТИМУЛИШЕ СА 5.000 КМ

Руководство мркоњићке општине 
свјесно чињенице да без оживљавања 
привредних токова и новог запошљавања 
нема бржег развоја ове локалне 
заједнице одлучило се да стимулише 
предузетништво и активности на 
запошљавању нових радника. Наиме, у 
том циљу потписан је уговор са три банке 
о удруживању средстава за кредитно 
финансирање предузетништва, малих 
и средњих предузећа. Кредитни фонд 
уз општинска и средства банака износи 
милион марака.
,,Кредитни фонд формиран је за 
финасирање предузетништва,малих 
и средњих предузећа, те пољопривредне дјелатности. Висина кредитних средстава за 
финансирање пројеката у предузетништву, малим и средњим предузећима износи од 15 до 50 
хиљада марака, са грејс периодом отплате од 48 мјесеци. За коришћење кредитних средстава 
предузетници треба да испуне одређене услове” , рекла је начелница општине Дивна Аничић 
и додала да висина кредита за пољопривреднике износи од 5 до 15 хиљада марака. Иначе, у 
циљу стимулисања запошљавања општина ће у наредне три године издвојити 340 хиљада 
марака бесповратних средстава за запошљавање 68 незапослених лица. У овој години за те 
намјене издвојено је 100 хиљада марака.
,,Општина је потписала уговор са девет послодаваца за запошљавање 68 незапослених лица. 
Послодавац ће за сваког запосленог радника добити по 5.000 марака, уз услов да радника 
задржи у радном односу три године” , истакла је Аничићева.
Власник предузећа „МГ Домино“ Петар Пена рекао је да је задовољан што општина стимулише 
запошљавање.
,,У предузећу тренутно ради девет, а ових дана запослићемо још десет радника. Од општине 
за запошљавање тих радника у наредне три године добићемо 50 хиљада марака, а средства ће 
нам квартално бити дозначавана” , рекао је Пена.
Слично прича и власница предузећа „Чивчија градња“ Јадранка Чивчија, чије ће предузеће 
запослити три радника.
,,Наше предузеће је тек формирано и средства која ћемо добити од општине за запошљавање 
три радника добро ће нам доћи. У плану имамо да у току године запослимо још један број 
нових радника” , рекла је она.
„БЕМА“- Највише, 30 нових радника запослиће Фабрике обуће „Бема“ у Мркоњић Граду.

                                                                                          С. ДАКИЋ

Директорица „Електро-
крајине“ Сека Кузмановић 
рекла је да је општина 
спремна да обезбиједи дио 
средстава за реконструкцију 
нисконапонске електро-
мреже на подручју општине, 
која је у доста лошем стању.
,,Ми имамо снимљено стање 
и планове за реконструкцију 
нисконапонске мреже и 
настојаћемо да што прије 
кренемо са реализацијом 
тих планова. 
Потребна су улагања и у 
санацију средњонапонске 
мреже и у изградњу 
нових трафо станица, јер 
имамо велике губитке на 
електропреносној мрежи, 
како би обезбиједили да сви 
потрошачи имају квалитетно 
напајање струјом”, истакла је 
Кузмановићева. 

 С. ДАКИЋ
     

НАЈАВА НАРЕДНЕ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МРКОЊИЋ ГРАД 
Одборници Скупштине општине Мркоњић Град би на наредној сједници требало да разматрају Приједлог Одлуке о одређивању вриједности бода за 
обрачун комуналне накнаде; Приједлог Одлуке о одређивању радног времена угоститељских објеката на подручју општине Мркоњић Град; Приједлог 
Одлуке о расписивању избора за чланове Савјета мјесних заједница и Приједлог Одлуке о усвајању Регулационог плана „Пословна зона Подбрдо“ 
Мркоњић Град. 
На дневном реду скупштине наћи ће се и  Извјештај о о извршењу буџета општине Мркоњић Град у периоду јануар-јуни 2011. године, Извјештај о раду 
општинских инспекцијских органа за период јануар-јуни 2011. године и Информација о стању јавне безбједности у периоду јануар-јуни 2011. године на 
подручју општине  Мркоњић Град; Информације о стању у области риболова и ловства на подручју општине Мркоњић Град.

МИЛЕНКО МИЛЕКИЋ, НОВИ ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МРКОЊИЋ ГРАД

На данашњој сједници Скупштине општине Мркоњић Град за новог предсједника 
Скупштине, тајним гласањем , изабран је одборник СНСД-а  Миленко Милекић. Прије 
њега је ту функцију обављала актуелна начелница општине Дивна Аничић. 
Приликом гласања, један одборник је био уздржан, два су била против и 18 их је дало 
потврдан глас.
Такође, Аничићева је положила заклетву пред скупштином да ће као начелник обављати 
све потребне дужности и да ће радити за добробит града.

                                                                     Д.Лекић

Скупштинска
хроника
Скупштинска
хроника

И З В Ј Е Ш Т А Ј 
са  22. сједнице 

Скупштине  општине

И З В Ј Е Ш Т А Ј са  23. сједнице Скупштине општине

републичких  празника у 
љетном периоду. 

Одборницима су предочени 
и Нацрти Регулационог  
плана „Пословна зона 
Подбрдо“  и Одлука о усва-
јању Регулационог плана 
„Пословна зона  Кула-
Рудићи“ Мркоњић Град  који  
су презентовали  предста-
вници  предузећа АД  
„Пројекат“ Бања Лука. 
Уводно излагање  приједлога 
Одлуке  о измјенама и 
допунама Програма за по-
дстицај привредног развоја 
општине у 2011. години 
поднио је директор Агенције 
за привредни развој Томислав 
Тодоровић.  Планирани 
износ  средстава за суфина-
нсирање активности  пољо-
привредних произвођача  
биће утрошен за набавку 
пластеника     45.000,00 КМ  и 
за едукације и стручни надзор  
у првој години  производње
5.000,00 КМ. Пластеници ће 
бити додјељивани индиви-
дуалним и регистрованим 
пољопривредним произво-
ђачима и пољопривредним 
задругама. 
На 23 сједници СО усвојене 
су и следеће Информације 
о стању у области културе 
и информисања на подру-
чју општине за 2010. 

годину; Информација о 
стању  у области спорта са 
финасијским извјештајем 
спортских клубова за 2010. 
годину;  Информација о дру-
штвеном положају младих, 
Информација о  стању 
у области запошљавања  
у предузећима и уста-
новама, Информација о 
раду  општинске борачке 
организације за 2010. 
Информација о раду 
Правобранилаштва  РС, 
Информација о здра-
вственом осигурању стано-
вништва, Информација 
о здравственој  заштити 
животиња у 2010 години, 
као и Извјештаји о раду 
ЈУ Центар за социјални 
рад Мркоњић Град за 2010. 
годину, ЈЗУ Дом здравља 
„Др Јован Рашковић“ 
Мркоњић Град за 2010. 
годину, Извјештај о раду 
ЈУ „Народна библиотека“ 
ЈУ КЦ “Петар Кочић” 
Мркоњић Град за 2010. 
годину, Извјештај о раду 
Ватрогасног друштва за 
2010. годину, Извјештај 
о провођењу Стратегије 
комуникације, те Закључак 
о обустављању од  примјене 
одредби чланова 45-48. 
Одлуке о грађевинском 
земљишту. 

Мркоњићка предузећа остварила добит од 23,1 милиона марака

ПО УКУПНО ОСТВАРЕНОЈ ДОБИТИ ТРЕЋИ У СРПСКОЈ

Мркоњићка предузећа и установе и поред отежаних услова 
пословања и свјетске економске кризе  у прошлој години 
остварила су укупну добит од 23,1 милиона марака. Наиме, 
на основу података Привредне коморе Републике Српске 
предузећа са подручја мркоњићке општине, по оствареној 
добити  , налазе се на трећем мјесту на подручју Привредне 
коморе Бањалуке и Републике Српске. То је резултат, 
констатовано је на сједници Скупштине општине , који у 
сивилу свјетске економске кризе охрабрује и наговјештава 
благи опоравак привреде у овој локалној заједници, а тај 
тренд настављен је и у првом кварталу ове године. Начелница 
Одјељења за привреду и финансије мркоњићке општине 
Жељка Стојичић рекла је да прошлогодишња укупна добит 
предузећа већа за чак 58 процената у односу на 2009.годину, 
када је износила 2,4 милиона марака.
,,У прошлој години предузећа и установе у нашој општини 
остварила су укупан приход од 197,9 милиона марака, 
што је за 13 процената више него годину дана раније. У 
истом периоду предузећа су остварила расход од 174,8 
милиона марака, што је за седам процената више у односу 
на 2009.годину.Губитак од 208 хиљада марака исказала су 
предузећа из области угоститељства и туризма и 74 хиљаде 
марака из области здравства” , истакла је Стојичићева.
Иначе, на подручју мркоњићке општине дјелатност обављају 
382 регистрована предузетника, 12 акционарских друштава, 
99 друштава са ограниченом одговорношћу, четири 
предузећа из области здравства и седам осталих правних 
субјеката. Занимљиво је да је у прошлој години било 45 мање 
регистрованих предузетника него годину дана раније. Тренд 
одјављивања радњи и слања радника на Биро рада био је 
посебно присутан у децембру мјесецу, када је одјављено 198 
лица, углавном у области трговине и предузећа из области 
дрвопрераде која смањују производњу у зимском периоду.

ЗАПОСЛЕНОСТ - Према подацима Пореске управе на 
подручју мркоњићке општине укупно је запослено 3.591 
лице.Просјечан лични доходак по запосленом раднику 
износио је 700, а на нивоу РС 784 марке.               

С. ДАКИЋ



4 5Локалне новости, јуни/јули 2011. године Локалне новости,  јуни/јули 2011. године 54

ОПШТИНА НАГРАДИЛА НАЈБОЉЕ УЧЕНИКЕ

УЧЕНИЦИ ГЕНЕРАЦИЈЕ НАГРАЂЕНИ 
СА ПО 450 МАРАКА

  
ДИВНА АНИЧИЋ, НАЧЕЛНИЦА ОПШТИНЕ МРКОЊИЋ ГРАД

МНОГО ОЧЕКУЈЕМО ОД ПОСЛОВНИХ ЗОНА
ПРИЗНАЊЕ  ЧЛАНОВИМА МРКОЊИЋКОГ  ТЕКВАНДО 

KЛУБА „ТИГАР“

НАЧЕЛНИЦА ДИВНА АНИЧИЋ ПРИМИЛА 
ОСВАЈАЧЕ МЕДАЉА

Начелница општине Мркоњић Град Дивна Аничић 
уприличила је пријем за чланове Теквандо клуба 
„Тигар“, који су на недавно одржаном Првенству 
Републике Српске у теквандоу освојили пет медаља. 
Наиме, златну медаљу освојили су Душан Петровић и 
Јована Томић,сребрену Боро Милашиновић, док су се 
бронзаном медаљом окитили Немања Арсенић и Златко 
Микулић.
Аничићева је младим спортистима честитала на великом 
успјеху и пожељела да и на наредним такмичењима 
постижу добре резултате и освајају медаље.
,,Иако је Теквандо клуб „Тигар“ основан прије десет 
мјесеци ви сте вашим редовним тренинзима успјели 
да створите неколико врхунских такмичара, који су на 
шампионату Српске освојили пет медаља. То је велики 
успјех за клуб, али и наш град, који је по врхунским 
резултатима својих спортиста постао препознатљив у 
БиХ, али  и региону” , истакла је Аничићева.
Тренер Теквандо клуба „Тигар“ Жељко Лазендић  рекао 
је да за теквандо спорт у Мркоњић Граду влада велики 
интерес и да је то спорт будућности.
,,Теквандо је олимпијски спорт и ја вјерујем да ћемо 
за неколико година имати неког од наших такмичара 
који ће се борити за одлазак на Олимпијске игре.Иначе, 
теквандо је у експанзији у Републици Српској, као и 
региону” , рекао је Лазендић.
Освајањем златне медаље, у категорији до 78 килограма 

задовољан је Душан Петровић.
,,Борбе на Првенству Републике Српске, које је одржано 
у Бањалуци биле су доста тешке и динамичне. Био 
сам добро припремљен и у финалној борби заслужено 
савладао такмичара из Дервенте и освојио златну 
медаљу” , рекао је Петровић и најавио да очекује да добар 
резултат постигне и на првенству БиХ, чиме би стекао 
услове за наступе на међународним такмичењима.
Иначе, Теквандо клуб „Тигар“ окупља четрдсет 
такмичара који четири пута седмично тренирају 
у фискултурној сали Основне школе „Иван Горан 
Ковачић“ и Омладинске организације „Центар“ у Дому 
културе.                                                                  

С. ДАКИЋ

Павловић и Недељка 
Новаковић, а по 100 
марака добили су ученици 
који су имали запажене 
резултате на регионалним и 
републичким такмичењима.
,,Захвална сам општинском 
руководству на новчаној 
награди, јер ми је то 
признање за досадашње 
успјехе, али и подстрек за 
даље школовање. Студираћу 
геодезију у Бањалуци 
и новчана средства ћу 
искористити за набавку 
књига” , рекла је Милијана 
Бојанић.
Слично прича и „вуковац“ 
у Гимназији Стефан 
Павловић, који ће уписати 
Факултет организационих 
наука у Београду.
По 250 марака добили 
су ученици генерације 
у четири мркоњићке 
основне школе Дуња 
Милић, Тамара Копања, 
Бранко Пекез и Сузана 
Чигоја. Са по 200 марака 
награђени су „вуковци“, а 
са по 100 марака ученици 
који су имали запажене 
резултате на регионалним и 
републичким такмичењима.

С. ДАКИЋ

опредјељеност локалне 
заједнице да стимулише 
новчаним средствима тале-
нтоване ученике.
Наиме, новчаном наградом 
од 450 марака награђена 
је ученица генерације 
у Гимназији Душанка 
Ковачевић и ученице 
генерације у Машинској 
школи Милијана Бојанић и 
Милана Пејић. Новчаним 
наградама од 300 марака 
награђени су „вуковци“ 
Гордана Симић, Стефан 

Општина Мркоњић Град 
издвојила је 4.500 марака 
за новчане награде за 
најбоље ученике завршних 
разреда основних и средњих 
школа. Наиме, ријеч је о 
ученицима генерације, 
“вуковцима“ и ученицима 
који су постигли завидне 
успјехе на регионалним и 
републичким такмичењима.
Новачане награде уче-
ницима је додјелила 
начелница општине Дивна 
Аничић, која је истакла 

ОПШТИНИ МРКОЊИЋ ГРАД ДОДЈЕЉЕН СЕРТИФИКАТ ЗА УСПЈЕШНУ 

РЕАЛИЗАЦИЈУ КОМПОНЕНТЕ «МЕДИЈИ И КОМУНИКАЦИЈЕ»
Општини Мркоњић Град је на дводневном радном 
састанку одржаном 12. и 13. јула у Сарајеву у 
организацији ОСЦЕ-а додијељен сертификат за 
успјешну имплементацију иницијативе „Локално је 
примарно“ компоненте „Медији и комуникација“. 
Сертификат је начелници општине Дивни Аничић 
уручио Richard Wiliams директор ОСЦЕ-овог одјела 
за људску димензију. Сертификат је додијељен и 
ШИК радију за активно учествовање у реализацији 
ове компоненте. 
На састанку су учествовали и  општински 
службеници, представници цивилног друштва 
и локалних медија из 27 општина у БиХ који су 
учествовали у овом пројекту. Узимајући у обзир 
корист размјене искустава и сарадње између 
представника општина, цивилног друштва и медија 
који имају заједничке проблеме и потребе, учесници састанка су преиспитали поједине 
дијелове компоненте, укључујући иновативне праксе које су уведене током реализације 
компоненте, као и извјештавање у служби локалне заједнице и грађанско новинарство. 
Сертификат за успјешно имплементирање компоненте „Медији и комуникација“ 
осим Општине Мркоњић Град добило је још осам општина и то: Јајце, Широки Бријег, 
Петрово, Шамац, Вишеград, Гацко, Купрес и Власеница. 
Након додјеле сертификата представници наведених девет општина презентовали су 
поједине дијелове компоненте које су успјешно реализовали. Тијана Рађевић- Дрљача је 
презентовала искуство Општине Мркоњић Град у изради и имплементацији  стратегије 
комуникације и значај Локалних новости, као начина екстерне комуникације. 

Т. Рађевић - Дрљача

Један од најважнијих 
пројеката у општини 
Мркоњић Град тренутно је 
изградња пословних зона, 
као вид подстицаја развоја 
привреде. Према ријечима 
начелнице општине, Дивне 
Аничић, у току је израда 
регулационих планова, 
односно усвојен је Нацрт 
регулационог плана који се 
налази на јавном увиду, а 
тај посао би требало да буде 
завршен до септембра.
- Након тога крећемо у 
изградњу инфраструктуре 
у Подбрду. Под 
инфраструктуром мислим 
на саобраћајнице, воду, 
струју и све оно што ми 
требамо урадити да би дошао 
инвеститор. 
То захтијева велика 
финансијска сре-дства и 
то нећемо моћи урадити 
сами, тако да се надамо 
сарадњи с Владом РС и 
јавним предузећима, а 
ту мислим прије свега на 
Електропривреду и ,,Путеве 
РС” - рекла је Аничићева 
у интервјуу за ,,Локалне 
новине”.

Осим пословне зоне, ова 
локална заједница нуди 
различите подстицајне 
програме за развој привреде и 
пољопривреде?
АНИЧИЋЕВА:  Кад је у 
питању подршка развоју 

привреде, већ дуги низ 
година имамо своје 
подстицајне програме, 
дајемо и бесповратна 
средства и повољна кредитна 
средства. Мислимо да је то 
и те како олакшање нашим 
привредним субјектима. Још 
давно смо поједноставили 
процедуре за регистрацију 
предузећа и све је то њима 
нека помоћ. Помажемо 
им у складу са законом 
и нашим финансијским 
могућностима. Тренутно 
је расписан и јавни позив 
за додјелу пластеника 
за пољопривредне 
произвођаче.

Много се урадило и на пољу 
инфраструктуре, да ли и 
даље мислите наставити с том 
врстом пројеката?
АНИЧИЋЕВА: Даљи прио-
ритети су наставак изградње 
инфраструктуре, иако је у 
протеклом периоду много 
урађено у том погледу, 
било да је ријеч о изградњи 
канализације и водовода 
или асфалтирању путева. 
То је процес који стално 
траје. Одлучили смо се 
да у наредним годинама 
покушамо да уредимо 
градске улице, а упоредо с 
тим рјешавамо и водовод и 
канализацију, јер још увијек 
имамо улица у ужем дијелу 
града гдје су водоводне цијеви 

старе стотинама година.Под 
инфраструктуром мислим и 
на спортске терене.
Изградили смо тениски 
терен, то је наишло на 
позитиван одјек и има 
интересаната, а радимо и 
велико спортско игралиште, 
близу садашње спортске 
дворане. Трудимо се да 
у свим сеоским мјесним 
заједницама, тамо гдје 
има дјеце, обезбиједимо 
игралишта с тобоганима и 
клупама.
Помињали сте да су у плану 
већи пројекти, као што је 
реконструкција Дома здравља 
и Средњошколског центра?
АНИЧИЋЕВА: Очекује 
нас реконструкција Дома 
здравља, јер је садашња 
зграда направљена од неких 
азбестних плоча, што се, по 
истраживањима, показало 
штетним за здравље, 
тако да ми морамо да то 
реконструишемо споља, 
да промијенимо столарију, 
што ће се одразити не само 
на изглед, него и на уштеду 
енергије за гријање.
Свакако да је један од већих 
пројеката реконструкција 
Средњошколског центра и то 
је пројекат који постоји већ 
дуже вријеме. Реализацијом 
тог пројекта настава у 
Гимназији и Машинској 
школи могла би се одвијати 
у једној смјени, што би била 

велика уштеда материјалних 
трошкова.

Мркоњић Град је познат по 
великој подршци коју даје 
младим људима?
АНИЧИЋЕВА: Млади људи и 
њихово образовање су нам на 
првом мјесту. Стипендирамо 
око 250 студената, све оне 
који испуњавају услове. У 
протеклом периоду смо и 
наше основне школе довели у 
добро стање када су у питању 
услови за унапређење наставе.

Шта је с фабриком вијака која 
је била у стечају?
АНИЧИЋЕВА: У Фабрици 
вијака ,,Металац” успјешно 
је завршен стечај, измирене 
су обавезе према свим 
радницима, тако да сад 
,,Металац” нема дуговања 
ни према држави ни према 
радницима. Фабрика про-
изводи онолико колико може 
да пласира на тржиште. Ту је 
највећи проблем тржиште, 
јер је на овим просторима 
металска индустрија стала, 
али бар смо успјели завршити 
стечај да не продамо машине 
и да се фабрика не угаси.

Планови за Балкану
Какви су планови с Тури-
стичким центром Балкана?
АНИЧИЋЕВА: Још давно смо 
се на Скупштини одлучили 

за израду регулационог 
плана за Балкану и врло 
брзо ћемо почети с тим 
послом. Утврђујемо које је 
земљиште државно, а које 
приватно, и кад направимо 
регулациони план ми ћемо 
понудити људима могућност 
да граде, како би створили 
прави туристички комплекс 
који би могао да живи током 
цијеле године.

Рад локане заједнице

Како функционише рад 
општинске администрације, 
да ли се сусрећете с већим 
проблемима?
АНИЧИЋЕВА: Немамо 
посебних проблема у раду кад 
је у питању административна 
служба, зато што ми имамо 
солидно стабилан буџет и 
испуњавамо све обавезе 
и према социјалним 
случајевима и према 
буџетским корисницима. 
С друге стране, увијек је 
незапосленост питање број 
један, тај привредни развој 
јесте проблем у цијелом 
региону, а не само код нас, 
тако да нам људи највише 
долазе тражећи било какво 
запослење.              

Д.ЛЕКИЋ

Дивна Аничић 
званично нови 
начелник општине 
Мркоњић Град
Након коначног потврђивања резултата пријевремених избора 
за начелника општине Мркоњић Град 06.06.2011. године у 
просторијама Централне изборне комисије БиХ, предсједница 
ЦИК-а Ирена Хаџиабдић уручила је Увјерење о додјели мандата 
новој начелници општине Дивни Аничић. 
Према потврђеним резултатима кандидат СНСД-а Дивна Аничић 
добила је повјерење грађана са освојених 4998 или 69% гласова.

Предсједница ЦИК-а је констатовала да су избори у Мркоњић Граду 
протекли у најбољем реду, такође предсједница је новоизабраној 
начелници општине пожељела срећу и успјех у раду. 

Т. Рађевић- Дрљача

Дивна Аничић и директор ОСЦЕ- а 
Richard Wiliams

чланови Теквандо клуба  са начелницом општине

награђени ученици са начелницом општине

предсједница ЦИК-а Ирена Хаџиабдић и начелница општине Дивна Аничић
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ЗАНИМЉИВА ИНИЦИЈАТИВА ГРУПЕ ГРАЂАНА ИЗ МРКОЊИЋ ГРАДА ПРЕДСЈЕДНИКУ РС
ТРАЖЕ ФОРМИРАЊЕ КАБИНЕТА ЗА РАЗВОЈ И ОЖИВЉАВАЊЕ СЕЛА

Група грађана из Мркоњић Града упутила је предсједнику Републике Српске Милораду Додику иницијативу да се на нивоу Владе РС, при Министарству 
пољопривреде, шумарства и водопривреде формира кабинет за село. Наиме, у иницијативи се предлаже да се на челу кабинета нађе помоћник министра, 
а да остали чланови буду неожењене и неудате особе, чији би задатак био очување живота и становништва на селу и стварање услова за оживљавање села.
Један од потписника иницијативе одборник у Скупштини општине Мркоњић Град Миленко Милекић каже да су предсједника РС Милорада Додика са 
садржајем иницијативе упознали приликом његове посјете Мркоњић Граду.
,,Предсједник Милорад Додик је подржао нашу иницијативу и замолио нас да иницијативу у писаном облику доставимо на протокол у његов кабинет. 
Народни посланик Боро Рудић иницијативу је предао на протокол у предсједников кабинет. Ми очекујемо да ће о иницијативи свој суд ускоро дати Влада 
РС” , рекао је Милекић и додао да би приоритет чланова Кабинета за село требао да буде да што прије сачине списак неудатих дјевојака од 35 до 45 и 
момака од 35 до 50 година старости који живе у селима Републике Српске.
Наиме, према мишљењу потписника иницијативе у првој години рада Кабинета за село требало би обезбједити да се склопи око 1.000 бракова на селу, а 
склапање брака би била и обавеза запослених у кабинету, као и оних који се укључе у рад и активности на овом пројекту.
,,Влада Републике Српске би требала да обезбједи подстицајна средства за брачне парове на селу, укључујући посебну стимулацију за свако новорођенче. 
У реализацију пројекта треба да се укључе и локалне заједнице, тако да би свака општина требала да формира савјете за развој села и да обезбједи 
подстицајна средства за младе брачне парове који се одлуче да живе на селу” , истакао је Милекић и додао да је у иницијативи предложено да се на нивоу 
Српске формира савјет за село, на чијем би челу био предсједник РС, предсједник Владе РС, један број министара и потписника ове иницијативе.

ПОТПИСНИЦИ-Иницијативу је потписало десет грађана из Мркоњић Града, међу којима су одборници Скупштине општине, народни посланици, 
функционери у заједничким институцијама БиХ, “обични“ грађани. Иницијативу је потписао и начелник општине Чајниче Бранко Рољић, који је иначе 
родом из Мркоњић Града.

ПОДИЋ-У иницијативи која је достављена предсједнику РС наведено је да су потписници иницијативу потписали у селу Подић у којем одавно нема 
становника, у кући у којој је некада рођено тринаесторо дјеце.

                                                                                           С. ДАКИЋ
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У МРКОЊИЋ ГРАДУ ОБИЉЕЖЕНА ГОДИШЊИЦА УБИСТВА 21 ПОЛИЦАЈЦА

КРИВИЧНЕ ПРИЈАВЕ ПОДНЕСЕНЕ ПРОТИВ ШЕСТ ЛИЦА

ОТКРИВЕН СПОМЕНИК ПАЛИМ БОРЦИМА У КОТОРУ 

СПОМЕН ШЕСТОРИЦИ СРПСКИХ ЈУНАКА
У Котору, селу надомак Мркоњић 
Града откривено је спомен-обиљежје 
за шесторицу погинулих бораца ВРС и 
Спасоји Стојановићу цивилној жртви 
рата. Чину откривања споменика 
осим родбине, сабораца и мјештана, 
присуствовали су министар финансија 
РС Зоран Тегелтија и предсједник 
БОРС-а Пантелија Ћургуз.
Иначе, на спомен-обиљежју налазе се 
фотографије и имена погинулих бораца 
ВРС Зорана Микулића,Слободана 
Билића,Раденка Коџе,Радослава и 
Драгана Лукића и Милорада Богојевића, 
који су углавном били припадници 11. 
мркоњићке лаке пјешадијске бригаде. 
Спомен-обиљежје открила су дјеца 
погинулих бораца Немања Лукић, 
Раденка Коџо, Теја Богојевић и Биљана Билић.
Предсједник Борачке организације Мркоњић Град Милан Стеванић подсјетио је присутне 
о доприносу погинулих бораца, али и свих бораца ВРС и српског народа у стварању 
Републике Српске.
,,Погинули борци ВРС из Котора храбро су погинули за Републику Српску. У Котору 
прије седамдесет година, на почетку Другог свјетског рата усташе су учиниле стравичне 
злочине над недужним српским народом. Заслуга је бораца ВРС и оних који су 1992.године 
организовали српски народ што се ти злочини нису поновили и што је створена Република 
Српска. Посебно је неизмјерљив допринос палих бораца, јер су они своје животе уградили 
у темље Српске” , рекао је Стеванић.  
О значају стварања Републике Српске, за опстанак српског народа западно од Дрине, 
присутне је подсјетио  министар финансија Зоран Тегелтија.
,,Да није било бораца и ВРС не би било ни Републике Српске. Без Републике Српске, шта 
би ми били? Били би неко ново Косово или исељеници негдје далеко од завичаја. Желим 
да са овога мјеста поручимо, да у Републици Српској било ко и са којег мјеста одлучивао 
нема право да тргује са Републиком Српском. Ови споменици нека буду и опомена онима 
који тако нешто помисле” , поручио је Тегелтија и додао да без Републике Српске не би 
било живота српском народу на овим просторима.
НЕСТАЛИ- На спомен-обиљежју налази се и фотографија Раденка Коџе, који је нестао на 
озренско-возућком ратишту у љето 1995. године.
,,Био је добар момак, пред којим је била сјајна будућност. Нестао је у 21-ој години и то је 
једино што о томе знамо” , рекла су његова браћа Саво и Маринко. 

                                                                           С. ДАКИЋ

У СТУПАРИМА  СПОМЕН - ПЛОЧА ЗА 97  ЖРТАВА 
УСТАШКОГ ПОКОЉА

На  православном 
гробљу Чулићи у селу 
Ступари Баре Града 
откривено је спомен-
обиљежје са именима 
97 цивилних жртава 
усташког покоља 
са почетка Другог 
свјетског рата и шест 
погинулих бораца 
НОР-а. Освештано је и спомен-обиљежје за пет погинулих 
бораца у Отаџбинско-одбрамбеном рату. Наиме, спомен-плоча 
са именима 97 цивилних жртава усташког покоља из 1941. 
године подигнута је у  капели православног гробља Чулићи.
,,У звјерском покољу усташе су убијале старце, жене, изнемогле 
и дјецу. Наиме, убијено је дијете Пере Чулића, које је имало само 
шест недјеља и није дочекало да буде крштено и да добије име. 
Сви они су убијени зато што су били Срби и православне вјере, 
зато што су им вјеровали и што оружје нису имали. Ми њихови 
потомци подижући ово спомен-обиљежје отимамо злочин 
од заборава, како се не би поновио и да служи као опомена 
нашим потомцима да никада не вјерују онима који баштине 
усташку идеологију” , рекао је члан Одбора за подизање спомен-
обиљежја Марко Ступар.
Начелник општине Дивна Аничић истакла је да је значајно 
што се на једном мјесту у православном гробљу Чулићи налази 
спомен-плоча са именима српских жртава из последња два рата.
,,Надам се да никада више у овом селу, али и на другом мјесту неће 
постављати спомен-плоче са именима српских жртава. Желим 
да кажем да су слобода и огњиште нешто најсветије. Ови људи 
чија се имена налазе на спомен-плочама борили су се за наша 
огњишта и слободу. Жртве из Другог свјетског рата нису могле 
ни да сањају да ћемо ми сада живјети у Републици Српској, али 
су они негдје били претече стварања наше отаџбине” , нагласила 
је Аничићева.
Предсједник Борачке организације Милан Стеванић  подсјетио 
је на допринос палих, али и свих бораца  ВРС стварању 
Републике Српске.
ЗАХВАЛНИЦА- Предсједник СУБНОР-а Симо Попадић 
додјелио је захвалницу Слободану Чулићу, човјеку који је 
најзаслужнији за изградњу капеле и подизање спомен-
обиљежја.                                                                     С. ДАКИЋ

ОТВОРЕН КЛУБ РАТНИХ ВЕТЕРАНА

    КУТАК ЗА БОРЦЕ СА СИМПТОМИМА 
ПОСТТРАУМАТСКОГ  СТРЕСА

Борци Отаџбинско-одбрамбеног рата из Мркоњић Града 
добили су на употребу Клуб ратних ветерана. У адаптацију 
и опремање простора општинска и републичка Борачка 
организација уложиле су 20 хиљада марака.
Клуб ратних ветерана налази се у приземљу зграде Завода 
за запошљавање. Има корисну површину од педесет 
квадрата и у наредном периоду простор ће се опремити 
потребном опремом за дружење са борцима који имају 
симптоме посттрауматског  стресног поремаћаја,  али и 
рачунарима за обуку ратних ветерана.
Предсједник Борачке организације Мркоњић Град Милан 
Стеванић истакао је да је од великог значаја што су борци 
мркоњићке општине добили свој клуб.
,,Важно је да ми борци имамо свој кутак, да се можемо 
окупљати, дружити и размјењивати искуства. То ће 
посебно добро доћи борцима који имају симптоме 
посттрауматског стреса, јер таквим лицима много значи 
дружење и разговарање с њима о њиховим проблемима и 
могућност да спознамо које су то особе и како им се може 
помоћи упућивањем у надлежене институције” , рекао је 
Стеванић.
Стручни сарадник у Борачкој организацији РС Јелена 
Шурлан рекла је да су за рад  са лицима која имају симптоме  
посттрауматског стресног поремаћаја оспособљена  четири 
лица.
,,Та лица прошла су вишедневну едукацију и оспособљена 
су да раде са лицима која имају симптоме посттрауматског 
стресног поремећаја” , истакла је Шурланова.
Иначе, осим Мркоњић Града клубови ратних ветерана 
отворени су у Шипову, Козарској Дубици и Шамцу.

                                                                        
С. ДАКИЋ

„ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ НА ВРБАСУ“ МРКОЊИЋ ГРАД

 ПОСЈЕТА КИНЕСКЕ ДЕЛЕГАЦИЈЕ ХЕ „БОЧАЦ“

Делегација Кинеске националне корпорације за електричну опрему(Cinna Nаtiоnаl 
ЕlеktricЕquipmen Corporаtion) посјетила је јуче(у сриједу) предузеће „Хидроелектране 
на Врбасу“ у Мркоњић Граду. Наиме,представници ове највеће кинеске компаније из 
области енергетике посјетили су Хидроелектрану „Бочац“ на Врбасу, гдје су се упознали 
са радом ове хидроелектране.
Извршни директор за инвестиције и развој у „Хидроелектранама на Врбасу“ Горан 
Милановић каже да је кинеску делегацију сачињавало седам представника Кинеске 
националне корпорације за електричну опрему.
,,Била је то протоколарна посјета, у којој смо представнике кинеске делегације упознали 
са техничким карактеристикама и инсталисаним капацитетима за производњу 
електричне енергије у Хидроелектрани „Бочац“. Наиме, као што је познато инсталисана 
снага Хидроелектране „Бочац“ је 110 мегавата и годишњи план производње електричне 
енергије је око 274 милиона киловат часова. Госте из Кине упознали смо и са начином 
организовања предузећа, тренутним активностима и развојним плановима, што је њих 
посебно и занимало” , рекао је Милановић и додао је за кинеску делегацију уприличена 
презентација техничких карактеристика постројења и начин њиховог одржавања.
За један час боравка у Хидроелектрани „Бочац“ делегација из Кине обишла је 
електроенергетска постројења и на практичан начин се упознала  са технолошким 
процесом производње електричне енергије.
Иначе, кинеска делегација је најавила да ће ускоро поново посјетити Хидроелектрану 
„Бочац“, када би се могло очекивати да буде и разговора о некој конкретној технолошкој 
или економској сарадњи.
ВЛАДА - У оквиру дводневне посјете Републици Српској кинеска делегација је  разговарала  
у Влади РС са министром индустрије,енергетике и рударства Жељком Ковачевићем. 
Тема разговора је била сарадња Кине и Српске у области енергетике и индустрије.

                                                                        С. ДАКИЋ

Навршило се деветнаест 
година од 13.јуна 1992.
године, када су паравојне 
формације Хрватских 
оружаних снага (ХОС-а) и 
„Зелених беретки“ из Јајца 
на подмукао и звјерски 

начин убиле 21 полицајца 
Станице јавне безбједности 
из Мркоњић Града на 
локалитету Шебеза у селу 
Лисковица. 
За злочине нико није 
одговарао, мада је Центар 

јавне безбједности Бањалука  
2005. године поднио 
пријаву Тужилаштву БиХ 
против више лица.Наиме, 
командир Полицијске 
станице и Станице јавне 
безбједности Мркоњић 
Град Војислав Томић, 
рекао је да је бањалучки 
Центар јавне безбједности 
прије шест година поднио 
пријаву против шест лица, 
припадника паравојних 
формација из Јајца.
,,Пријава је поднесена 
против Јозе Ловреновића, 
званог Цоле, Шиме Сарафа, 
Илије Перака, Јозе Лучића и 
Смаје Газића, настањених на 
подручју општине Јајце. 
Кривична пријава је 
прослијеђена и против 
Енеса Кадића, званог Ћело 
из Доњег Вакуфа. 
Прошло је доста времена од 
поднесених пријава, а ми још 
увијек немамо инфромација 
да је неко процесуиран за 

ове стравичне злочине” , ре-
као је Томић.
Непроцесуирање одгово-
рних и извршилаца 
злочина над мркоњићким 
полицајцима боли и 
Слободана Чулића, чији је 
син Живорад у 23. години 
убијен 13. јуна 1992. године 
у Шебезима.
,,Мада је од злочина прошло 
19 година, за њих још нико 
није одговарао и то је оно 
што ме боли као оца који је 
изгубио сина. Тужилаштву 
и Суду БиХ све је познато, 
али никако да процесуирају 
злочинце. 
Међутим, ја сам увјерен да 
ће једног дана правда да 
побједи, мада је она спора, 
али достижна” , рекао је 
Чулић и додао да је срамно 
шта и за злочине у масовној 
гробници у Мркоњић Граду 
нико није одговарао.
Тог кобног 13.јуна 1992.
године у Шебезима код 

села Лисковица живот су 
изгубили: Душан Сикимић, 
Радован Коњевић, Душан 
Палалић, Лазар Лакета, 
Живодраг Чулић, Милан 
Иличић, Здравко Којић, 
Станислав Еремија, 
Зоран Богојевић, Бранко 
Јаковљевић, Зоран Караћ, 
Млађен Малешевић, Петар 
Тешановић, Бранко Ивета,, 
Чедо Савичић, Зоран 
Гаврић, Мирослав Милић, 
Драган Јарић, Петар Чигоја 
и Зоран Солдат. 
Илија Чигоја и данас се води 
као нестао.

ПАРАСТОС - Поводом 19 
година погибије полицајаца 
у цркви Рођења пресвете 
Богородице служен је 
парастос, а на спомен-
обиљежје у Станици јавне 
безбједности положено 
цвијеће. 

С. ДАКИЋ

Полагање цвијећа

Кинеска делегација у обиласку ХЕ ,, Бочац“
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ЗАВРШЕНА РЕКОНСТРУКЦИЈА ДВИЈЕ УЛИЦЕ

 У МОДЕРНИЗАЦИЈУ УЛИЦА У ЦЕНТРУ 
ГРАДА УЛОЖЕНО 207.600 КМ  

Завршена је реконструкција Синђелићеве и улице Хајдук 
Вељка. Ријеч је о улицама у центру града, у чију модернизацију 
је општина уложила 207,6 хиљада марака. У улици Стевана 
Синђелића, која повезује највеће стамбено насеље у Мркоњић 
Граду Бркића Башту са центром града, извршена је замјена 
водоводне и канализационе мреже, те постављена нова 
асфалтна подлога у дужини од 620 метара.
,,Радове на постављању нове водоводне и канализационе 
мреже извело је Комунално предузеће „Парк“. Наше 
предузеће „Мркоњић путеви“ извршило је скидање старе и 
постављање нове асфалтне коловозне подлоге. У улицама су 
постављени нови ивичњаци  и асфалтирани тротоари, што 
је до великог значаја за кретање пјешака, али и за безбједно 
одвијање  саобраћаја” , рекао је пословођа у „Мркоњић 
путевима“ Раде Крунић. Он је подсјетио да су исти радови 
изведени и улици Хајдук Вељка, у дужини од 420 метара, 
па су сада ове двије саобраћајнице много функционалније 
и безбједније за одвијање саобраћаја. Наиме, улица Хајдук 
Вељка повезује центар града са насељом Збориште.
Данијел Стојичић има трговачу радњу у улици Стевана Синђелића 
и истиче да је задовољан што су завршени радови у овој улици.
,,Коловозна подлога у улици била је у лошем стању и често 
је прекопавана због кварова на водоводној и канализационој 
мрежи. Асфалтирање улице је права ствар, пошто је то улица 
која пролази поред градске тржнице и веза је центра града 
са насељем Бркића Башта,  доста фреквентна саобраћајем. 
Урађени су и тротоари што је од великог значаја и за пјешаке”, 
истакао је Стојичић.
Слично прича и Данило Дакић, чија кућа се налази у 
Синђелићевој улици.
,,Годинама су становници у овој улици имали много невоља 
због оштећења на коловозу и неуређених тротора. Сада је 
ово милина и поздрављам одлуку општинских власти што су 
издвојили средства за асфалтирање ове и улице Хајдук Вељка”, 
рекао је Дакић. Иначе, општина је у изградњу водоводне и 
канализационе мреже у ове двије улице уложила 72 хиљада 
марака, а за њихово асфалтирање 135,6 хиљада марака.   С. Дакић

ИЗГРАЂЕНА ДВА ТЕНИСКА ТЕРЕНА

ТЕРЕНИ ЗА БУДУЋЕ ЂОКОВИЋЕ,ТИПСАРЕВИЋЕ...
У Мркоњић Граду у четвртак увече(14.август) на употребу су предата два тениска терена. У 
изградњу терена уложено је 85 хиљада марака, а средства су обезбједили општина М.Град и 
Министарство породице, омладине и спорта РС. Тениски терени изграђени су у комплексу 
Спортског центра „Луке“. Подлога на теренима је од шљаке, а до краја године биће саграђене 
свлачионице и остали пратећи објекти. Предајући терене на употребу  начелница општине 
Дивна Аничић , истакла је да је мркоњићка општина једна од ријетких локалних заједница у 
Републици Српској, која је средствима из буџета финансирала изградњу терена, јер по правилу 
ти пројекти реализују се на принципу приватног партнерства.
,,Одлучили смо се на један овакав пројекат са жељом да нашој дјеци и омладини створимо услове 
да тенис могу тренирати у нашем граду. Предстоји нам да у овој и у наредној години саградимо 
и све пратеће објекте и уредимо терен око игралишта” , рекла је Аничићева.
Предсједник Тениског клуба „Нец“ Милорад Качар истиче да су се чланови овог клуба 
обрадовали изградњи тениских терена, јер су морали одлазити на тренинге у Бањалуку и Јајце.
,,Од непроцјењивог значаја је што су у нашем граду саграђени тениски терени. Међу дјецом 
и омладином постоји велики интерес за тенис и ја се надам да ће једног дана из нашег града 
стасати неко познато тениско име” , рекао је Качар.
Томе се нада и дванаестогодишњи дјечак Владан Бороја, који тенис тренира двије године.
,,Велики проблем нам је представљало то што у нашем граду нисмо имали тениски терен , па смо 
морали одлазити на тренинге у сусједна мјеста. Желим да једног дана постанем познат тенисер и да достигнем славу Нолета Ђоковића”, рекао је Бороја.

ЉЕТНА ШКОЛА ТЕНИСА - У организацији Тениског клуба „Нец“ наредних дана почеће љетна школа тениса. За рад школе општина је обезбједила 2.000 марака.                                                               
С. ДАКИЋ

РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ 
НОВЕ ВОДОВОДНЕ ЦИЈЕВИ У УЛИЦИ СВЕТОГ САВЕ
Више стотина домаћинстава 
у улици Светог Саве добиће 
на употребу нову водоводну 
мрежу и ријешити трајно питање 
уредног снабдијевања водом за 
пиће. Наиме, у овој улици од 
раскрснице са улицом Јована 
Рашковића па до Спортске улице 
врши се реконструкција водоводне 
мреже, постављањем нових ПВЦ 
водоводних цијеви промјера 110 
милиметара. Вриједност пројекта 
је 25 хиљада марака, а радове 
изводи Комунално предузеће 
„Парк“ из Мркоњић Града.
Технички директор предузећа 
Мирко Васић истиче да радови 
напредују предвиђеном динамиком 
и треба да се окончају до половине 
јула.
,,Радовима је обухваћена замјена 
азбестних цијеви са новим ПВЦ цијевима и новим прикључцима према свим 
потрошачима. Постојеће азбестне цијеви су биле дотрајале, јер су постављене прије 
тридесет и пет година, а осим тога те цијеви се избацују из употребе због својих лоших 
својстава по здравље људи” , рекао је Васић и додао да је реконструкцијом обухваћено 
око двије стотине метара секундарне и примарне водоводне мреже.
Паралелно са радовима на реконструкцији водоводне мреже ради се и на постављању 
подземне кабловске електромреже за потребе јавне расвјете. Иначе, у овој улици 
раније су урађени послови на каблирању телефонске мреже, тако да комуналне службе 
неће имати потребе за прекопавањем коловоза за уградњу подземне мреже или због 
отклањања кварова.
Реконструкцијом улице Светог Саве задовољни су и становници у том дијелу Мркоњић Града.
,,Права је ствар што је општина одлучила да реконструише ову улицу, у којој је коловоз 
био у јадном стању, а водоводна мреже дотрајала” , рекао је Никола Тодоровић.
По завршетку радова на реконструкцији водовoдне и електромреже предузеће 
„Мркоњић путеви“ приступиће скидању постојећег слоја асфалта, постављану новог 
тампона и асфалтирању коловоза. Поставиће се и нови ивичњаци и уредити тротоари, 
тако да ће ова улица постати функционална и безбједна за одвијање саобраћаја и 
кретање пјешака.
И за овај пројекат општина је обезбједила средства у буџету кроз програм капиталних 
инвестиција, као што је случај са реконструкцијом Синђелићеве и улице Хајдук Вељка, 
у чију је реконструкцију уложено 207 хиљада марака.

ЗМАЈ ЈОВИНА - По окончању радова у улици Светог Саве, почеће радови на 
реконструкцији Змај Јовине, која улицу Светог Саве повезује са улицом Симе Шолаје.

                                                                       С. ДАКИЋ
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,,ДАНИ КОСИДБЕ-БАЛКАНА 2011”

Најбољи косац   Блажо Котлаја,
Јадранко Санковић из Теслића 

делија Балкане
У Туристичком центру 
“Балкана”, који је удаљен 
четири километра од  
Мркоњић Града, преко 
викенда је одржана 21. 
традиционална манифе-
стација ,,Дани косидбе-
Балкана 2011.”, меморијал 
Лазар Лакета. Као и сваке 
године, било је више 
хиљада посјетилаца, а 
манифестацију је отворио 
министар финансија РС, 
Зоран Тегелтија. 
У надметању је учествовало 
2о косаца из Теслића, 
Дринића, Бањалуке, Петро-
вца, Шипова, Пљевље, 
Љига и Мркоњић Града. 
Најстарији косац је био 
Стојан Врачар (77) из 
Агиног Села, а најмлађи 
Пеђа Крека(15) из Мркоњић 
Града.
У надметању косаца прво 
мјесто је припало Блажи 
Котлаји из Пљеваља у 
Црној Гори, други је био 
Милорад Сладојевић Ђели 
из Мркоњић Града, док је на 
трећем мјесту био Милорад 
Газдић, такође из Пљеваља.
Поред такмичења у кошењу 
траве, одржан је и вишебој 
за делију Балкане. 
Тим поводом су се косци 
након кошења такмичили 
у обарању с брвна, бацању 
камена с рамена, скоку удаљ 
и трчању око великог језера 
Балкана.
Титулу “Делија Балкане” 
понио је  Јадранко Санковић 
из Теслића.
,,Циљ манифестације јесте 
очување традиције и обичаја 
народа овога краја и промоција 
природних вриједности и 
љепота општине Мркоњић 
Град“, рекао је Томислав 
Тодоровић, директор 
Агенције за привредни 
развој ове општине, која је 
организатор манифестације.
Прије почетка надметања 
косаца, свештеници 
Мркоњићке епархије су 
одржали парастос покојном 
косцу Лазару Лакети, који 
је био утемељивач ове 
манифестације и европски 
првак у ручном кошењу 
траве. Такође,  свечано је 

откривено  и освештано 
спомен-обиљежје поментом 
косцу, а положено је и 
цвијеће на спомен-парцелу.  
Новина ове године јесте 
то што се прије такмичења 
одржала ревијална 
косидба, сви косци су 
истовремено косили у 
Лакетину част. Посјетиоци 
су могли уживати у 
занимљивом културно-
забавном програму, који су 
припремили чланови КУД 
„Младост“ из Крепољина 
из Србије, КУД „Властимир 
Павловић Царевац“ из 
Смољинца и  КУД ,,Петар I 
Карађорђевић Мркоњић” из 
Мркоњић Града.
Побједницима су уручене 
дипломе и награде у 
вриједности од хиљаду и по 
марака.
Покровитељи манифеста-
ције су Општина Мркоњић 
Град и Министарство 
пољопривреде, шумарства и 
водопривреде РС.
                                 Д. ЛЕКИЋ

Блажо Котлаја из Пљеваља

Јадранко Санковић из Теслића

Спомен - обиљежје Лазару Лакети
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НАГРАЂЕНИ УЧЕНИЦИ У ШКОЛСКОЈ 2010 / 2011. ГОДИНИ

ТАМАРА КОПАЊА
Завршила је Основну школу 
“Петар Кочић” у Мркоњић 
Граду. Током школовања 
учествовала је на бројним 
општинским,регионалним и 
републичким такмичењима 
из математике, физике 
и српског језика, гдје је 
постизала значајне резултате. 
Поред овога учествовала је и 
екипно у одбојци и кошарци. 
Награђена је Вуковом 
дипломом а захваљујући 
одличном успјеху из свих 
предмета и већ поменутим 
такмичењима проглашена је 
за ученика генерације. Као 
члан градског позоришта 

глумила је у више представа и учествовала је на 53.Мајским 
играма у Бечеју. Члан је и женског кошаркашког клуба 
“Младост”. Планира да упише Гимназију у Мркоњић Граду.

АЛЕКСАНДРА 
ИВАНОВИЋ
завршила је Основну школу 
«Петар Кочић» у Мркоњић 
Граду, као вуковац. Током 
школовања учествовала је 
на бројним општинским 
такмичењима из математике, 
физике, српског и енглеског 
језика, на којима је постизала 
запажене успјехе, а у VI 
разреду учествовала је и на 
регионалном такмичењу 
из српског језика. Осим 
школских такмичења, 
активно је учествовала и 
на књижевним конкурсима 
Клуба умјетничких душа, гдје 
је са својим пјесмама освајала 

запажене успјехе. Планира да упише средњу медицинску 
школу, смјер-фармацеутски техничар у Новом Саду. У 
слободно вријеме воли да чита књиге, активно се бави плесом 
и кошарком (члан је ЖКК «Младост»), а била је и члан Градског 
позоришта Мркоњић Град.

САРА ДАНИЛОВИЋ
 
Вуковац у ОШ „Иван Горан 
Ковачић“ . Члан одбојкашког 
клуба “Балкана МП”  са 
којим се такмичи у другој 
лиги РС. Проглашена за 
најперспективнијег спортисту 
у 2010. години. Учесник 
многобројних ваннаставних 
активности.

БРАНКО ПЕКЕЗ
  
Ученик  генерације у ОШ “ Вук 
Караџић” -   Бараћи. Учесник 
многобројних такмичења на 
како на  локалном, тако и на 
регионалном нивоу.
Планира да упише Гимназију 
у Мркоњић Граду.

ГОЈКО  АНЂЕЛИЋ
Ученик је у току деве-
тогодишњег школовања  у ОШ 
“Петар Кочић” имао одличан 
успјех из свих наставних  
предмета и  примјерно 
владање.   
Био је активан у многим 
ваннаставним активностима, 
учествовао на такмичењима 
из  разних предмета, а неки 
од значајнијих резултата 
је освојено 1. мјесто на 
општинском  и 7. мјесто на 
регионалном такмичењу из 
математике у VI разреду.   
Добио је Вукову  диплому  
на  свечаној  приредби,  која  
је  организована  23.04.2011.  

године  поводом  славе ОШ “Петар Кочић” св. Кирила и Методија. 
Неки од његових омиљених предмета су математика, 
физика и информатика те има жељу да се упише у Средњу 
електротехничку школу.

СУЗАНА ЧИГОЈА 
Ученик генерације у основној 
школи  “Бранко Ћопић” 
Бјелајце. Члан КУД “Петар 
I Kарађорђевић Мркоњић“ 
са којим је учествовала на 
бројним наступима у земљи 
и иностранству. Планира да 
упише Гимназију у Мркоњић 
Граду.

ДУЊА МИЛИЋ 
вуковац и ученица генерације 
у ОШ „Иван Горан Ковачић“ 
за школску 2010/2011. годину. 
Учесник многобројних 
такмичења из више наставних 
предмета. Активна на свим 
ваннаставним активностима. 

СТЕФАН 
ПАВЛОВИЋ 
вуковац у Гимназији. Учесник 
спортских секција у школи 
као и такмичења на којима 
су те секције учествовале, као 
и многобројних такмичења 
из већег број наставних 
предмета

ГОРДАНА СИМИЋ 

Вуковац  у Гимназији. 
Вишеструки учесник 
многобројних такмичења 
из неколико наставних 
предмета. Члан неколико 
наставних секција које су 
учестовале на већем броју 
манифестација.

МИЛАНА ПЕЈИЋ 

Ученик генерације 
трогодишњих школа у 
Машинској школи Мркоњић 
Град. Активна у свим 
ваннаставним активностима. 
Планира да упише четврти 
разред, како би се што боље 
усавршила у струци. 

МИЛИЈАНА 
БОЈАНИЋ  
Ученик генерације четво-
рогодишњих школа у 
Машинској школи у Мркоњић 
Граду.  Завршила средњу 
школу, смјер - економија, 
право и трговина,  занимање 
економски техничар.То-
ком основног и средњег 
образовања имала одличан 
успјех и примјерно владање.
Планира уписати геодезију у 
Бањој Луци.

НЕДЕЉКА 
НОВАКОВИЋ
Вуковац у Гимназији. Учесник 
великог броја локалних и 
регионалних такмичења из 
више наставних предмета. 
Такође, учесник многобројних 
ваннаставних активности.

ДУШАНКА 
КОВАЧЕВИЋ
вуковац и ученик генерације 
Гимназије. Поред одличних 
оцјена, имала је одличне 
резултате и у ваннаставним 
активностима, била је члан 
многих секција, члан ЖОК 
„Балкана МП“ и КУД-а „Петар 
I Карађорђевић Мркоњић“. 
Учествовала је на бројним 
такмичењима из математике 
и физике, гдје је оставрила 
запажене резултате. Планира 
да упише Електротехнички 
факултет у Новом Саду.

НИКОЛА ВИДОВИЋ
Вуковац у основној школи „Иван Горан Ковачић“. Члан 
многобројних спортских секција са којим је учествовао на више 
такмичења. Истицао се и у наставним активностима и разним 
такмичењима планира да упише Гимназију.
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АКТИВ ДИРЕКТОРА ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРОГРАМ ПРИПРЕМЕ ЗА ШКОЛУ ПРОШЛО 
2.117 ДЈЕЦЕ  Miroslav Karaulac

ДАН МАШИНСКЕ ШКОЛЕ 

ПОКЛОНИ И 
ДИПЛОМЕ 

НАЈБОЉИМ 
МАТУРАНТИМА

Запослени у мркоњићкој Машинској школи и 482 
ученика обиљежили су дан школе. Била је то прилика 
да руководство школе уприличи пријем за ученике 
генерације Милијану Бојанић и Милану Пејић, те Ивану 
Еремију и Јелену Костић које су у дневнику, такође имале 
све петице.
Пријему су присуствовали родитељи награђених ученика, 
гдје је директор школе Милорад Пекез ученицима уручио 
поклоне и дипломе.
 ,,Ми смо у школи поносни на ову генерацију матураната. 
Наиме, од 111 ученика који су завршили средњу школу 
њих 32 имали су одличан успјех. Врлодобрим успјехом 
школу је завршило 26, добрим 46 и довољним два 
ученика. Пет ученика пало је на поправни испит” , рекао 
је Пекез и додао да су матуранти школовање завршили са 
просјечном оцјеном 3,74, што је завидан успјех.
За похвалу је и успјех ученице генерације Милијане 
Бојанић, која је завршила средњу економску школу са 
одличним успјехом и заслужено понијела епитет најбољег 
ученика у школи у протекле четири године.
,,Сва ова признања, похвале и пријеми годе, али и 
обавезују.Требало је много труда и учења да се буде 
ученик генерације.И на факултету ће требати много 
одрицања и учења да бих била добар студент. Планирам 
да студирам геодезију у Бањалуци , рекла је Бојанићева.
Њој уз раме биле су њене школске другарице из економске 
школе Јелена Костић и Ивана Еремија,  које ће студирати 
математику и највјероватније економију.
Ученица генерације у трогодишњем школовању Милана 
Пејић наставиће школовање у Бањалуци за угоститељског 
техничара, а потом планира да студира предшколско 
образовање.

                                                                  С. ДАКИЋ

Гимназија свечано обиљежила Дан школе
У позоришној сали Културног 
центра „Петар Кочић“ мркоњићки 
гимназијалци су поводом Дана школе 
организовали свечани програм. Ђаци су 
уз помоћ својих професора приредили 
забавну манифестацију, препуну пјесме, 
рецитација и драмских улога.
Била је то  прилика да се и награде 
најбољи ученици, такмичари, као и 
учесници разних секција.
Ђак генерације Душанка Ковачевић је 
поред дипломе добила и лаптоп, док 
су вуковци Стефан Павловић, Недељка 
Новаковић и Гордана Симић награђени 
енциклопедијама и дипломом. 
Похвале и књиге су добили сви ученици 
који су од првог до четвртог разреда 
прошли одличним успјехом.

                          
Д. Лекић

У предшколским установама 
у Републици Српској у 
протекла три мјесеца 
програмом „Припрема дјеце 
у години пред полазак у 
школу“ било је обухваћено 
2.117 дјеце. Министарство 
просвјете и културе РС 
за реализацију програма 
издвојило је 300 хиљада 
марака.
Реализација овог  програма 
дала је добре резултате 
и од великог је значаја 
у припреми дјеце пред 
полазак у школу. Закључено 
је на састанку Актива 
директора предшколских 
установа РС који је одржан у 
Мркоњић Граду, а на којем је 
разматран и приједлог новог 
Закона о предшколском 
образовању и васпитању.
Стручни сарадник за 
предшколско образовање у 
Министарству просвјете РС 
Наташа Цвијановић каже 
да су програм припреме 
дјеце за полазак у школу 
подржали и родитељи.
,,Посебно је велика 
заинтересованост родитеља 

за боравак дјеце пред 
полазак у школу била у 
руралним срединама. Због 
ограничености смјештајних 
капацитета није се могло 
обезбједити да сва дјеца 
бораве у предшколским 
установама” , рекла је 
Цвијановићева и додала да 
би наредне године требало 
да приоритет имају дјеца из 
руралних средина.
Директорица Јавне установе 
за одгој дјеце „Наша 
радост“ из Требиња Натали 
Нинковић каже да у овој 
установи борави 400 дјеце.
,,У општинама Источне 
Херцеговине за боравак 
предшколске дјеце био 
је велики интерес. Због 
проблема са смјештајним 
капацитетима програм је 
реализован у поподневним 
часовима. Посебно је то 
био проблем у мањим 
општинама, што у наредном 
периоду треба ријешити” , 
рекла је Нинковићева.
Директорица предшколске 
установе „Штрумфоград“ 
Јадранка  Посторковић каже 

да је то један од три приватна 
вртића у Бијељини.
,,Приватне предшколске 
установе у Бијељини биле су 
једине у Српској укључене 
у реализацију програма 
припреме дјеце за школу. 
Наше је мишљење да су 
предшколске установе 
касно обавјештене од 
министарства за програм 
и да у почетку нисмо знали 
који број дјеце можемо 
да укључимо у програм. 
Наиме, нашим приватним 
установама било се 
пријавило око 500 дјеце, а 
ми смо од министарства 
добили одобрење за 
боравак 200 дјеце” , рекла је 
Посторковићева.
НАКНАДА-Предшколске 
установе за боравак дјеце од 
Министарства просвјете РС 
добиле су по једном дјетету 
52 марке на мјесечном 
нивоу, што је по изјавама 
из одговорних у вртићу 
могло да покрије трошкове 
боравка дјеце.

          С. ДАКИЋ

Мирослав Караулац је 
рођен 7. јула 1932. године 
у Мркоњић Граду, гдје је и 
кренуо у основну школу, а 
затим се са родитељима због 
рата преселио у Сокобању. 
Гимназију је похађао 
у Бањалуци и Бихаћу. 
Студирао је романистику 
на Филозофском факултету 
у Сарајеву и Београду. 
Постдипломске студије 
наставио је у Стразбуру, 
где је доктрорирао тезом 
о Лотреамону. Предавао је 
и у Африци француску и 
афричку књижевност. Радио 
је као професор, новинар, 
драматург, лектор и 
предавач на универзитетима 
у Лиону и Дижону.  Први 
књижевни рад објавио је у 
сарајевској “Бразди” 1950. 
године. Аутор је неколико 
књига поетске прозе, 
романа, приповиједака и 
књижевних есеја. Објавио 
је више запажених радова 
о Андрићу; приредио је 
књигу Андрићеве преписке 
Иво Андрић: “Писма”. 
Књижевник и професор 
Мирослав Караулац, 
члан Српског књижевног 
друштва, преминуо је 19. 

марта  ове године након дуге 
болести у Београду, у 79. 
години. Посмртни остаци 
сахрањени су у гробљу у 
Мркоњић Граду. 

Књижевни опус

Објавио је романе „ 
Топлотни удар ” (1972), 
,,Водич кроз Варцар Вакуф ” 
(1984), 
приповијетке „ Хотентотска 
венера ” (1990), 
„Писмо султану” (2004), 
књиге есеја „ Рани Андрић ” 
(1980), 
„Андрићеве куле и градови” 
(1995), 
„Андрић у дипломатији” 
(2008), 
Књиге поетске прозе 
„Фатална кожа” (1964), 
„Тихи наслов” (1969), 
„Дрво са речима ” (1975) и 
„ Локални пљускови ” (1995).

Критичари о Караулцу

Мирослав Караулац 
рођен је у Мркоњић Граду, 
бившем Варцар Вакуфу, 

1932. Био је романист, 
дугогодишњи лектор и 
предавач на француским 
универзитетима, припо-
вједач, романописац и 
телевизијски драматург, 
али изнад свега другог, 
најважнији наш андрићолог. 
Караулац један је од оних 
малобројних људи, углавном 
писаца, али не само писаца, 
којих би се могло набројати 
једва десетак, за које би 
се могло рећи да својим 
односом према Андрићевом 
дјелу у најбитнијем 
смислу одређују властити 
идентитет, национални, 
домовински, завичајни. 
Иако имају своја приватна 
и грађанска национална 
или вјерска одређења, оно 
најдубље и најистинитије у 
себи одредили су у односу 
на њега, тако да су ти људи, 
па тако и Караулац међу 
њима, нека засебна, од свих 
друкчија нација, која у себи 
носи цијели један свијет, 
који итекако постоји, или је 
постојао, изван онога што 
је Иво Андрић написао, али 
је у његовоме дјелу коначно 
и до краја фиксиран. Тих 
људи, андрићеваца по 

културној и идентитетској 
супстанци, има по Београду 
и Сарајеву, а можда би се 
нашао и неки у Загребу (у 
који се из Босне доселио или 
у којем станује у неком стању 
непрестанога културнога 
полупрогонства), из све три 
су босанске нације, ако је то, 
уопће, важно и напомињати.
Пишући Ранога Андрића, 
а послије и Андрића у 
дипломатији, Караулац није 
о Иви Андрићу писао у 
некаквоме српском кључу, 
као што би се у Загребу, гдје 
се о Андрићу обично пише 
искључиво у накарадном 
хрватском кључу, и са циљем 
накнадне национализације 
писца, е не би ли се 
национализирала и његова 
највећа награда, једино 
могло и претпоставити. Ту 
негдје и лежи мој мутни 
разлог, који бих самоме 
себи још морао до краја 
разјаснити, зашто сам 
бјежао од Караулчеве жеље 
да Ранога Андрића објави и у 
Загребу. Кога књига занима, 
и тко ју је у стању на прави 
начин читати, наручит ће ју 
из Београда.
М. Јерговић (16. 4. 2011. год.

Овога је прољећа умро у 
Београду можда наш најбољи 
познавалац Андрићева 
дјела, књижевник Мирослав 
Караулац. Написао је књигу 
“Рани Андрић”, у којој је 
на поштен и непристран 
начин записао све што 
заслужује да се упамти. 
Покојни Караулац, с којим 
сам провео дио студија у 
Сарајеву и Паризу, тијесно 
је сурађивао с Андрићевом 
задужбином, која већ више 
од тридесет година добро 
обавља свој посао, на челу с 
пожртвовном Вером Стојић, 
Андрићевом пријатељицом. 
Караулац је открио, између 
осталога, “Наранчасту 
свеску” која се данас налази 
у “Андрићеву личном 
фонду”, у Српској академији. 
У њој је аутор “Проклете 
авлије” биљежио, каже 
Караулац, “мисли домаћих 
и страних аутора, из разних 
крајева и времена, који су се 
бавили идејом Југославије 
и југославенства”. Биле су 
то радне биљешке, какве су 
неопходне готово сваком 
писцу.
П. Матвејевић

Књиге Мирослава Кара-
улаца, било да је реч о 
уметничкој прози или 
књижевној историји, никада 
се неће наћи на листама 
најчитанијих наслова, али 
њихов аутор спада у ред 
оних који ће увек бити 
изнова откривани. Када се 
у будућим временима неко 
озбиљније заинтересује за 
Андрићево дело, налетеће 
на Мирослава Караулца; 
ако би ко пожелео да сазна 
нешто више о томе како је 
изгледала отоманска Босна 
из визуре просвећеног дела 
Европе, поново ће срести 
Мирослава Караулца; 
уколико некоме допадну 
у руке неке вредније 
приповедачке књиге из овог 
доба које су биле прећутане, 
ево га поново Караулац; чак 
кад би ко пожелео да направи 
књигу чији је карактер 
немогуће одредити, поново 
ће налетети на истог човека 
и његов Цивилни врт.
                                                                            

  Д.Лекић
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УТВРЂИВАЊЕ ИСТИНЕ О ГЕНОЦИДУ НАД СРБИМА У II СВЈЕТСКОМ РАТУ

МОНОГРАФИЈА О ЗЛОЧИНУ 
НАД СРПСКИМ ЖРТВАМА

државе Хрватске, што је 
био својеврстан позив на 
истребљење српског живља 
са ових простора.
,,Усташке снаге са локалним 
усташама из Мркоњић Града 
потпомогнуте њемачким 
оклопним колима ставиле 
су омчу око врата споменика 
краљу Петру Првом и 
споменик срушиле. Споменик 
је подигнут 14. децембра 1924.
године поводом добијања 
данашњег назива Мркоњић 
Града. Самим чином рушења 
споменика краљу почео је 
геноцид над Србима”, рекао 
је Ћоћкало и додао да је 
споменик обновљен тек 1990.
године.
СПОМЕНИК- Иначе, споменик 
краљу Петру I Карађорђевићу 
1995. године срушили су други 
пут припадници оружаних 
снага Хрватске и Хрватског 
вијећа одбране. Споменик је 
обновљен годину дана касније.

                      
С. ДАКИЋ

У Мркоњић Граду је одржан 
скуп на којем су представљени 
резултати истраживања 
геноцида над Србима 
од 1941. до 1945.године 
на подручју мркоњићке 
општине. Скуп је одржан 
у поводу обиљежавања 
70-годишњице првог рушења 
споменика краљу Петру 
Првом Карађорђевић, који се 
налази у центру града. Наиме, 
подаци о броју цивилних 
жртава српског народа, жена, 
дјеце и стараца, које су усташе 
и њемачки окупатори побили 
на подручју мркоњићке 
општине током Другог 
свјетског рата креће се од 1.615 
до 1.902 жртве. Директор 
Културног центра „Петар 
Кочић“ Слободан Ћоћкало 
истиче да група аутора 
припрема монографију у којој 
ће аргументовано, поименице 
бити представљене жртве 
и масовне гробнице на 
мркоњићком подручју из  
Другог свјетског рата.

,,Ми радимо на једној 
монографији која би на 
једном мјесту требала да 
обједини све жртве за вријеме 
Другог свјетског рата. Још 
увијек се на зна тачан број, 
мада је 1990. и 1991. године 
рађено на утврђивању жртава 
геноцида. Прикупљено је 
обиље документације, а у 
православним храмовима су 
биле постављене мермерне 
плоче са именима жртава, 
из августа и септембра 1941.
године када се десио највећи 
покољ Срба од стране 
локалних и усташа који 
су дошли из Херцеговине. 
Симптоматично је да ти 
спискови никада и нигдје нису 
објављени, све је прикривено 
велом тајне иако су злочини 
процесуирани 1947 године” , 
рекао је Ћоћкало.        
Он истиче да је индикативно 
да је споменик краљу Петру 
Првом Карађорђевићу 
срушен 18 дана након 
проглашења Независне 

СВЕ ВИШЕ ЛИЦА КОЈИМА 
ТРЕБА ТУЂА ЊЕГА И ПОМОЋ

 СТАРА ЛИЦА ЗАБОРАВЉЕНА 
ОД ДЈЕЦЕ И ПОРОДИЦЕ

Туђу његу и помоћ Центра за социјални рада у 
Мркоњић Граду прима 311 корисника. Општина из 
буџета за те намјене на годишњем нивоу издваја око 
150 хиљада марака.
Један од корисника туђе његе и помоћи је 69-годишњи 
Никола Јагузовић из Магаљдола, који сада живи у 
синовој кући у Брду код Мркоњић Града. Никола је 
болестан и непокретан, а живи са супругом Савом, 
која је такође болесна.
,,Прије три године имао сам удар и од тада сам 
непокретан и прикован за постељу. Да ми није 
супруге Саве, која ме храни, пресвлачи и пази 
умро бих давно. Дјеца су далеко у Србији и ријетко 
наврате. Повремено нам дође кћерка која је удата у 
Бјелајцу. Очисти нам мало кућу, опере веш и донесе 
хране”, прича старина Никола и додаје да му је од 
велике користи новчана помоћ од 40 марака коју 
добије од Центра за социјални рад.
Његова супруга Саве истиче да од тога новца купи 
нешто лијекова и пелена за Николу.
,,Никола има пензију од 200 марака, али је и то 
недовољно, пошто су лијекови, пелене и храна 
скупи. Некако крај с крајем скрпимо, а помогну нам 
из Центра за социјални рад и у намирницама. 
Живимо у синовој кући у подруму, гдје су услови 
за живот тешки. Немамо купатило, веш машину, па 
је тешко одржавати хигијену, јер мене снага издаје. 
Мислим да би држава требала више пажње посветити 
особама које су тешко болесне и непокретене, као што 
је случај са мојим Николом”, рекла је Сава и додала 
да је таквим особама важна подршка породице.
Референт у Центру за социјални рад Зоран Бјелајац 
истиче да право на туђу његу остварују особе по 
основу обољења.
,,Законом је регулисано да право на туђу његу 
остварују тешко болесна и непокретна лица и која 
не могу да живе сама. Одлуку доноси љекарска 
комисија у сарадњи са Центром за социјални рад. 
Сваке године се број корисника увећава, пошто на 
подручју наше општине живи велики број старих и 
изнемоглих лица. 
Проблем је што су та лица препуштена сама себи и 
бризи Центра за социјални рад”, рекао је Бјелајац и 
додао да су по правилу то лица која су заборављена 
од своје дјеце и чланова уже и шире породице.
Наиме, они се у многим случајевима својих старих 
и изнемоглих родитеља сјете када неко од њих умре 
и када их судови позову на оставинску расправу. 
Можда би требало законски регулисати да не могу 
остварити насљедство, уколико нису водили бригу 
и обезбјеђивали егзистенцију за живот својим 
родитељима или члановима уже породице.

НАМИРНИЦЕ - Центар за социјални рад за један 
број лица из ове категорије, осим новчане обезбјеђује 
и помоћ у животним намирницама.

       
С. ДАКИЋ

МАЛИШАНИ ДОБИЛИ КЛАЦКАЛИЦЕ,ТОБОГАН И ЉУЉАЧКЕ
За ученике подручне Основне школе „Петар Кочић“ и малишане из Мајдана, насеља удаљеног осам километара од Мркоњић Града саграђена је играоница 
за дјецу. Играоница са клацкалицама,љуљашкама,тобоганом...саграђена је у комплексу игралишта за мале спортове.
Самостални стручни сарадник за образовање и спорт у општини Тијана Рађевић –Дрљача каже да је у опремање отворене играонице за дјецу уложено 
1.500 марака.
,,Ова отворена играоница је од великог значаја за дјецу и младе у Мајдану. Овом играоницом је заокружена цјелина са освјетљеним игралиштем за 
мале спортове” , рекла је Тијана Рађевић - Дрљача и додала је то седма саграђена играоница за дјецу и да је у плану да се до 2012.године сагради још пет 
играоница.
Занимљиво је да је пројекат играонице у Мајдану реализован на иницијативу дјевојчица Мирјане Анђелић,Невене и Милијане Томић, које су упутиле 
писмо начелнику општине и предложиле изградњу играонице.
,,Начелнику општине написале смо писмо у којем смо навеле да живимо у 21. вијеку, а дјеца у Мадану немају играоницу и освјетљено игралиште. 
Захвалне смо руководству општине што је уважило наше  писмо, саградило играоницу и освјетлило игралиште,тако да се сада код школе можемо 
окупљати и играти у вечерњим часовима” , рекла је Милијана Томић.
Новој играоници обрадовале су се и дјевојчице Дијана Томић и Филимена Ћосић које кажу да се сада могу играти и у вечерњим часовима, пошто су 
играоница и игралиште освјетљени.                                                                                                                                                                                                  С. ДАКИЋ

ОСНОВНА ШКОЛА „ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ“

НАГРАЂЕНИ НАЈБОЉИ УЧЕНИЦИ ШКОЛЕ
Ученици и наставници Основне школе „Иван Горан 
Ковачић“  обиљежили су дан школе, а том приликом 
најбољим ученицима додјељена су признања. Признања 
је добило 93 ученика, за постигнуте резултате у учењу, 
али и на општинским, регионалним и републичким 
такмичењима.
За ученика генерације проглашена је Дуња Милић, док 
су „вуковци“ њени школски другови Сара Даниловић и 
Никола Видовић . Они су у школи од првог до деветог 
разреда имали све петице.Основно школовање одличним 
успјехом завршило је још седморо ученика школе.
Ученица генерације Дуња Милић каже да је срећна што 
је проглашена за ученика генерације, јер је то за њу 
велико признање.
,,Није било лако бити ученик генерације, јер је у мојој 
школи било доста одличних ученика. Нисам била 
оптерећена да будем ученик генерације, него сам редовно 
учила и на крају није изостао успјех. Уписаћу Гимназију у 
Мркоњић Граду, јер ту могу да стекнем добро знање за даље школовање, а волила бих да 
студирам журналистику” , рекла је Дуња.
Слично прича и њена школска другарица Сара Даниловић, која је „вуковац“ и уписаће 
Гимназију.
,,У школи је најважније редовно учити и добро пазити на часу и  онда није тешко имати 
све петице. Уписаћу Гимназију како бих по завршетку средње школе могла да студирам. 
Још нисам размишљала шта бих студирала” , рекла је Сара, која је стандардни члан у 
екипи ЖОК „Балкана МП“.
Мркоњићку Гимназију уписаће и „вуковац“ Никола Видовић.
,,Ставио сам тачку на основну школу. Желим да и у средњој будем „вуковац“ и да у школи 
имам све петице, како бих могао да упишем факултет. Гимназије даје најбољу подлогу за 
студирање” , рекао је Видовић.
АКАДЕМИЈА-На свечаној академији награђеним ученицима додјељена  су признања. 
Ученици су извели занимљив културно-умјетнички програм под називом „Прича која 
путује свијетом“, по тексту истоимене приповјетке  књижевника Тихомира Левајца.

                                                                     
С. ДАКИЋ

УПИС  У  СРЕДЊЕ  ШКОЛЕ

          ГИМНАЗИЈА И ЕКОНОМСКА 
НАЈПРИВЛАЧНИЈЕ ОСНОВЦИМА

 У првом уписном року у мркоњићкој Гимназији документе 
за упис предало је 56 свршених основаца, а у Машинској 
школи 56. Наиме, у први разред Гимназије треба да се 
упишу три одјељења са 78 ученика, а у Машинској школи 
130 првака.
Директор Гимназије Предраг Кокеза истиче да је задовољан 
бројем основаца који су предали документе за упис у 
Гимназију, општи смијер.
   “Од 56 ученика који су предали документе њих 27 је основну 
школу завршило са одличним успјехом. Осим ученика 
који су школовање завршили у школама на подручју наше 
општине имамо пријаву једног броја ученика из општина 
Језеро и Рибник. Увјерени смо да ћемо до краја уписног 
рока попунити сва мјеста и уписати 78 првачића” , рекао је 
Кокеза.
Директор Машинске школе Милорад Пекез  није оптимиста 
да ће у овој школи бити уписан довољан број ученика у свих 
пет одјељења првачића.
,,У првом уписном року примили смо документе 65 
свршених основаца. Њих 36, од чега је десет одличних 
ученика, конкурисало је за економског техничара. Четрнаест 
ученика је конкурисало за  машинског техничара  ,седам за 
текстилног техничара, а међу њима је један одличан ученик. 
Иначе, за ова три занимања и влада највећи интерес за упис 
свршених основаца у нашој школи” , истиче Пекез.
Управо тако, уз Гимназију свршени основци највише су 
заинтересовани да похађају школу за економског, машинског 
и текстилног техничара, гдје се уписује по једно одјељење са 
по 26 ученика. За радничка занимања, гдје је планирано да 
се упишу два одјељења са по 26 ученика нема значајнијег 
интереса.
Сузана Коџо завршила је девети разред у Основној школи 
„Бранко Ћопић“ у Бјелајцу и одлучила је да школовање 
настави у Машинској школи.
,,У нашем граду слаб је избор занимања, па сам одлучила 
да конкуришем за машинског или текстилног техничара. 
Надам се да ћу бити примљена, јер ми завршетак тих школа 
омогућује да студирам” , рекла је Сузана.
Њеним стопама ће и Слађана Перић, која је конкурисала за 
упис за машинског и текстилног техничара.
,,Ова су, уз економски техничар, једина занимљива занимања 
у четворогодишњој школи, послије чега се може студирати. 
За сада је рано говорити о томе, јер прво треба завршити 
средњу школу” , рекла је Слађана.

                                                                                С. ДАКИЋ

МАТУРСКО ВЕЧЕ МРКОЊИЋКИХ ОСНОВАЦА
                

ОСНОВЦИ МАЛУ МАТУРУ ДИПЛОМИРАЛИ ПЕТИЦОМ
Око 200 ученика деветих разреда из четири мркоњићке основне школе прославили су 
матурско вече. Прослава мале  матуре , по традицији , уприличена  је у хотелу „Крајина“, 
гдје су се „мали“ матуранти уз пјесму и игру веселили до касно у ноћ.
Иначе, матуранти су до хотела „Крајина“ продефиловали градским улицама од Основне 
школе „Петар Кочић“, односно „Иван Горан Ковачић“, поздрављени од неколико хиљада 
Мркоњићана. Био је то дефиле младости,младалачке грациозности и изузетно талентоване 
генерације основаца.
Наиме, уз четири ученика генерације, школовање у основним школама завршило је десет 
„вуковаца“ и тридесетак ученика са одличним успјехом.
Љепосава Милановић завршила је основну школу са врлодобрим успјехом и планира да 
упише средњу економску школу.
,,У основној школи ми је било лијепо, не каже се узалуд да је најљепше ђачко доба у 
основној школи. Помало сам тужна што се растајем од својих школских другова, мада ће 
већина њих школовање наставити у Мркоњић Граду” , рекла је Милановићева.

                                                             С. ДАКИЋ

Дуња Милић

СТУДЕНТИ ФАКУЛТЕТА  СПОРТСКИХ НАУКА „АПЕИРОН“ БОРАВИЛИ НА БАЛКАНИ

ВЈЕЖБАЛИ СПОРТОВЕ НА ВОДИ И АЛПИНИЗАМ
У Туристичком центру „Балкана“ на 
десетодневној обуци боравило је педесетак 
студената Факултета спортских наука 
Паневропског факултета „Апеирон“ из 
Бањалуке. Студенти овог факултета већ осму 
годину у јулу мјесецу бораве на Балкани, 
гдје реализују наставни програм спортских 
активности у природи.
Професор Велимир Вукајловић рекао је да 
студенти уз обуку на води имају и обуку из 
алпинизма.
,,Балкана нам пружа изванредне услове за 
спровођење наставног плана и програма из спортских активности у природи. На Великом 
језеру Балкана вјежбамо пливање, роњење, веслање, кајак, али и вјештине из алпинизма. 
Наиме, на водопаду студенти увјежбавају пењање уз стијене, у екстремно тешким условима, 
пошто се вјежба одвија уз водоток водопада. У плану је и поход на планину Лисину, гдје 
ће студенти боравити у природи, а за исхрану користити биље. Два дана ћемо боравити 
у Бањалуци, гдје ћемо вјежбати у тврђави Кастел извлачење и спашавање повријеђених 
из увала” ,рекао је Вукајловић и додао да ће студенти спортске активности завршити на 
Чокроричким пољима обуком јахања коња.
Условима боравка и обуком на Балкани задовољна је и студенткиња друге године Сузана 
Савић из Београда.
,,Обука је доста тешка, али се уз свестрану помоћ професора све обавезе испуњавају. Оно 
што је најважније , обука је од велике користи за нас студенте. Посебно је захтјевна била 
обука из алпинизма, када смо се пењали уз серпентине водопада код Великог језера” , рекла 
је Савићева.
Слично прича и њена колегиница Дејана Манојловић, која се храбро успела и спустила уз и 
низ серпентине водопада.
,,Све ово вјежбе су новина за нас, али су од велике користи. Када сам се пењала уз водопад 
нисам имала страха, али када сам се спуштала и погледала са висине гдје треба да се спустим 
добила сам малу трему. Међутим, одважила сам се и спустила, сигурност ми је давало то 
што сам била везана сигурносним конопом” , рекла је Дејана.
Студент из Бањалуке Марко Мазалица истиче да за њега највећи изазов представаљају 
вјежбе на води.
,,Значајно је што вјежбамо вожњу у кајаку као и роњење уз помоћ боца са кисиком. Обука је 
доста захтјевна, али атрактивна и изузетно корисна за студенте” , рекао је Мазалица.

                                                С. ДАКИЋ
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УДРУЖЕЊЕ ЖЕНА ,,НАША ЖЕНА” ИЗ ПОДРАШНИЦЕ

ЉУБОМОРНО ЧУВАЈУ 
ТРАДИЦИЈУ

,,Извући традицију од заборава, пронаћи љепоту у 
старинама, сачувати нашу прошлост, истински радовати 
се малим, свакодневним стварима”, ријечи су Борјане 
Јанковић, предсједнице Удружења жена “Наша жена”, које 
дјелује у мјесту Подрашница надомак Мркоњић Града 
и од 2002. године  појављују се као активна невладина 
организација. Његујући култ домаћинства од оснивања до 
данас удружење настоји да отргне од заборава многе лијепе 
,старе обичаје овога подручја ,да оживи традиционалне 
вјештине жена са села као што су :плетење, ткање,везење, 
шивање, хеклање и слично. Активности се одвијају по 
принципу волонтеризма у чему учествује двадесетак жена 
из Подрашнице, а повремено им помаже још неколико 
домаћица из овог села. 
“Радили смо бројне пројекте, један од њих је “Кућа од прућа”, 
у оквиру којег смо прикупљали рукотворине и предмете 
који су у духу сеоског амбијента с циљем да се унаприједи 
и подстакне развој сеоског туризма”, прича Јанковићева и 
додаје да прикупљају ручне радове и предмете по којима је 
село познато.
“ Кренуле смо од куће до куће и све што је било вриједно од 
пронађених старина ми смо изложиле у наш музеј, односно 
у наше просторије”, каже Јанковићева напомињући да је 
тешко пронаћи оригиналне експонате кућне радиности.
Жене овог удружења кажу да љубоморно чувају оно што 
имају и да више нема оваквих материјала израђених на 
традиционалан начин. Оне и плету, хеклају, везу, спремају 
стара српска јела, али умију лијепо и да запјевају.
Удружење посједује два разбоја, “стана” како их 
Подрашчани зову, која служе женама за ткање. Најбоља 
ткаља овог краја шездесетогодишња Борка Мартић каже 
да јој ткање представља унутрашњи мир и задовољство, 
којим мисли да се бави до краја живота. 
“Није ми било тешко научити ткати. Некада су све жене 
знале ткати, а данас је омладину тешко на то наговорити. 
Мада, ми се трудимо, чак смо у селу знале организовати и 
школу ткања”, прича Мартићева.
Штандови овог удружења су красили бројне манифестације са 
ручно рађеним зубунима, прегачама, марама, џемперима и сл.
Иначе, како се оцјењује, Подрашница је локација која би 
одлично одговарала за развој сеоског туризма. У окружењу 
се налази Туристички центар “Балкана” познат по два 
прелијепа језера, као и препознатљиво  еко - излетише 
Зеленковац.                                                                           Д. Лекић

У БАРАЋИМА ПРОМОВИСАНА КЊИГА 

АКАДЕМИКА ПАНТЕЛИЈЕ ДАКИЋА

 “БРДОВИТА РАВАН”

ПРИЧЕ О 
ГОРШТАЦИМА 

СА БРДА, АЛИ И 
РАВНИЦЕ

,.,Брдовита раван”, назив је нове књиге академика 
Пантелије Дакића из Бањалуке, чија је промоција 
уприличена у Основној школи „Вук Караџић“ у 
Бараћима код Мркоњић Града. Дакић је у Бараћима 
завршио основну школу, а докторирао је машинске 
науке.
Наиме, послије књиге “Сага од Подгорије до 
Чикага”  академик Пантелија Дакић се други пут 
веома храбро упустио у испредање прича, овога 
пута о необичним и, са мањим изузетком, ведрим  и 
духовито надареним догодовштинама и занимљивим 
врлинама и манама људи из различитих друштвених 
слојева и различитог временског периода из родног 
завичаја.
,,Књигом “Брдовита раван” желио сам да отргнем од 
заборава многе ствари, историјске и људске судбине 
људи овога краја. У књизи сам  писао о свом народу, 
јер он то заслужује. Књига углавном садржи шаљиве 
приче, које свједоче о духовитости, оштроумности, 
а понекада и наивности људи из мог завичаја. Сам 
назив књиге “Брдовита раван” говори да су ту приче 
и са брда, али и равнице, све до ријеке Саве, гдје су се 
многи моји земљаци настанили” , рекао је академик 
Пантелија Дакић.
Рецензент књиге,  публициста из Бањалуке Раде 
Удовчић,  напомиње да је Дакић у својим причама неке 
догађаје, појаве и ликове претјерано глорификовао, 
што је чинио из великог поштовања према њима. 
Он такође нескривено именује стварне људе, неке 
још живе, не плашећи се евентуалне реакције, самих 
њих, њихових породица и познаника.
Дакићеве приче у књизи “Брдовита раван” пружају 
читаоцу могућност да се упозна са широком лепезом 
карактера нашег човјека, те их је корисно читати 
или лијепо се забавити са занимљивим књижевним 
штивом.
Иначе, рецензију о књизи “Брдовита раван”, осим 
Раде Удовчића, потписао је и књижевник Душко М. 
Петровић из Београда.                                                               

С. ДАКИЋ

ИЗАБРАНИ НАЈБОЉИ ПРОЈЕКТИ 
НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ“ ИЗ БАРАЋА КОД МРКОЊИЋ ГРАДА

СУСРЕТ 55 ГЕНЕРАЦИЈА 
БАРАЋКИХ ЂАКА

У циљу јачања развоја локалне заједнице и невладиног сектора начелник општине Мркоњић 
Град Дивна Аничић, након спроведеног Јавног конкурса за финансирање пројеката 
невладиних организација 14.07.2011. године потписала Уговоре са десет невладиних 
организација које дјелују на територији општине.
  
Теме које  пројекти обухватају су култура, спорт, образовање и заштита животне средине  и 
други пројекти који својим квалитетом утичу  на развој локалне заједнице. Од пристиглих 
20 приједлог- пројекта Комисија за невалдине организације је одобрила  10 пројеката, чија 
је вриједност 18.800,00 КМ. 
Реализација пројеката је до 31.12.2011. године. 
 
,,Већ дуги низ година општина Мркоњић Град помаже рад невладиног сектора  у циљу  како 
би били препознатљиви у друштву и самим тим да покажу да реализацијом својих пројеката 
могу значајно допринијети развоју властите општине. Морам споменути да ми помажемо 
и рад НВО и мимо овог Јавног конкурса са других позиција у буџету .  Честитам свима и 
желим да успјешно завршите своје пројекте. „ рекла је начелник општине  Дивна Аничић.  
 
Награђени пројекти  Невладиних организација за 2011. годину су: 

•	 „Распјеване	пахуљице“		-Удружење	Мали	принц
•	 „Јачање	капацитета		и	умрежавање		НВО“-	Удружење	род.	са	четворо	и		више	
         дјеце- МГ-радост
•	 „Сачувајмо	пчеле	да	би	сачували	човјека“	–Удружење		пчелара	„Матичњак“	
•	 „4.	Ликовна	колонија“	–Клуб	умјетничких	душа	
•	 „Кућна	њега-Иако	су	остарили		и	даље	су	људи	„-ОО	Црвени	крст
•	 „Локални	волонтерски	сервис	Мркоњић	Град“	–ОО	Центар“	
•	 „Развој	старих	заната	–ТКАНИЦА“-	Удружење		жена	„Наша	жена“	Подрашница
•	 „Љетна	школа	тениса“-Тениски	клуб	„НЕЦ“
•	 „Представа	за	дјецу	„	Последња	вјештица“	–	Градско	позориште	Мркоњић	Град	
•	 „Дани	позоришта“	–Градско	позориште	Мркоњић	Град	

Ђ. Шолак

У Основној школи „Вук 
Караџић“ из Бараћа код 
Мркоњић Града уприличен 
је сусрет педесетпет 
генерација ђака ове и 
школа у Пецкој, Медној и 
Герзову. Била је то прилика 
да се некадашњи ђаци ових 
школа присјете ђачких дана 
и својих првих учитеља, 
али и  да разговарају како 
помоћи свом родном крају 
да не умре.
Наиме, на сусрету у 
Бараћима окупило се око 
двије стотине некадашњих 
бараћких ђака. Многи 
од њих се нису видјели и 
срели од завршетка основне 
школе, јер су их животни 
путеви одвели  на различите 
стране свијета.
Публициста из Бањалуке и 
некадашњи директор школе 
у Бараћима Раде Удовчић 
рекао је да је од великог 
значаја што је уприличен 
један овакав скуп.

,,На скуп су дошли наши 
некадашњи ђаци са свих 
страна свијета. Било је 
то дирљиво и занимљиво 
дружење, уз евоцирање 
успомена на ђачке дане 
и несташлуке” , рекао је 
Удовчић.
Слично прича и књижевник, 
новинар и дипломата из 
Београда Ђоко Стојичић 
који је рекао да је школство 
бараћког краја дало много 
умних људи.
,,Проблем је што се 
становништво иселило 
из овог краја и што је све 
мање ђака. Вјерујем да ће 
људи који су остали да живе 
у Бараћима и сусједним 
селима успјети да сачувају да 
школа и даље ради” , рекао је 
Стојичић. 
Академик из Бањалуке 
Пантелија  Дакић, некада-
шњи ђак школе,  рекао је 
да је управо због велике 
миграције становништва 

и малог броја дјеце упитан  
даљи рад школе.
,,Држава и општина морају 
без обзира на економску 
оправданост да учине све 
да школа у Бараћима и 
даље постоји. То треба да 
буде стратешки задатак, јер 
уколико се затвори школа 
овај крај ће и дефинитивно 
умријети” , истакао је Дакић.
Иначе, школа у Бараћима 
годинама је расадник 
изузетно надарених ђака. 
Чак њих тридесетак се 
окитило титулом доктора 
наука, а више од стотину 
звањем магистра и 
неколико хиљада дипломам 
факултета. 
Из овога краја су и два 
академика  Милан Васић и 
Пантелија Дакић.

С. ДАКИЋ

У МРКОЊИЋ ГРАДУ ПРОМОВИСАНО СТВАРАЛАШТВО ДУШКА М. ПЕТРОВИЋА

НЕКО ЛУДО ВРЕМЕ ПРИЈАТЕЉУ
У  скупштинској сали у  Мроњић Граду уприличена је промоција стваралаштва београдског књижевника 
Душка М. Петровића под називом „Лудо неко време пријатељу“. У ствари био је то књижевни портет 
овог књижевника поводом четрдесет година од изласка његове прве књиге.
Осим Петровића, о његовом књижевном опусу говорили су књижевници Ранко Прерадовић, Ђуро 
Стипановић, Стевка Козић - Прерадовић, Остоја Дулић, Радмило В. Радовановић и Слободан Ћоћкало.
Они су говорили и стихове својих пјесама.
Говорећи о свом књижевном опусу Душко М.Петровић истакао је да је он „универзалан“ писац, јер пише 
поезију, прозу, сатире, афоризме...
,,Обиљежавање четрдесет година свог књижевног стваралаштва желио сам да почнем у Мркоњић Граду, 
недалеко од моје родне Превије код Рибника. Разлог је томе што је прије 135 година, у јуну 1876. године 
краљ Петар Први Карађорђевић Мркоњић војевао у овим крајевима и први пут ослободио Мркоњић 
Град. 
Желио сам да у краљевом граду дам „печат“ свом стваралаштву и обиљежим излазак моје прве књиге далеке 
1971. године” , рекао је Петровић и додао:“Лудо неко време пријатељу, као да се ништа не догађа, све што 
се данас догоди личи на оно од јуче. Ново је само то што је све по старом..“
Иначе, промоцију стваралаштава књижевника Душка М. Петровића уприличила је Јавна установа 
Културни центар „Петар Кочић“.
Петровић је добитник више престижних књижевних награда, а најдража му је како рече „Кочићева“ на
града.                                                                                                           

С.ДАКИЋ
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V смотра фолклора

На Тргу српске војске у Мркоњић Граду је током викенда одржана Пета косачка смотра 
фолклора  под називом„Косидба“. 
Наступали су КУД „Младост“ из Крепољина из Србије, КУД  „Властимир Павловић 
Царевац“ из Смољинца, КУД „Никола Кокошар“ из Шипова и КУД „Петар I Карађорђевић 
Мркоњић“ из Мркоњић Града.  
Посјетиоци су могли уживати посматрајући различита кола и игре из околине Мркоњића.
„У граду Петра Ослободиоца пјевају се српске пјесме и играју српске игре и свирају српска 
кола. Ово је сјећање на Петра Мркоњића и његове четовође“, рекао је приликом отварања 
манифестације Слободан Ћоћкало, директор Културног центра „Петра Кочић“,  један од 
организатора.

                                     Д. Лекић
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ФУДБАЛЕРИ БОРЦА 

ЗАВРШИЛИ ПЕТОДНЕВЕНЕ 

ПРИПРЕМE У МРКОЊИЋ 

ГРАДУ

Фудбалери шампиона БиХ бањалучког Борца у уторак 
21.јуна завршили су петодневене припреме у Спортском 
центру „Луке“ у Мркоњић Граду. Наиме, након 
пријеподневеног тренига експадиција Борца отпутовала 
је за Бањалуку, гдје ће фудбалери тренирати до недјеље 
када путују на Златибор на десетодневне припреме.
Шеф стручног штаба Звездан Цветковић, презадовољан 
је оним што је урађено у Мркоњић Граду и највљује 
жесток ритам рада и у наставку припрема.
,,Када подвучемо црту, у Мркоњић Граду смо 
урадили много, јер су сви фудбалери својски и 
одговорно тренирали, свјесни чињенице да нас већ 
12 или 13. јула очекује велико искушење у првом колу 
предквалификација за Лигу шампиона против Макабија 
у Израелу. Играчи су припреме поднијели добро, јер су то 
прве базичне припрема. Наставак започетог у Мркоњићу 
наставићемо на Златибору. гдје ћемо уигравати екипу за 
меч са Макабијем. Пошто знамо  име противника и све 
наше тренутне припреме усмјерене су ка том циљу, да 
против Макабија одиграма два добра меча и покушамо 
оставити пролаз у следеће коло“-рекао је Цветковић и 
додао да је управа Борца захвална  руководству Слободе 
што су Борцу обезбједили оптималне услове за рад.
Припремама у Мркоњић Граду задовољан је и капитен 
Драшко Жарић, који истиче да се на тренизима ради 
паклено.
„Базичне припреме су веома важне и те чињенице ми 
фудбалери смо свјесни. Пред нама су велики изазови, 
јер за двадесетак дана играмо меч против Макабија и 
желимо да се што боље спремимо за двије утакмице 
против Израелаца, па шта Бог да. Не може нам нико да 
забрани право да се надамо да ћемо се пласирати у друго 
коло Лиге шампиона“, -оптимиста ја Жарић.
Стратег Бањалучана Цветковић, при поласку из Мркоњић 
Града најавио је за четвртак на тренигу на Градском 
стадиону промоцију два нова фудбалера.
„Не могу да вам још саопштим имена тих фудбалера. Могу 
само да кажем да је ријеч о играчима из иностранства и 
да се ради о штоперу и нападачу, играчима који су нама 
управо потребни“-истакао је Цветковић.   

                                                                       
С. ДАКИЋ

МЕМОРИЈАЛНИ ФУДБАЛСКИ  ТУРНИР У БАЉВИНАМА
 

ПОБЈЕДНИЧКИ ПЕХАР ЕКИПИ  
„ЗДС“ ИЗ ПРЊАВОРА

Побједник традиционалног Меморијалног фудбалског турнира у малом фудбалу „Баљвине 
2011“, који је одржан у истоименом селу код Мркоњић Града је екипа „ЗДС“ из Прњавора. 
Наиме, Прњаворчани су у финалној утакмици савладали екипу „Сури излетник“ из 
Мркоњић Града резултатом 8:3. Треће мјесто припало је екипи „Три јелена“ из Рибника.
На турниру је учестовало десет екипа са подручја општина Мркоњић Град, Бањалука, 
Прњавор, Језеро и Рибник.
Иначе, турнир се традиционално одржава у првој половнини јуна, у знак сјећања на 
погинуле борце ВРС из Баљвина у Отаџбинско-одбрамбеном рату.

                                                             С.ДАКИЋ

Водич
кроз град

Водич
кроз град

РОЂЕНИ У ЈУНУ И ЈУЛУ 2011. ГОДИНЕ

1. МРШИЋ ЂОРЂЕ, син Жељка и Милијане
2. СОЛДАТ ДАНИЈЕЛ, син Предрага и Данијеле
3. ЧУЛИЋ НЕДЕЉКО, син Небојше и Радмиле
4. ЈАКШИЋ ВИКТОР, син Станислава и Драгане 
5. МИЛАШИНОВИЋ АЊА, кћи Александра и Наташе
6. МАРКОВИЋ МАРКО, син Петра и Радмиле
7. ПЕНО МАРИЈА, кћи Мирка и Маријане
8. МИЛИШИЋ ЛАЗАР, син Драгана и Стане
9. ВИШЕКРУНА ПЕТАР, син Душана и Јелице
10. КОВАЧ ЖЕЉКО, син Мирка и Зорице

ВЈЕНЧАНИ У ЈУНУ И ЈУЛУ 2011. ГОДИНЕ

1. БОЖИЋ ТРИВО и ЂУРИЋ АНЂЕЛА
2. ПЕКЕЗ НЕДЕЉКО и РАКИЋ ЗОРИЦА 
3. ШАКИН ЈОВО и МИТРОВИЋ ДУШАНКА 
4. ТОМИЋ БОЈАН и ШУНКИЋ МИЛАНА
5. ЛАЗАРЕВИЋ ЗОРАН и МИЛАШИНОВИЋ СЛАВИЦА
6. ГАТАРИЋ БОШКО и МАЈСТОРОВИЋ АНА
7. КАЛАШ БРАНИСЛАВ и ТИЦА СЊЕЖАНА
8. ЛАЗЕНДИЋ ДРАГОМИР и САВИЧИЋ СТОЈАНКА
9. ВАСИЋ СТЕВО и ЂУКИЋ БОЖАНА
10. ЈАРИЋ БРАНИМИР и УБОВИЋ НИКОЛИНА
11. МАЛИЋ РАДЕНКО и ЂУРИЋ ЈЕЛЕНА
12. МИЛАНОВИЋ ГОЈКО и ВУКОМАН ЉИЉАНА
13. ЦВИЈИЋ МЛАДЕН и ГРАХОВАЦ НАТАША

Дивна Аничић

ЛЕКТОР: Синиша Вученовић, ТЕХНИЧКА ПРИПРЕМА: Ненад Савковић 

ОПШТИНА  МРКОЊИЋ ГРАД
Агенција зе привредни развој
Број:  80/11
Дана, 21.07.2011. године

ЈАВНИ  ПОЗИВ
за додјелу пластеника

I. Предмет јавног позива је додјела пластеника пољопривредним газдинствима са подручја општине Мркоњић Град, а у циљу подстицања, покретања 
               и унапређења пољопривредне производње, у складу са  планираним средствима у буџету општине Мркоњић Град за 2011. годину.
II. Пројекат је намијењен  породичним пољопривредним газдинствима у ванурубаном подручју општине, а чији носиоци нису старији од 60 година.
III. Пластеници, корисне површине од 200 м², додјељују се пољопривредним газдинствима која обављају или планирају да се баве пластеничком  
               производњом, а која су уписана у  регистар пољопривредних газдинстава.
IV. Подносиоци захтјева требају доставити сљедећу документацију:

a. попуњен образац захтјева за додјелу пластеника,
b. копију личне карте,
c. потврду о пријави пребивалишта,
d. овјерену изјаву о броју чланова домаћинства (кућна листа),
e. копија  потврде  о упису у регистар пољопривредних газдинстава,
f. доказ о власништву над земљиштем на којем је планирано постављање пластеника или уговор о закупу земљишта за ове сврхе на период не мањи   
       од 5 година,
g. копија катастарског плана парцеле на којој је планирано постављање пластеника,
h. валидне доказе о материјалном стању газдинства,
i. потврду о незапослености  (за све чланове газдинства који су незапослени),
j. валидне доказе о:

1.   статусу породица погинулих и несталих бораца ВРС, 
2.   статусу  РВИ чланова газдинства,
3.   статусу демобилисаних бораца чланова газдинства,

V. За све заинтересоване планирана је стручна обука из области пластеничке производње, која ће бити одржана  у сриједу,  03.08.2011. године са 
               почетком у 10,00 часова у сали за састанке у Агенцији за привредни развој.
VI. Образац за пријаву на Јавни позив подносиоци захтјева могу попунити у Агенцији за привредни развој општине Мркоњић Град, а контакт телефон 
               је  050/214-257.
VII. Захтјеве за додјелу пластеника разматра Комисија за реализацију програма за подстицај привредног развоја општине Мркоњић Град, а на основу 
              унапријед утврђених критерија за избор корисника за додјелу пластеника, са којима се потенцијални подносиоци захтјева могу детаљније 
              упознати  у Агенцији за привредни развој или на службеној интернет страници општине.
VIII. Јавни позив остаје отворен до  12.08.2011. године

ДИРЕКТОР 
Томислав Тодоровић

1000

ЈУ“Народна библиотека“  Мркоњић Град овога љета вам 
препоручује литературу погодну за одмор:

Седам сунчаних дана
Аутор: Крис Менби
Категорија: Роман-бестселер

  ТРИ ПРИЈАТЕЉИЦЕ ПРЕД СУДБИНСКИМ КОРАКОМ.

Откако је Рејчел Бакли најавила да ускоро изговара 
судбоносно „да“, њене најбоље пријатељице – 
Јаслин и Кери Ен – једва чекају да јој приреде прави 
испраћај. И то не у некаквом задимљеном бару с 
другоразредним мушким стриптизом. Умјесто тога, 
њих три ће провести „дјевојачку недељу“ у Турској, 
у луксузном окружењу Егејског клуба.
Требало би да то буде савршено путовање. Али све 
три дјевојке носе са собом много више од онога 
што им је стало у кофер. Док Рејчел узбуђено и 
нестрпљиво ишчекује дан свог вјенчања, Кери 
Ен се пита зашто је јади због пропалог брака нису 
напокон прошли кад је стигло рјешење о разводу, а 
Јаслин размишља да ли ће икада бити спремна да се 
уда за Јуена, младића с којим је у вези.
Додајте свему томе бесплатне коктеле у 
неограниченим количинама, претјеривање са 
сунчањем, и наједном „побјећи од свега“ запрјети 
да се претвори у „остати без свега“. Може ли чврсто 
пријатељство трију дјевојака преживјети само седам 
сунчаних дана?

Брод гусара мачка
Аутор: Џеронимо Стилтон
Категорија; Авантуристички роман за дјецу

Изненада се, далеко усред мора, појавило невјероватно 
сребрно острво. Времена за чекање нема, креће се 
одмах, а превозно средство је један велики балон.
 Након петнаест дана љета, острво је опажено, али 
мало чудно изгледа... више личи на неки брод, на коме 
су, невоље , неке зле и језиве цицамаце... 
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„Мултиоригинали“ 
у Мркоњић Граду
У галерији Културног центра „Петар Кочић“ је током 
викенда отворена изложба графика под називом 
„Мултиоригинали“ из  фундуса Музеја савремене 
умјетности из Бањалуке, а поводом рођендана великог 
српског писца Петра Кочића. Ријеч је о 29 радова од 15 
аутора.
„ Пред нама су најзначајнија дјела академских сликара са 
простора БиХ. Ову изложбу је нама, поводом рођендана 
нашег земљака Петра Кочића,  поклонио Музеј савремене 
умјетности у Бањалуци. Наша установа носи и име 
овог великог српског писца, тако да није случајно откуд 
изложба баш овдје“, рекао је Слободан Ћоћкало, директор 
Културног центра „Петар Кочић“.
Поставка у Мркоњић Граду ће бити мјесец дана доступна 
за грађане.
                                                                

Д. ЛЕКИЋ

„ВУК И СЕДАМ 
ЈАРИЋА У МУЗЕЈУ 

БАЈКИ“

Чланови бањалучког Дјечијег позоришта РС  у  позоришној 
сали Културног центра „Петар Кочић“ у Мркоњић Граду 
одиграли су представу „Вук и седам јарића у музеју 
бајки“. Представа је урађена према Андерсеновој бајци, а 
режирали су је Бисерка Колевска и Предраг Бјелошевић, 
који је урадио и драматизацију. У представи су играли 
Ана Анђелић, Саша Терзић, Зорана Шуман и Ђурђа 
Вукашиновић.
,,Није у питању класична бајка, него је смјештена у 
музеј бајки, на почетку имамо глумца који уводи дјецу у 
представу и он је уједно кустос тог музеја у коме се дешава 
цијела прича. Представа је слатка, гдје год смо гледали било 
је велико одушевљење дјеце“, рекла је Вукашиновићева.

                                                                       Д.Л.
Најљепше бебе

Најљепша беба
са родитељима

НА ВИДОВДАН ОДРЖАНА КОНФЕРЕНЦИЈА БЕБА          

ЗА ЉЕПШУ И БРОЈНИЈУ СРПСКУ
На Тргу српске војске на Видовдан одржана је Конференција беба. На тргу се осим беба и 
њихових родитеља окупило око хиљаду Мркоњићана, који су се дружили са више од стотину 
беба. На конференцији у трочлано предсједништво изабран је Алекса Ћусо, који је рођен прије 
тринаест дана, најстарија беба Борис Иличић и близанкиње Ања и Ана Пена, које имају још 
брата и сестру. На Конференцији беба за најљепшу фотографију бебиног осмјеха изабран је 
осмијех дјевојчице Анастасије Јагузовић, а за најљепшу фотографију бебе фотографија дјечака 
Луке Анђелића, док су најблизанци конференције беба Лара и Сара Јовандић.
,,Пресрећна сам што је фотографија мог дјечака Луке проглашена за најљепшу фотографију 
бебе. Све су бебе лијепе на свој начин, али ово признање пратиће Луку кроз цијели живот” , 
рекла је мајка Тијана Анђелић.
У забавном дијелу програма наступили су чланови Градског дјечијег хора „Мали принц“.

                                                                                      С. ДАКИЋ


