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Отворена изложба архивских докумената  „Народна скупштина Републике Српске 1991-2011. године“

ИЗЛОЖБА ДОКУМЕНАТА О НАСТАНКУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
Предсједник Народне скупштине Републике Српске Игор Радојичић у галерији Културног 
центра отворио изложбу архивских докумената „Народна Скупштина Републике Српске 
1991-2011“. 
„Ова изложба је постављена 24.октобра прошле године, на двадесетогодишњицу 
парламента, одлучили смо да у овој години која је година јубилеја Републике Српске, за 20 
година постојања Републике Српске изложба прође читаву Републику. Послије Бањалуке 
ово је прва изложба  у општини Мркоњић Град.
Изложба приказује 20 година рада Скупштине  кроз преглед 189 докумената  који су 
дали правни  и политички  оквир  у коме је успостављена  и функционише РС, а то су 
(декларације, резолуције, закони, закључци, записници, укази, фотографије, новински 
чланци, карте, мапе, пословници и слично.). 
Народна скупштина Републике Српске формирана је 24.октобра 1991. године, као резултат 
прегласавања српских посланика у заједничкој Скупштини  БиХ од муслиманских  
и хрватских посланика из редова Хрватске демократске заједнице БиХ  и Странке 
демократске акције, који су се окренули проглашењу независности Бих без пристанка 
српског народа и његових легитимних представника у скупштини БиХ.
Одмах по конституисању  Скупштине српског народа у БиХ изабран је Момчило 
Крајишник, а за потпредсједнике Милован Миловановић и Бранко Симић . 
„24. октобар 1991. године јесте један од најважнијих историјских момената и за наше 
данашње бивствовање на овим просторима. Парламент је након објављивања у октобру 
1991. године доносио важне одлуке, као што је одржавање Плебисцита српског народа, 09. и 10.новембра 1991. године, Декларација о проглашењу 
Републике Српске и 
09. јануара 1992. године  доношење Устава као највишег акта Републике Српске, који је донесен 28. фебруара 1992 године. Тим Одлукама заокруживана 
је територија, заокруживан је уставно- правни систем, уређење и једноставно речено заокружена је Република Српска“, изјавио је предсједник  Народне 
скупштине РС Игор Радојичић у Мркоњић Граду.  
Радојичић је истакао да Српска данас има изграђено уставно- правно уређење, економски и образовни систем, многобројне надлежности, и да се бори 
за очување свог изворног статуса прописаног Дејтоном, у сложеној заједници у БиХ. 
„Гледамо у будућност, планирамо стратешке, људске и материјалне ресурсе за наредни период, развијамо европске капацитете на путу ка европским 
интеграцијама и полажемо много на нашу међународну комуникацију „ рекао је Радојичић.
На отварању изложбе присуствовали су грађани и многи званичници из културног и политичког живота . 

Ђ. Шолак

На састанку са начелницом 
општине Дивном Аничић и 
предсједником СО Миленком 
Милекићем, предсједник 
Народне  скупштине РС 
Игор Радојичић 19.03.2012. 
године је разговарао како о 
локалним темама, тако и о 

неким законским пројектима. 
Руководство општине је 
упознало предсједника НСРС  
господина Радојичића о низу 
пројеката који су завршени у 
протеклом периоду и о оном 
шта планирају у току ове 
године. 

Начелница општине 
Дивна Аничић изразила 
је захвалност на посјети 
предсједника НСРС Игора 
Радојичића те напоменула 
да је предсједник више 
пута посјетио Мркоњић 
Град и обиљежавао важне 

догађаје као што је Дан 
општине, Слава општине, 
изградња и завршетак 
инфраструктурних проје-
ката: Дома културе, 
водовода, трга и слично. 
„На данашњем састанку је 
било ријечи  и о пословним 
зонама, о плановима 
везаним за изградњу 
и инфраструктуру у 
овој години, као што је 
реконструкција пословних 
простора у центру града, 
те пројекат изградње 
степеница на тргу а све 
у циљу уређења  центра 
града“, рекла је начелница 
Дивна Аничић. 
Предсједник Народне 
скупштине Игор Радојичић  
истакао је да се на идућој 
сједници Парламента 
налази низ закона који се 
тичу локалних заједница.

„У децембру смо усвојили 
пакет закона који је изазвао 
контраверзна тумачења 
када је ријеч о Пензијско- 
инвалидском осигурању и 
борачким правима. 
Парламент Српске ће 
такође разматрати измјене 

и допуне Закона о локалној 
самоуправи Српске.  
Разматраће се и Закон о 
социјалној заштити, који 
би требало да временом 
побољша социјалне потребе 
становништва. Ми ћемо 
сигурно повећати издвајања 
са нивоа Републике и 
ове године је планирано 
додатних 16 милиона 
марака у буџету за потребе 
социјалне заштите у локалне 
буџете. Овај Закон када  
усвојимо треба да буде 
примјењив. Он  мора да 
буде и од стране Републике 
и републичког буџета и од 
стране општинских буџета, 
напросто изводив,  а не да 
буде мртво слово на папиру“, 
рекао је Радојичић.  
Након пријема У 
административној служби 
општине Предсједник НСРС  
је у галерији Културног 
центра  у Мркоњић Граду 
отворио  изложбу архивских  
докумената „Народна  
скупштина  Републике 
Српске 1991-2011.“ 

Ђ. Шолак

НАЈАВА 32. СЈЕДНИЦЕ СО
Одборници Скупштине општине Мркоњић Град, би на наредној сједници требали разматрати следеће тачке:  Извјештај  о извршењу буџета општине 
Мркоњић Град за 2011. годину и доношење Одлуке о  усвајању завршног рачуна, Информација  о извршењу  Програма капиталних  инвестиција у 
2011. годину те Програм одржавања локалних и некатегорисаних  путева  за 2012. годину и Нацрт Одлуке о измјенама и допунама  Статута општине 
Мркоњић Град. 

На Дневном реду скупштине наћи ће се Извјештај о раду Центра за социјални рад Мркоњић Град за 2011. годину, Извјештај о раду и Комуналног  
предузећа „Парк“ Мркоњић Град за 2011. годину, Извјештај  о раду ЈУ Народна библиотека Мркоњић Град за 2011. годину и Извјештај  о раду 
Ватрогасног друштва Мркоњић Град за 2011. годину и друге тачке. 

Скупштинска
хроника
Скупштинска
хроника

И З В Ј Е Ш Т А Ј са  31. сједнице 
Скупштине  општине

спортских активности за 
2012. годину.   

Усвојена је и Информација 
о стању у области културе 
и информисања на подручју 
општине Мркоњић Град  
у којој је дат приказ 
организатора и носиоца 
културних активности 
и манифестација са 
финансијским стањем  за 
2011.годину. 

Одборници су подржали и 
приједлог Одлуке о давању 
на кориштење пословног 
простора за рад Општинске 
организације породица 
заробљених  и погинулих  
бораца и несталих  цивила. 
Према Одлуци ова 
општинска организација 
ће користити пословни 
простор који се налази у 
улици Бораца српских без 
накнаде уз обавезу  плаћања 
комуналних накнада 
(електричне енергије, 
вода, канализација, одвоз 
смећа….).

У Дневни ред скупштине као 
тачка 8. уврштена је и Одлука 
о приступању измјенама и 
допунама Статута општине 
Мркоњић Град. На основу 
Закона о измјенама и 
допунама Изборног  
закона Републике Српске 
који је ступио на снагу 
27.03.2012. године   и којим 
је прописано у члану 15. да 
број одборника Скупштине 
општине, односно града је 
25, за општине које имају  

30.03.2012. године одржана 
је 31. сједница скупштине 
општине Мркоњић Град . На 
овој сједници разматрано је 
19 тачака које су садржане 
на Дневном реду.   
На сједници СО разматран  
је Програм за подстицај  
привредног развоја  
општине М. Град  у 2012. 
години.  

Програмом  су дефинисане  
подстицајне активности у 
области малих и средњих 
предузећа, предузетништва 
пољопривреде и туризма.  
Укупно планирана средства 
за реализацију Програма  
износе 500.000,00 КМ. 
Од чега је за Подршку развоју 
МСП и предузетништва  
издвојено 380.000 КМ, 
за подршку развоју 
пољопривреде 110.000, и за 
подршку у развоју туризма 
10.000 КМ.  

 „Настојаћемо да што раније 
кренемо у реализацију ових 
подстицајних активности 
како би средства која су 
предвиђена овим програмом  
била што прије доступна 
крајњим корисницима“, 
изјавио је  вршилац  
дужности директора 
Агенције за привредни 
развој  Горан Тодоровић 
Уз додатна појашњења 
представника спортских 
клубова одборници СО су 
усвојили и Информацију о 
стању спорта на подручју 
општине Мркоњић Град за 
2011. годину, као и Програм 

од 15.001 до 20.000 бирача  
уписаних у Централни 
бирачки списак.  
Измјене  Изборног закона 
односе се на утврђивање 
броја одборника у 
скупштинама, обзиром да 
општина Мркоњић Град 
има 18 045 бирача, по овом  
новом  Изборном закону 
доћи ће до измјене броја 
одборника у скупштини . 
Секретар скупштине 
Слободан Рајковић по 
овој тачки дневног  реда је 
изјавио следеће:
„Да су разлози за покретање 
поступка доношења Одлуке 
о измјенама и допунама 
Статута, усклађивање са 
одредбама Закона о измјени 
и допуни Изборног закона 
Републике Српске који се 
односи  на број одборника 
у скупштини општине у 
зависности  од броја бирача 
уписаних у Централни 
бирачки списак према којем 
би  Општина Мркоњић Град, 
у наредном периоду требала 
имати укупно 25 одборника 
умјесто 23. А такође је 
потребно ускладити и 
одредбе Статута по питању 
избора  чланова свих 
мјесних заједница  који 
се требају бирати тајним 
гласањем, путем бирачких 

одбора, а сви према упутству 
Републичке изборне 
комисије РС.“
Једногласно је усвојена  
Одлука  о одобравању  
новчаних средстава у сврху 
плаћања  трошкова  лијечења  
за операцију у Русији 
(Москва), суграђанину 
Бајић Драгомиру  у износу 
од 5.000,00 КМ.

Подржан је и Приједлог 
Одлуке  о продаји акција 
општине  Мркоњић Град у 
предузећу „Фабрика  вијака“ 
АД Мркоњић Град.  
Због честог обраћања 
чланова заједница етажних  
власника за новчану 
помоћ ради интервентних  
санација  кровова због 
прокишњавања у појединим 
стамбеним зградама 
општина Мркоњић Град је у 
свом буџету за 2012. годину 
предвидјела одређена  
новчана средства за помоћ 
заједницама  етажних 
власника, те из тог разлога  
на Дневном реду скупштине 
одборници су подржали 
Нацрт Одлуке о додјели 
средстава заједницама 
етажних власника за 
санацију кровова зграда. 
Појашњења  о Нацрту  
Одлуке о Комуналним 

таксама изнио је секретар 
скупштине Слободан 
Рајковић који је истакао да 
се у самој одлуци  наводи  
ко су обавезници плаћања 
комуналне таксе,  те који 
случајеви су Законом 
ослобођени од  плаћања 
комуналне таксе. Одлуком 
је такође утврђено да 
приходи  од комуналне таксе 
припадају буџету општине.   
У тарифном броју 5. се 
наводи  за кориштење 
паркинг простора за 
паркирање моторних возила 
на паркиралиштима---- 
цијена мјесечне паркинг  
карте која се може користити 
на свим паркиралиштима 
износи 55,00 КМ,  а годишње 
550 КМ. 

Цијена мјесечне уличне 
карте износи 25,00 КМ , 
а годишње уличне карте 
300 КМ. –Улична карта у 
овом случају подразумијева  
могућност плаћања накнаде 
у једној  од улица које 
су покривене наплатом 
накнаде као и за запослена 
лица којима  је сједиште 
послодавца  у тој улици 
и важи  само за  улицу 
назначену на мјесечној  
паркинг карти.   

Ђ. Шолак 
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ТУЖБА - Општина 
Мркоњић Град је 2004.
године донијела одлуку 
да тужи Хрватску за 
почињену ратну шету, 
која се процјењује на 
око 700 милиона марака. 
Подношење тужбе је 
условљено са пресудом 
за злочине једном од 
извршиоца злочина.
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    СТАМБЕНА ИЗГРАДЊА У МРКОЊИЋ ГРАДУ

 КВАДРАТ СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА 800 МАРАКА
„Квадрат стамбеног простора 800 КМ према одлуци Скупштине општине Мркоњић Град. Због економске 
кризе инвеститори се тешко одлучују да граде станове за тржиште“

Према одлуци Скупштине општине Мркоњић Град коначна цијена квадрата стамбене површине  износи 800 
марака. Та цијена служи као основица за израчунавање једнократне новчане ренте за плаћање обавеза према 
локалним заједницама на основу члана 27. Закона о грађевинском земљишту РС.
Начелница Одјељења за просторно планирање и комуналне послове Невенка Малешевић истакла је да се до 
просјечне коначне цијене квадрата корисне стамбене површине дошло на основу израчунавања достављење 
висине цијене стамбене изградње од грађевинских предузећа са подручја општине.
„Према подацима предузећа „Зидарт“ коначна цијена корисне стамбене површине у прошлој години износила је 700, а према подацима „Линеа пројекта“ 900 
марака. На основу тих цијена дошло се до коначне грађевинске цијене квадрата корисне стамбене површине од 800 марака. То значи да није дошло до повећања 
цијене у односу на претходну годину“ , рекла је Малешевићева.
По мишљењу Мркоњићана цијене стамбене површине су реалне, јер је последњих година у Мркоњић Граду готово замрла стамбена изградња пошто нема 
изградње стамбених зграда са становима за тржиште.
„Већ неколико година у нашем граду се не граде стамбене зграде са становима и пословним просторима, пошто за то нема интереса на тржишту. Једноставно, 
економска криза је учинила своје и инвеститори се тешко одлучују да граде станове за тржиште, због мале потражње. Наиме, у граду се још увијек могу купити 
станови који су изграђени прије рата, а чија се цијена креће око 50-60 хиљада марака, зависно од величине, године изградње стана и мјеста гдје се стан налази“ 
, прича један мркоњићки адвокат који није желио да му се спомиње идентитет, а који се бави посредничким пословима око продаје станова и кућа чији су 
власници Бошњаци и Хрвати, а који не желе да се врате да живе у Мркоњић Граду.
ЗГРАДА-Последња стамбена зграда у Мркоњић Граду саграђена је у насељу Подоругла  прије двије године за потребе смјештаја породица погинулих и несталих 
бораца и ратних војних инвалида. Градња стамбене зграде у центру града, на раскрсници улице Давида Штрбца и Карађорђеве још није завршена.                                                        

С.ДАКИЋ

Шеснаест година од отварања масовне гробнице у Мркоњић Граду

ПОРОДИЦЕ 181 ЖРТВЕ ЧЕКАЈУ ПРАВДУ 
ШЕСНАЕСТ ГОДИНА

ГЕОЛОШКА ИСПИТИВАЊА ТЕРЕНА У
 ПОСЛОВНИМ ЗОНАМА 

 - Прије шеснаест година, 
1.априла 1996.године, у 
Православном гробљу у 
Мркоњић Граду почело 
је откопавање жртава из 
масовне гробнице, у којој 
је пронађено 181 тијело 
убијених српских цивила и 
војника, које су на звјерски 
начин ликвидирали 
припадници Оружаних 
снага Хрватске и ХВО 
половином октобра 1995.
године.
Прошло је шеснаест година 
од злочина, а породице 181 
српске жртве још увијек 
чекају правду и казну за 
наредбодавце и извршиоце 
злочина. Наиме, предмет за 
ратне злочине у Мркоњић 
Граду након „возања“ до Хага, 
сада „лежи“ на сигурном 
у Сарајеву у Тужилаштву 
БиХ, са непознаницом када 
би могао доћи на дневни ред 
Суда БиХ.
Иначе, Мркоњић Град и 
његови становници 1996.
године били су завијени у 
црно. У колонама испред 
„Градњине“ хале, гдје је 
вршена идентификација 
ископаних тијела у миру 
и са зебњом су чекале 
стотине Мркоњићана, али 
и становника сусједних 
крајишких општина и 
Сембераца.

Ексхумацију из масовне 
гробнице вршили су 
припадници цивилне 
заштите, које није могла 
да спријечи киша и хладно 
вријеме да из гробних јама 
ископавају лешеве недужних 
жртава. Идентификацију 
жртава вршио је медицински 
тим ВМА из Београда на 
челу са познатим патологом 
др Зораном Станковићем 
и тужиоцима Војног 
тужилаштава из Бањалуке.
„Све жртве су мучене и 
ликвидиране на звјерски 
начин. Убијани су тупим 
и оштрим предметима, а 
многима су биле поломљене 
руке, ноге, полупане 
лобање....Све то су докази 
да је у Мркоњићу почињен 
стравичан ратни злочин 
на недужним жртвама и за 
то мора неко да одговара“ 
, рекао је тада новинарима 
др Станковић, не сањајући 
да ће протећи 16 година,  а 
да за злочине нико није 
процесуиран.
Слободан Богојевић 
у масовној гробници 
пронашао је тијело сина 
Милорада.
   „Ни сам не знам како 
сам преживио дане док 
су ексхумиране жртве из 
масовне гробнице. Човјек 
не може да повјерује какве 

злочине може да почини 
помрачени људски ум. 
Недужни људи су убијани 
маљевима, лупане су им 
лобање, пуцано им је у 
потиљак...Какви докази 
још требају Тужилаштву 
БиХ да покрене истрагу 
о злочинима“ ,пита се 
Богојевић.
Исто питање поставља 
Петар Митрић из Подоругле 
код Мркоњић Града.
„Из масовне гробнице 
2.априла 1996.године 
извађено је тијело мог брата 
Душка, као и посмртни 
остаци Милорада и Петра, 
синова мог стрица Жарка. 
Приликом ексхумације из 
масовне гробнице видио 
сам стравичне слике. Било 

Незадовољство бораца мркоњићке регије 
УМАЊЕНУ ПЕНЗИЈУ ДОБИЛО 820 ПЕНЗИОНИСАНИХ БОРАЦА
Борци захтјевају побољшање законских рјешења и повећање борачког додатка. Извршити хитну ревизију 
издатих рјешења за пензију и борачког статуса

Борци мркоњићке регије незадовољни су примјеном новог Закона о пензијско-инвалидском осигурању и Закона о правима 
бораца, пошто је 820 пензионисаних бораца примило умањену фебруарску пензију у просјеку од 100 до 250 КМ.
Предсједник Борачке организације Мркоњић Град Милан Стеванић рекао је да су представници борачких организација 
ове регије на састанку у Мркоњић Граду затражили од Владе РС да сузбије негативне ефекте примјене законских 
рјешења, те да се у сарадњи са надлежним институцијама изврши ревизија лажно оставарених пензија и борачког 
статуса.
„Влада хитно мора изнаћи могућност да се са ПИО-ом и надлежним институцијама изврши ревизија лажно издатих 
рјешења за пензију и борачког сатуса. То право остварио је велики број корисника и то се питање коначно мора разријешити у интересу „правих“ бораца 
који због таквих појединаца имају умањене пензије. Незадовољни смо и рјешењима о борачком додатку, јер мислимо да су она дискриминаторска и на штету 
бораца. Тражимо од Владе РС да ребалансом буџета изнађе могућност корекције висине накнаде за борачи додатак, са садашњих 1,60 на 2 до 2,5 марке по 
мјесецу, чиме би се надомјестило умањење пензија код бораца“ ,  рекао је Стеванић и упутио апел борцима да сачувају јединство и Борачку организацију.
Предсједник Борачке организације Источни Дрвар  Милорад Бодирожа предложио је да Влада  формира посебно министарство за питање бораца, јер су 
борци ове регије незадовољни радом постојећег Министарства рада и  борачко-инвалидске заштите.
Секретар Борачке организације у Шипову Анђелко Вранић тврди да је умањену пензију у шиповачкој општини добило 240 пензионисаних бораца.
„Људи су на терену незадовољни и сваки дан опсједају нашу канцеларију, а ми им не можемо ништа помоћи. Упућујемо их на пословницу ПИО, али је и од 
тога мала корист. Мишљења смо да Влада мора хитно да нађе начина да се постојеће стање промијени, јер је садашње неодрживо. Тражимо од Скупштине 
БОРС-а да се коначно разјасни да ли је неко дао сагласност за усвајање законских рјешења која су на штету борачке популације“ ,  рекао је Вранић.
Слично је предложио и предсједник Борачке организације Рибник Жељко Малеш, затраживши од надлежних да се изнађе могућност корекције законских 
рјешења и повећање борачког додатка.
БОРЦИ У ФБИХ- На скупу у Мркоњић Граду истакнут је као посебан проблем положај бораца ВРС који живе у Федерацији БиХ у општинама Гламоч, Дрвар, 
Петровац, Грахово..., а који права из борачко-инвалидске заштите остварују из РС.                                                                                 

С. ДАКИЋ

ДогађајиДогађаји
ОБНОВА ДОМА ЗДРАВЉА „ДР ЈОВАН РАШКОВИЋ“

„Планирана реконструкција крова, фасаде, замјена 
вањске фасаде и модернизација система гријања“ 

У административној служби општине  Мркоњић Град, 
потписан је уговор о реконструкцији Дома здравља „Др 
Јован Рашковић“  између начелнице општине Дивне 
Аничић и директора грађевинске фирме „ЗИДАРТ“ 
Дамира Милића.        
Пројекат је финансиран средствима одобрених из 

економско-социјалне компоненте Развојног програма 
Владе РС.  
Укупна вриједност пројекта износи 550.000,00 КМ, с 
тим да ће се за ову намјену реконструкције за санацију 
крова, фасаде и замјене столарије издвојити око 
330.000,00 КМ а остатак новца планиран је за 
модернизацију система гријања. 
„Радови ће почети у наредних 10 дана, када се стекну сви 
услови за почетак радова и  трајаће 90 дана. Радови су 
захтјевни и  комплексни и састоје се од реконструкције 
крова, фасаде и замјене вањске столарије, рекао је 
директор „ЗИДАРТ“-а Дамир Милић. 
Директор Дома здравља Радивоје Ерак је истакао да je 
oбјекат Дома здравља  усељен прије 31 годину, а то је 
знак да је дотрајао и кров, фасада и столарија .“Овим 
радовима ћемо добити много квалитетнију зграду, 
објекат пријатнији и удобнији првенствено за пацијенте 
а исто тако и  за наше раднике. Међутим, оно што 
је најважније израдом фасаде које сад нема на Дому 
здравља ми очекујемо уштеду топлотне енергије до 30 %. 

Ђ. Шолак 

је видљиво да су људи 
мучени и на звјерски начин 
ликвидирани само зато 
што су били Срби. Доказа 
о злочинима је на „тоне“, 
али Тужилаштво БиХ 
ни прстом да мрдне и да 
процесуира злочинце. То је 
срамота и невиђена лакрдија 
правосудног система БиХ 
у 21. Вијеку“,  огорчен је 
Митрић.
Предсједник Предсје-
дништва Борачке орга-
низације Мркоњић Град 
Душко Милетић истакао је 
да становници мркоњићке 
општине никада неће 
заборавити злочине.
„Нећемо се смирити док 
рука правде не стигне 
злочинце. Зашто Суд 

БиХ није још ни прстом 
мрднуо са процесуирањем 
наредбодаваца и извршиоца 
злочина? Из документације 
која им је достављена све је 
јасно и зна се ко је наредио 
и то урадио. Међутим, очито 
је да код суда у Сарајеву 
српске жртрве немају исту 
третман као остале“ ,  рекао 
је Милетић.

ЖУПИЋИ- У масовној 
гробници Милева Жупић 
пронашла је тијела своја два 
сина Стеве и Живка, док је 
тијело њеног трећег сина Жељка 
пронађено у селу Сурјану.
„Надам се да ће правда 
стићи злочинце. Живим за 
тај дан и надам се да нећу 
умријети прије него што 
су злочинци одговарали за 
злочине које су направили“ , 
рекла је старица Милева.

 

                                                       

С. ДАКИЋ

„Породице 181 жртве чекају правду шеснаест година. Све жртве мучене и ликвидиране на звјерски начин. 
Мркоњић Град никада неће заборавити почињене злочине

„Циљ ових испитивања је добијање геомеханичких и геотехничких карактеристика терена за 
потребе пројектовања инфраструктуре“

У Мркоњић Граду су 
започете активности везано 
за зоне: „Пословну зону 
Подбрдо“ и „Пословну 
зону Кула Рудићи „Након 
израде Регулационих 
планова истих, дана 
22.03.2012. приступило се 
испитивању геомеханичких 
и геотехничких својстава 
терена. Испитивања су 
вршена од стране фирме 
„IBIS-INŽENJERING“ из 
Бањалуке, а на лицу мјеста 
су били и представници 
општинског  руководства.

Што се тиче механизације 
у радовe je укључена фирма 
„МГ-МИНД“.
Поменуте локације су 
неуређене и слободне за 
извођење  радова. Циљ  је 
добијање геомеханичких 
и геотехничких кара-
ктеристика тла за по-
требе пројектовања 

инфраструктуре у 
обухвату регулационог 
плана и то:
•	саобраћајна инфра-

структура
•	водовод и канализација
•	енергетска инфрастру-

ктура.
У обухвату Регулационог 
плана предвиђени 
су сле-дећи радови: 
инжењерско-геолошко 
картирање терена, израда 

сондажних геомеханичких 
јама, литолошко картирање, 
лабораторијска испити-
вања и израда елабората о 
инжењерско-геолошким 
и геомеханичким испити-
вањима.
Испитивања су вршена на 
три ископа, односно три  
сондажне јаме  у „Пословној 
зони Кула-Рудићи“ и осам 
ископа у „Пословној зо-
ни Подбрдо“. 
Дубина ископа 
је формирана у 
зависности од 
визуелног састава 
тла ,односно до 
слоја до којег је било 
потребно . 
Из сваке сондажне 
јаме узет је 
репрезент атив ан 
узорак који је 
транспортован до 
лабораторије у којој 

ће се вршити неопходна 
лабораторијска испитивања:
влажност, порозност, запре-
минске тежине, консистенц-
ије, гранулометријски састав 
итд. 
Резултати испитивања  
требало би да се прикажу на 
адекватним дијаграмима,а у 
елаборату да се дефинишу 
геотехнички услови за 
пројектовање планиране 
инфраструктуре.

За потребе пројектовања 
појединачних објеката биће 
вршена накнадна адекватна 
геомеханичка испитивања.
Следећа активност везано за 
зоне је израда урбанистичко-
техничких услова који 
дефинишу услове уређења 
обе предметне зоне.
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Пољопривредници заинтересовани за подстицајна 
средства за пољопривреду

ВЛАДА ОБЕЗБИЈЕДИЛА 60 МИЛИОНА 

МАРАКА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ                                              

Влада РС обезбиједила је у буџету 60 милиона марака 
средстава за подстицај у пољопривреди на селу. За дио тога 
„колача“ заинтересовани су и мркоњићки пољопривредници, 
углавном за набавку пољопривредне механизације, трактора, 
косачица, фреза....
Виши стручни сарадник Републичке агенције за пружање 
стручних услуга у пољопривреди Мирослав Бојић упознао 
је пољопривреднике са Правилником о условима и начину 
остваривања новчаних подстицаја за развој пољопривреде 
на селу.
„Влада РС је у буџету планирала 60 милиона марака за 
подстицај у пољопривреди. За производњу и доходак 
пољопривредника предвиђено је 36,3 милиона, за подршку 
руралном развоју 22,3 милиона и за интервентне мјере и 
ванредне потребе 1,4 милиона марака“ , рекао је Бојић и додао 
да пољопривредни произвођачи који су старији од 35 година 
могу остварити подстицај од 35 одсто од уложених средстава.
Пољопривредни произвођачи млађи од 35 година живота 
подстицај могу да остваре од 45 процената за реализовану 
инвестицију према условима правилника.
„Пољопривредници за набавку пољопривредне машине 
снаге преко 50 коњских снага могу да остваре подстицај 
до 20 хиљада марака, а преко 100 коњских снага 25 хиљада 
марака. За младе инжењере пољопривреде који живе на селу 
правилником су предвиђена подстицајна средства у висини 
до 20 хиљада марака за улагања у пољопривреду“ , истакао је 
Бојић.
Пољопривредник из Ораховљана Гојко Каурин, након 
десетогодишњег рада у Италији вратио се у родно село и 
посветио се пољопривреди.
„Услови у правилнику нису лоши, али проблем представља 
што нема могућности да се подстицај може добити за набавку 
половне пољопривредне механизације. Имао сам комбајн и 
набавио сам недавно још један полован, јер нисам у могућности 
да обезбиједим новац за куповину новог комбајна. Тако ради 
и већина мојих комшија, јер тешко је у ово вријеме економске 
кризе доћи до већих новчаних средстава за куповину нове 
механизације“ ,  рекао је Каурин.

ФАРМА - Слично прича и пољопривредник из Бјелајца 
Борислав Пекез, који има фарму музних крава.
„Имам фарму од двадесетак грла и много планова за 
проширење. Међутим, проблем је што је тешко обезбиједити 
новац за завршетак објекта који сам почео да градим.                                                                                       

С. ДАКИЋ
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Пластеничка производња у мркоњићкој општини има будућност 

ОД ПРОИЗВОДЊЕ ПОВРЋА МОЖЕ СЕ ДОБРО ЗАРАДИТИ
Све је више пољопривредника који се одлучују за пластеничку производњу поврћа, која је може бити и развојна 
шанса за пољопривреду. Развој пластеничке поризводње помогла је општина која је крајем прошле године 
издвојила 50 хиљада марака за набавку  пољопривредницима седам пластеника за производњу поврћа. Пластеници 
су површине 200 квадрата и пољопривредници су у истима организовали производњу квалитетног поврћа.
Породица Горана и Биљане Комленић из Котора организованом пластеничком производњом поврћа бави се пет 
година. Уз пластеник који су добили од општине имају још два пластеника укупне површине 500 квадрата.
„На новом пластенику прошле зиме вјетар нам је начинио велику штету, јер је поломио дио конструкције. Међутим, 
то нас није омело да у осталим пластеницима организујемо производњу поврћа. Тренутно је главни производ 
шпинат и немамо проблема са пласманом, јер је свјеж и доброг квалитета. Купци су углавном домаћинства и трговачка мрежа у нашем граду. Засијали смо 
сјеме паприке и парадајза за производњу расада“ ,  рекла је Биљана Комленић и додала да очекује да ће предузеће које је испоручио пластенике санирати 
оштећења на конструкцији пластеника.
Олујни вјетар прошле зиме оштетио је и пластеник Миле Милића са Балкане. 
„Олујни вјетар је проузроковао мотање конструкције на четири поља на пластенику и кидање дијела најлона. Имамо обећање да ће предузеће које је 
произвело пластенике извршити поправку конструкције. У дијелу пластеника који није оштећен посадили смо зелену салату, млади лук и шпинат. У следећој 
фази планирали смо производњу парадајза, паприка и краставаца и надамо се добром роду и солидној заради“ ,  рекао је Милић и додао да пластеничком и 
пољопривредном производњом обезбјеђује егзистенцију за своју породицу.
Дирекор предузећа „Едатплац“ Дејан Синановић је рекао да ово предузеће послије испоруке и постављања пластеника наставља са едукацијом 
пољопривредника за пластеничку производњу.
„Пољопривредници су завршили са производњом зимског поврћа, салате, шпината, блитве... Сада их едукујемо за производњу осталог поврћа у заштићеним 
просторима, као што је парадајз, краставац..“ , рекао је Синановић и додао да подручје мркоњићке општине има велике шансе у пластеничкој производњи 
за снабдијевање тржишта у југозападном дијелу РС, али и  великих градских средина Бањалуке, Приједора, Бихаћа, Јајца...
АГЕНЦИЈА- У организацији Агенције за привредни развој организовано је стручно предавање за произвођаче пластеничког поврћа на тему: ,,Пластеничка 
производња у заштићеном простору, заштита повртларских култура и производња расада“.                                                                                                   С. ДАКИЋ

ПОЗИВ ЗА ПРИЈЕДЛОГЕ ПРОЈЕКАТА НЕФОРМАЛНИХ 
ГРУПА МЛАДИХ У ОПШТИНИ МРКОЊИЋ ГРАД
Омладинска банка је програм чији је циљ повећати учешће младих у процесима локалног развоја руралних средина кроз дођелу бесповратних новчаних средстава 
пројектима које покрећу и воде неформалне групе младих.
Фондација Мозаик у сарадњи са 27 Опћина у БиХ подржава рад Омладинских банака Босански Петровац, Бугојно, Брод, Какањ, Коњиц, Лопаре, Пелагићево, 
Петрово, Прозор-Рама, Живинице, Модрича, Мркоњић Град, Шековићи, Тешањ, Усора, Вукосавље, Зворник, Добој Југ, Горњи Вакуф-Ускопље, Котор Варош, 
Козарска Дубица, Нови Град, Нови Травник, Србац, Шипово, Завидовићи и Жепче. 
Омладинском банком Мркоњић Град уз подршку Фондације Мозаик и Општине Мркоњић Град управља десет чланова одбора, млади од 15 до 30 година који 
су изабрани на јавном позиву и едуковани да воде програм малих грантова и који имају улогу на основу приоритета и потреба младих, да расписују конкурсе и 
одлучују о финансирању пројеката неформалних група младих у општини Мркоњић Град.

Фонд Омладинске банке за пројекте неформалних група младих у општини Мркоњић Град 
Омладинска банка Мркоњић Град је од 2008. до 2011. године подржала је 36 пројеката неформалних група младих, чија је укупна вриједност била 120.631,18 КМ 
(83.109,81 КМ из Фонда Омладинске банке, а 37.521,37 КМ су обезбиједиле неформалне групе младих у заједници).   
Фонд за пројекте младих у 2012. години износи 14.000 КМ који заједнички обезбјеђују Фондација Мозаик од УСАИД-а и Општина Мркоњић Град.
Омладинска банка Мркоњић Град има отворен позив за приједлоге пројеката од 15.3 до 20.4.2012. године.

Ко може поднијети приједлог пројекта Омладинској банци Мркоњић Град?
•	 Неформалне	групе	младих	од	15	до	30	година	(минимум	пет	младих	особа	мора	бити	активно	укључено	у	припрему	и	реализацију	пројекта)	који	живе	
на територији општине Мркоњић Град;
•	 Они	који	имају	идеје	и	способни	су	да	побољшају	услове	живота	младих	у	средини	у	којој	живе;
•	 Млади	који	су	активни	и	имају	вољу,	пријатеље,	комшије	и	друге	који	су	спремни	да	заврну	рукаве	и	ураде	нешто	за	себе	и	своју	заједницу.

Шта Омладинска банка подржава?
•	 Пројекте	који	се	реализују	на	територији	општине	Мркоњић	Град	и	имају	за	циљ	јачање	сарадње	и	побољшање	живота	младих	на	било	који	начин;
•	 Оригиналне,	занимљиве	и	корисне	пројекте	које	потичу	друге	младе	да	се	укључе	и	буду	активни	чланови	средине	у	којој	живе;
•	 Пројекте	које	одговарају	локалним	потребама	и	имају	утјецај	на	локалну	заједницу,	а	посебно	руралне	средине;
•	 Посебно	подржавамо	пројекте	из	области:	 -информисање	и	мобилност	младих,-здравље	и	рекреативни	живот	младих,	 -култура	и	слободно	вријеме	
младих, -подстицања запошљавања и предузетништва младих, -образовање, -учешће младих у друштву, омладински и волонтерски рад;
•	 Прихватамо	 приједлоге	 пројеката	 који:-имају	 јасну	 идеју,	 циљ	 и	 план	 реализације;-имају	 одређено	 мјесто,	 вријеме	 и	 трајање	 пројекта;-испуњавају	
критеријуме (ко/шта) за подршку из фонда Омладинске банке;-имају јасно дефинисан и тачан буџет;-су предати прије истека рока за пријављивање.

Шта Омладинска банка не подржава?
•	 Пројекте	са	примарно	хуманитарном	сврхом	и	пројекте	појединаца,	невладиних	организација,	удружења,	политичких	партија	и	јавних	институција;
•	 Пројекте	који	позивају	на	било	који	облик	насиља	и	дискриминације	и	промовишу	алкохол,	дроге	или	нездрав	начин	живота;
•	 Плате	и	хонораре	за	чланове	неформалне	групе	који	реализују	пројекат;
•	 Трошкове	техничке	опреме	неопходне	за	реализацију	пројекта	који	су	већи	од	30%	од	траженог	износа	од	Омладинске	банке;
•	 Пројекте	чија	је	реализација	активности	у	току	или	су	већ	финансирани	од	Фондације	Мозаик	и	Општине	Мркоњић	Град.

Колики је максимални износ подршке Омладинске банке Мркоњић Град по пројекту?  
•	 Омладинска	банка	Мркоњић	Град	ће	подржавати	пројекте	у	износу	од	500	КМ	до	2.000	КМ.

Обавезни допринос неформалне групе младих!
•	 Неформална	група	мора	обезбиједити	од	предузећа,	организација,	институција	или	грађана	допринос	(новчани,	материјал	или	услуге)	за	пројекат	у	
најмање истом износу који тражи од Омладинске банке Мркоњић Град.
 
Како, коме и када поднијети приједлог пројекта?
•	 Заинтересовани	млади	форму	Приједлога	пројекта	могу	преузети	на	њњњ.омладинскабанка.ба,	и	њњњ.мркоњиц-град.рс.	
•	 Попуњену	Пријаву	приједлога	пројекта	снимљену	на	ЦД-у	и	одштампану	са	пратећом	документацијом	(обавезно	фотокопије	личних	докумената	пет	
чланова групе и потврде/доказе о обезбијеђеном доприносу других субјеката за пројекат) у затвореној коверти требате предати  најкасније до 20.04.2012.године 
на Протокол Општине Мркоњић Град са назнаком: Омладинска банка Мркоњић Град.

Шта након пријаве приједлога пројекта?
Најкасније до 30.4.2012. године ћете бити обавјештени да ли је ваш пројекат прошао први круг селекције и бићете позвани на интервју са члановима одбора 
Омладинске банке. На интервју је потребно да дођу најмање три члана вашег тима који су наведени као контакт особе и тада ће се детаљније разговарати о 
пројекту. Интервјуи ће бити одржани од 30.4. до 18.5.2012. године у просторијама Општине Мркоњић Град. Уколико ваш пројекат не буде прошао прву селекцију 
бићете обавјештени о разлозима  овакве одлуке одбора Омладинске банке Мркоњић Град.

Када сазнајете коначну одлуку Омладинске банке о подршци и када почињете са реализацијом пројекта?
Омладинска банка Мркоњић Град ће вас обавијестити о коначној одлуци о подршци вашем пројекту најкасније до 31.5.2012. године. 
Предвиђено је да се сви подржани пројекти реализују у периоду од 15.6. до 31.10.2012. године.

Рјешавање водоснабдјевања у мркоњићкој општини
 ЗА ИЗГРАДЊУ ВОДОВОДА ОБЕЗБИЈЕЂЕНО 161.580 МАРАКА

Општина Мркоњић Град у буџету је обезбиједила 161.580 хиљада марака за рјешавање водоснабдјевања у руралним и градским насељима. Ријеч је о средствима са 
посебног рачуна водених накнада, која су прикупљена од посебних водоводних накнада.
Наиме, планирана средства за ову годину по том основу су 150 хиљада, те 11.580 марака средстава која су остала неутрошена прошле године и пренесена су у ову годину.
Начелник општине Дивна Аничић истиче да су то значајна средства која ће се плански утрошити за изградњу водоводне и канализационе мреже у руралним срединама 
и градском насељу.
„За израду пројекта за изградњу водовода у Оћунама и Баљвинама утрошиће се 30 хиљада марака. Та два села су у приоритету, јер мјештани немају на адекватан начин 
ријешено питање водоснабдјевања. За реконструкцију водоводне и канализационе мреже у Његошевој улици планирано је 75 хиљада марака, у Спортској 30 хиљада и 
улици Павла Џевера 26.850 марака“ ,  рекла ја Аничићева.
Иначе, мркоњићка општина и у програму капиталних инвестиција планирала је средства за рјешавање водоснабдјевања. Наиме, један од приоритених пројеката треба 
да буде рјешавање „уских“ грла на водоводу Сокочница-Бараћи. Наиме, у плану је довођење још једног изворишта воде у резервоар на Оглавку код Герзова, чиме треба 
да се повећа доток воде, пошто је због суше доток рјечице Сокочнице са 17, пао на свега два литра у секунди.                                                                                               С. ДАКИЋ                                                            

ВОЋАРСТВО ВЕЛИКА РАЗВОЈНА ШАНСА ЗА МРКОЊИЋКУ ПОЉОПРИВРЕДУ

ДОМАЋИНСТВА ОД ВОЋАРСТВА ОБЕЗБЈЕЂУЈУ 
ЕГЗИСТЕНЦИЈУ ЗА ЖИВОТ

„Отварање откупне станице је велика помоћ воћарима да пласирају 
неколико стотина вагона воћа“

Воћарству се у општини Мркоњић 
Град поклања велика пажња и то је 
дјелатност која може бити велика 
развојна шанса за пољопривреду. 
Наиме, општина је у последње двије 
године уложила педесетак хиљада 
марака у подизање нових засада воћа 
(јабуке, крушке, шљиве). Предузеће 
„Еко Бел“ из Трна планира да у 
Мркоњић Граду отвори откупну 
станицу воћа, јер пољопривредници 
за откуп сваке јесени имају неколико 
стотина вагона воћа, нарочито шљиве.
Пољопривредник Петко Тешановић добио је 250 садница од општине за подизање новог 
воћњака.
 „Први засад са око 500 стабала јабуке ајдаред и делишес подигао сам прије десет година. 
Од општине сам добио 250 садница крушке виљамовке и то је воћњак у експерименталној 
фази. Задовољан сам стањем воћњака, али нам проблем представља откуп воћа. Много 
очекујем од откупне станица за воће, јер воћари у нашој општини имају велике количине 
воћа, нарочито шљиве за продају“ ,  рекао је Тешановић и додао да су дуготрајна зима и 
ниске температуре проузроковале оштећења на  стаблима воћа.
Мирко Гавриловић има воћњак у Копљевићима и Магаљдолу на површини од три хектара.
 „Највише је засада шљиве и јабуке, мада има и другог воћа. Приноси су углавном добри, 
а у воћњацима примјењујем све потребне агротехничке мјере.Проблем представља што 
до сада није било откупа воћа, па шљиву од 1996. године углавном прерађујем у ракију. 
Поздрављам иницијативу за отварање откупне станице, јер би тада пољопривредници 
могли да продају све вишкове воћа. Наше воће је одличног квалитета пошто се ради 
о воћњацима у еколошки чистој средини и на вишој надморској висини. Сигуран сам 
да се може пласирати на западноевропско тржиште“ ,  рекао је Гавриловић и додао да 
општина мора основати савјетодавну служба за пољопривреду, а нарочито воћарство.
Стручни сарадник у Агенцији за пружање стручних услуга у пољопривреди РС Борис 
Јеличић задовољан је стањем воћњака на подручју мркоњићке општине.
„Све је више пољопривредника заинтересовано за узгој воћа. Код подизања нових 
засада пољопривредници примјењују савремене агротехничке мјере, па су ти воћњаци 
у одличном стању и дају добре приносе“ ,  рекао је Јеличић и додао да је веома битна 
едукација воћара.
ПРЕДАВАЊЕ - У организацији Агенције за привредни развој одржано је стручно 
предавање за воћаре на тему: „Прољетна резидба, прихрана и заштита воћа“. Предавачи 
су били стручњаци Агенције за пружање стручних услуга у пољопривреди РС.
РАКИЈА - Процјењује се да домаћинства на подручју мркоњићке општине за продају 
имају више од милион литара шљивовице. Једне од најквалитетнијих природних ракија 
у Европи.                                                                                                                               С.ДАКИЋ
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Удружења мркоњићана у Београду - 30 година постојања

НЕРАСКИДИВЕ  НИТИ СА 
РОДНИМ  КРАЈЕМ

Сваке године почетком 
прољећа Удружењe 
мркоњићана у Београду 
организује  Вече мркоњићана 
и њихових пријатеља. 
Тридесет година постојања 
овог удружења обиљежено 
је 30.03.2012. године у Сава 
Центру у Београду.
Давне 1982. године велики 
заљубљеници у свој завичај 
основали су ово удружење 
у жељи да нераскидивим 
нитима спајају родни крај 
и мјесто живљења. Све 
ове године су одржаване 
Вечери мркоњићана и 
њихових пријатеља, гдје 
су се многе генерације 
упознавале и дружиле. Они 
који живе у Београду и 
широм Србије присјећали 
су се родног краја, а они 
који су наставили живјети у 
Мркоњић Граду знали су да 
широм свијета имају бројне 
рођаке и пријатеље.
Рођачке везе су посебно 
обновљене ратне јесени 
1995. године, када је 
прогнано становништво 
из Мркоњић Града спас и 
уточиште пронашло код 
рођака и пријатеља широм 
српских земаља.
Предсједник Удружења 
мркоњићана у Београду 
Жарко Гајић изјавио је: 

„Удружење се до сада бавило 
скупљањем хуманитарне 
помоћи, набавком књига 
за библиотеку у Мркоњић 
Граду, организовањем 
дружења у Београду и 
организовањем одлазaка у 
родни крај на Дане косидбе 
на Балкани. У идућем 
периоду ово удружење 
планира веће активности на 
пољу културне и спортске 
сарадње. Mлађе генерације 
мркоњићана у потрази за 
својим коријењем посјећују 
завичај својих очева и 
дједова, поправљају путеве и 
обновљају напуштена стара 
огњишта и имања“. 
Општина Мркоњић 
Град одржава добре 
везе са свим завичајним 
удружењима и помаже им 
у раду, па је и ове године 
помогла организовање ове 
манифестације. 
На прослави овог јубилеја  
присуствовало је и педесетак 
гостију из Мркоњић Града са  
Предсједником Скупштине 
општине Мркоњић Град. У 
музичком дијелу програма 
запажене наступе су 
имали Весна Малић и 
новоформирана етно група 
„Жар“ из Мркоњић Града.

М. Милекић

 Планинарско –еколошко друштво  „ВИДИК”

ПЛАНИНАРИ  НА  ДИМИТОРУ 
Освајање највише коте планине Димитор 1483 мнв започело је на измаку календарске зиме, у недјељу 18.03.2012. године. Организатор овог већ 
традиционалног планинарског похода је  Планинарско-еколошко друштво „Видик“ из Мркоњић Града.
Сто двадесет планинара из многих градова кренуло је са превоја Штрбина 935 мнв у незаборавну авантуру, стазом Штрбина – Голо брдо - Димитор 
– Козја страна – Зелениковац. По сунчаном дану са умјереним вјетром, вијугава колона планинара је напредовала према Димитору, сјеверозападним 
падинама прошараним снијегом. Повремени застоји прављени су само да се боље осмотре и фотографишу нови предјели. 
Врх Димитора је освојен за непуна три сата, што је изазвало олакшање и радост. На све стране се пружају планине, међу којима доминирају: Лисина, 
Влашић, Срнетица, Овчара, Виторог, Шиша и Клековача. Доље испод  назире се Медљанско поље, као и средњовјековни град Призрен у кањону ријеке 
Сане. Овај тајновити град су прошле године истраживали  археолози, у покушају да утврде да ли је он био: монашки скит, војно утврђење или дворац 
неког властелина. Народ вјерује да је то дворац Црне краљице. 
Освојени врх Димитора се мора напустити, а мрки облаци се полако спушатају на планине и вараћају им мир,  који нарушава само хука вјетра и 
пуцање стабала под тежином снијега. 
Док вјетар шиба и сунце пржи лица одважни љубитељи планинских врхова се крећу газећи преко високог снијега, набијеног у више слојева. Колона се 
спушта југоисточним падинама Димитора до Ланичиног врела, а потом врхом Козје стране до Подрашнице и излетишта Зелениковца.
Ходање по врховима гребена Козје стране је као ходање по шљемену крова. Једна страна гребена је сунчана и копна, а друга мрачна и под снијегом. 
Лијева нога корача кроз снијег а десна нога кроз траву и камен.
Планинарске стазе су уређене и обиљежене, а шумске стазе којима су се некада кретали чобани у потрази за водом и дивљим плодовима су већ зарасле. 
Некада су околна села била пренасељена, без довољно обрадивих површина па су људи морали крчити шуму у планинама и стварати обрадиву земљу. 
Љети су  све ливаде кошене а брдима и пропланцима је одјекивала вика и пјесма косаца и купилица.
По шумским стазама сада углавном лутају ријетке животиње, а уочени су и трагови мрког медвједа који је недавно напустио брлог и тражећи храну 
спустио се у Подрашницу. И дивље свиње имају своју стазу. Од Подрашничког поља кроз густу шикару пењу се до Димитора, а потом се спуштају у 
Медну и кроз кањон ријеке Сане одлазе ка планини Овчари.
Силазак са врха Димитора до Зелениковца трајао је два и по сата. Након одмора и освјежења услиједила је вечерња забава. Повратак у свакодневницу 
трајаће до идуће недјеље и похода на нове врхове.

М. Милекић
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КОМУНАЛНА НАКНАДА 
ОПШТИНА МРКОЊИЋ ГРАД 

Законом о комуналним дјелатностима („Службени гласник РС„ број 11/95, 18/05 и 51/02) предвиђена је обавеза плаћања комуналне накнаде за сва правна 
и физичка лица. 

Средства од комуналне накнаде користе се искључиво за обављање комуналне дјелатности заједничке комуналне потрошње  и то за: чишћење јавних 
површина у насељу, одржавање и опремање јавних зелених и рекреационих површина, одржавање поправку и модернизацију улица, поправку јавне 
расвјете у насељима  којом се освјетљавају  саобраћајнице и друге јавне површине у насељу и друго.

Висина комуналне накнаде зависи од  изграђене корисне површине стамбеног и пословног простора, од зоне и врсте објекта у којој се објекат налази  и 
степена опремљености насеља комуналним објектима  и уређајима  као и вриједности бода,  коју утврђује Скупштина општине, и износи 0,000004475 КМ.

Обрачун комуналне накнаде врши се по сљедећој форми:
КH КП х БО х БЗ х ВБ гдје је :

КН –комунална накнада 
КП-изграђена корисна површина у м2
БО- број бодова опремљености 
БЗ –бодови зоне и
ВБ-вриједност бода у КМ 

Остали параметри за одређивање комуналне накнаде дати су у следећој табели: 

Број    бодова опремљености - зависи    од    степена    опремљености    
насеља комуналним објектима утврђује се по основу вредновања 
сљедећих елемената опремљености земљишта:

Број бодова  зоне  -  зависи од  зоне у  којој се објекат налази и дјелатности која 
се обавља у објекту, утврђује се према сљедећим елементима:

Степен опремљености комуналних 
објеката и уређаја

Број бодова
ЗОНА

Број бодова

1. Јавна саобраћајна површина за стамбени за пословни

 - асвалтна 40 I 100 130

 - макадамска 2 II 80 110

2. Плочници (тротоари) 5 III 60 90

3. Објекти и инсталације јавне 
расвјете

30 IV 40 70

4. Тргови 8 V 20 50

5. Јавне зелене површине

 - уређене 15

 - неуређене 5

6. Оборинска канализација 8

 
Инструкције плаћања: 

Жиро рачун за уплату : 5260990001339870- НЛБ Развојна банка , Врста прихода: 722461, Шифра општине: 067

Напомена: 
Сва правна и физичка лица ће добити Рјешење о плаћању комуналне накнаде, као и попуњене уплатнице за  свих 12 мјесеци текуће године.
Комунална накнада се може плаћати на мјесечном, полугодишњем и  годишњем нивоу. 

Стање безбједности саобраћаја у мркоњићкој општини
ИСКЉУЧЕНО 477 ВОЗАЧА ЗБОГ ВОЖЊЕ 

ПОД ДЕЈСТВОМ АЛКОХОЛА
Полиција у прошлој години  За саобраћајне прекршаје 

издала прекршајне налоге за наплату казни од 351.647КМ

Стање безбједности саобраћаја 
на подручју мркоњићке општине 
је доста сложено, јер се  прошле 
године догодило 155 саобраћајних 
несрећа, што је за 1,8 одсто мање 
него годину дана раније. Погинула 
су четири лица( исто као и 2010.
године), док је теже повријеђено12, 
а лакше 40 лица.
Командир Полицијске станице за 
безбједност саобраћаја Горан Рољић истиче да је стање 
безбједности у саобраћају у прва два мјесеца ове године 
знатно повољније у односу на исти период 2011.године.
„У јануару и фебруару догодило се 20, а у истом периоду 
годину дана раније 29 саобраћајних несрећа у којима су два 
лица погинула. У овој години није било смртно страдалих 
лица, само је једно лице лакше повријеђено“, рекао је Рољић 
и додао да је  за првих шест дана марта регистрована само 
једна саобраћајна несрећа без повријеђених лица.
Аналитички подаци говоре, истиче Рољић, да је у 34, 1 
одсто случајева узрок саобраћајној несрећи неприлагођена 
брзина кретања возила условима на путу и вожња 
под дејством алкохола. У 30,9 одсто случајева узрок 
„саобраћајкама“су непрописне радње возача приликом 
управљања возила у саобраћају, док је у 13,5 одсто случајева 
узрок непрописно мимоилажење и 6,4 одсто непоштивање 
права првенства пролаза.
Иначе, прошле године на подручју мркоњићке општине 
укупно је евидентирано 7.835, што је за 1,4 одсто више 
прекршаја у саобраћају у односу на 2010.годину. Полиција је 
за наведне прекршаје поднијела 89 захтијева за покретање 
прекршајног поступка и издала 7.426 прекршајних налога 
за наплату новчане казне у износу од 351.647 марака. 
Занимљиво је да је број издатих прекршајних налога већи 
за 7,5 одсто него годину дана раније.
АЛКОХОЛ - У контролама саобраћајне полиције из 
саобраћаја је искључено 536 возача, од чега 477 због 
управљања возилом под дејством алкохола. У истом 
периоду из саобраћаја је искључено 372 возила.

                                                                                      С. ДАКИЋ

Људски фактор и немар узрок пожарима у мркоњићкој општини

ГОРЈЕЛЕ КУЋЕ, ШТАЛЕ, ШУМА, РАСТИЊЕ, КОРОВ...
Паљење корова узрок многих пожара, због чега су горјеле куће, штале, шуме. 

Припадници Ватрогасне јединице у Мркоњић 
Граду спремно дочекују долазак прољећа и 
лијепог сунчаног времена које пољопривредници 
користе за чишћење њива и ливада. То по правилу 
раде без превентивних мјера противпожарне 
заштите што је у протекла два и по мјесеца довело 
до16 пожара, па је морала да интеревенише 
Ватрогасна јединица.
„Пред нама је период када долази прољеће и 
лијепо сунчано вријеме, што ће пољопривредници 
искористити за чишћењу својих посједа и паљење 
корова. То они по правилу  раде без превентивних 

мјера противпожарне заштите и у наредном периоду за очекивати је већи број пожара“ , 
рекао је старјешина Ватрогасне јединице Жељко Лакетић и апеловао на становништво да 
паљење корова врше уз превентивне мјере противпожарне заштите.
Иначе, према подацима Станице јавне безбједности прошле године мркоњићкој полицији 
пријављено је дванаест, што је за три пожара више него годину дана раније. Ријеч је 
углавном о „већим“ пожарима од којих се седам догодило на објекима приватне својине, 
што указује на чињеницу да је овај облик својине и даље најугроженији.
„Материјална штета проузрокована овим пожарима износи 50 хиљада марака. У свих 
дванаест случајева узрок пожара је људски фактор, нехат и немар“ , рекао је начелник 
Станице јавне безбједности Душко Пена и додао да је стање у области заштите од пожара 
и даље у контунитету сложено, пошто становништво тешко мијења лоше навике према 
области противпожарне заштите.
У Станици јавне безбједности истичу да је број пожара које је евидентирала полиција и 
оних у којима је интервенисала Ватрогасна јединица знатан, јер се догодило 76 пожара 
у којима је интервенисала Ватрогасна јединица. У тим пожарима горјеле су куће,штале, 
димњаци, контејнери за смеће, отворене површине, сува трава, ситно растиње, шума...
ШУМЕ - Пожари су причинили значајну штету на шумским комплескима, јер је ватрена 
стихија уништила педесетак дулума шуме и растиња.                                               С.ДАКИЋ

СТАНИЦА ЈАВНЕ БЕЗБЈЕДНОСТИ МРКОЊИЋ ГРАД

ПОВЕЋАН БРОЈ КРИВИЧНИХ ДИЈЕЛА 
И поред повећаног броја кривичних дјела стање безбједности задовољавајуће

На подручју мркоњићке општине прошле године 
евидентирано је 130 кривичних дијела, што је за 71 
кривично дјело више у односу на годину дана раније. 
У Станици јавне безбједности истичу да повећење 
броја кривичних дијела није утицало на повољно 
стање безбједности у овој локалној заједници, 
јер није било тежих кривичних дијела убиства, 
разбојништва и осталих тежих кривичних дијела.
Начелник Станице јавне безбједности Мркоњић Град 
Душко Пена истиче да је полиција расвјетлила 80 
одсто кривичних дијела, од чега 69,5 посто од стране 
непознатих извршиоца, што је задовољавајући 
проценат.
„На повећење броја кривичних дијела утицао је превентиван рад полиције која је открила 
више кривичних дијела фалсификовања исправа, шумских крађа, недозвољене производње 
и промет оружја или експлозивних материја. Повећан је број повратника као извршиоца 
кривичних дијела за 46 одсто у односу на годину дана раније, од чега малољетника за 175 
процената“ ,  рекао је Пена и додао да је добро што је у прва два мјесеца ове године знатно 
смањен број кривичних дијела, што је резултат превентивног дјеловања полиције.
„У области општег криминалитета евидентирано је 119 кривичних дијела, од којих је 84 
пријављено по непознатом починиоцу. Тридесет и пет кривичних дијела извршена су 
по познатом починиоцу. Највише кривичних дијела, 77 се односи против имовине, 10 
фалсификовања исправа, по седам шумских крађа и недозвољена производња и промет 
оружја или експлозивних материја, док су евидентирана три кривична дјела из насиља у 
породици или породичној заједници“ , истиче Пена.
Прошле године евидентирано је 58 крађа, од чегасу 57 крађа извршили непознати 
починиоци. Надлежном тужилаштву поднесен је  извјештај против 58 лица међу којимасу 
23 повратника и девет малољетних лица.

ЛОПОВИ- На мети лопова су куће, станови, гараже, продавнице, боксови за псе, возила, 
шумска радилишта, воћњаци, школе, женске торбе...Лопови краду новац, моторне пиле, 
гориво, акумулаторе, дијелове од трактора, јакне, патике, ручни алат, мобилне телефоне, 
бицикле, саднице воћа, грађевински материјал...
УБИСТВО- Прошле године једно малољетно лице из аутоматске пушке из нехата је убило 
свог вршњака.

   С. ДАКИЋ

ФОНТАНЕ  ПУШТЕНЕ  У  РАД  
Пуштањем у рад фонтана обухваћени су радови на 
припреми и уклањању зимских прекривача прикопчавањем  
демонтираних пумпи и филтера.
Одјељење за просторно уређење и комуналне послове брине 
о одржавању фонтана које се налазе на Тргу краља Петра  
Карађорђевића и Тргу српске војске. 
Одржавање фонтана подразумијева редовно мјесечно 
одржавање, чишћење и прање филтера и млазница, 
решетки, подводне расвјете те додавања хемијских 
средстава- чишћења сонди од каменца те редовно 
одржавање квалитета воде.  
Административана  служба је повјерила послове одржавања 
фонтана предузећу „ВАЛЕК“ из Бања Луке.  

Ђ. Шолак 
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ПЕРИ ЗУБЦУ У МРКОЊИЋ ГРАДУ ДОДИЈЕЉЕНА ЗНАЧАЈНА КЊИЖЕВНА НАГРАДА

ПОЕМИ „МОСТАРСКЕ КИШЕ“ НАГРАДА „ПЈЕСМА НАД ПЈЕСМАМА“

Књижевнику из Новог Сада Пери Зубцу у Мркоњић Граду је додјељена књижевна награда 
„Пјесма над пјесмама“. Ријеч је о књижевном признању Клуба умјетничких душа, која се 
додјељује у оквиру конкурса љубавне поезије.
Књижевна награда Пери Зубцу је додјељена за поему „Мостарске кише“ и цјелокупан опус 
његове љубавне поезије и допринос развоју савременог српског стваралаштва.
„Ја сам се за живота надобијао награда, нарочито у младости. „Мостарске кише“ „потегле“ су 
много значајних награда, али и друге пјесме. Ова награда ми је посебно драга што је додјељује 
Клуб умјетничких душа из града одакле су потекли многи умни људи и велики књижевници. 
То је прва награда коју сам добио у свом старом завичају, пошто сам ја родом из Невесиња 
и припадам литератури Републике Српске, али и свих наших простора“ , рекао је Зубац и 
додао да  је поема „Мостарске кише“ добила 1967. године највећу тадашњу награду „Горанов 
вијенац“.
Зубац истиче да поема „Мостарске кише“ дуго траје и да је увијек та пјесма у конкуренцији 
за неку награду, јер се ради о изузетној пјесми која је преведена не неколико свјетских језика.
Поему је на руски језикпревела Ирина Чивилихине, а објављена је у московском књижевном 
часопису „Роботница“ у фебруаару 1988. године у тиражу од 19.750.000 примјерака.
У једној од најљепших љубавних поема  сам Зубац је себи одговорио шта је за њега поезија.
Богаство пјениково јесте његова мисао, његово осјећење и ријеч од које гради пјесму, ријеч 
којом удахњује живот властитој мисли, свом осјећању, доживљају свијета, којем зрачи 
властита душа. Поема „Мостарске кише“ сткана је од амбијента, од доживљаја простора 
којима се креће, али и од оних унутрашњих простора који се покрећу у њему, који знају бити 
оштрих рубова њежности и помало га рањавати, по помало њежнији и за њега и читаоце, 
смирујући и очаравајући. Зупчева поезија, зато, мирише сјетом за Свјетланом, Мостаром, 
неким унутрашњим његовим,свијетом...
Предсједник Клуба умјетничких душа Слободан Ћочкало је рекао да је на конкурс пристигло 
350 радова 110 аутора из свих бивших југословенских република.
„Важно је да Клуб умјетнићких душа већ једанаест година успијева да анимира љубавну 
поезију, поезију коју многи пишу, али на жалост немају простора да је покажу. Захваљујући 
конкурсу нашег клуба обједињен је цјелокупан балкански простор стваралаца љубавне 
поезије“ ,  рекао је Ћоћкало.
Међу награђеним ауторима је и ученица трећег разреда средње школе из Мркоњић Града 
Кристина Лекић и  пјесник из Бањалуке Вид Букелић.
„Награда за најосјећајнију пјесму ми много значи. Та пјесма је на неки начин огледало моје 
душе и пресрећан сам због награде“ , рекао је Букелић.
КОНКУРС - Клуб умјетничких душа већ једанаест година на конкурсу љубавне поезије бира 
најбоље љубавне пјесме. Награду „Пјесма над пјесмама“ између осталог добили су признати 
књижевници Томислав Мијовић, Ненад Грујичић, Перо Зубац...                                     С. ДАКИЋ
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Дјечији Вртић „Миља Ђукановић“ Мркоњић Град

МАЛИШАНИ ПОЗДРАВИЛИ ДОЛАЗАК ПРОЉЕЋА
МРКОЊИЋ ГРАД - Малишани из Дјечијег вртића „Миља Ђукановић“ приредила су јуче на 
Тргу српске војске у Мркоњић Граду пригодан програм посвећен доласку прољећа. Наиме, око 
190 малишана из вртића прошетало је мркоњићким улицама и за своје вршњаке и родитеље, 
са васпитачицама припремили и извели пригодан програм на централном градском тргу.
 -Дјеца из наше  установе сваке године на први дан прољећу пожеле добродошлицу прољећу, 
припремајући пригодан програм за долазак најљепшег годишњег доба. Сви малишани на 
глави имали су капице које су уз помоћ својих васпитачица урадили за долазак прољећа. Свака 
капица представља некиц цвијет: висибабу, љубичицу, престењак, јагорчевину,  обиљежја 
прољећа. Чланови фолклорне и драмске секције извели су и пригодан програм за посјетиоце, 
који је посвећен доласку прољећа- рекла је директорица Дјечијег вртића „Миља Ђукановић“ Данијела Протић.
У програму је учестовала и дјевојчица Сара, која каже да јој је мајка Весна и васпитачица помогле да уради капицу у знаку прољећа.
-Лијепо смо се данас провели и играли. Радујем се доласку прољећа, јер је тада лијепо и сунчано вријеме и могу да се играм у дворишту- рекла је мала 
Сара.                                                                                                                                                                                                                                                           С. ДАКИЋ 

ПОЧЕО УПИС ПРВАЧИЋА У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА
У клупама око 160 основаца

Упис дјеце у први разред у четири основне      школе на  подручју општинеМркоњић 
Град вршиће се од  02. Априла до 31. маја. Према Закону о основном образовању 
и васпитању у први разред школске 2012/2013. Године уписују се дјеца која до 1. 
Септембра ове године навршавају шест година и која су психофизички способна за 
праћење и савладавање васпитно-образовног програма у школи, односно дјеца која су 
рођена 2006. Године. У први разред могу да се упишу и дјеца која до краја ове године 
навршавају шест година, те дјеца која имају више од шест година, а из неког разлога 
нису била уписана у школу, уколико су способна за праћење и савладавање програма.
Стручна служба школе договара са родитељима термине тестирања за сваког ученика, 
а користе се тестови за испитивање зрелости и спремности ученика за похађање школе.
Приликом уписа родитељи су дужни да доставе извод из матичне књиге рођених, 
потврду о мјесту пребивалишта и увјерење о здравственој способности дјетета.
Љекарско увјерење могу добити у Дому здравља “Др Јован Рашковић ” , а трошкове 
љекарског увјерења сносиће Општина Мркоњић Град.

ЕДУКАЦИЈА МЛАДИХ

ЖИВОТ МЛАДИХ НА СЕЛУ МОРА БИТИ СДРЖАЈНИЈИ 
На семинару у Мркоњић Граду млади из руралних средина обрадили десетак тема са 

циљем да се сагледају потребе младих људи на селу

У организацији Министасртва породице, 
омладине и спорта и општине у Мркоњић 
Граду је у протекла три дана одржан семинар на 
тему:“Положајх и потребе младих у руралним 
срединама у Републици Српској“. Полазници 
семинара били су млади из руралних срединам 
са подручја мркоњићке општине.
Стручни сарадник за младе и невладине 
организације у мркоњићкој општини Ђурђица 
Шолак, рекла је да су млади на семинару обрадили 
десетак тема, од анализе разлика полова и рода до 
процеса системског избора пословног партнера.
- Циљ пројекта је да сагледамо како млади данас живе у руралним срединама, каково је 
њихово здравствено стање, како проводе слободно вријеме и какве су њихове потребе 
на селу. Значи имаћемо слику како данас млади живе на селу и како можемо да им 
омогућимо бољи живот онакав какав имају млади у граду- рекла је Шолакова и додала да 
су полазници семинара показали завидан интерес за овај вид едукације.
Свјетлана Лекић из Тријебова истиче да млади на селу не могу бити задовољни својим 
положајем, али и бригом друштва о омладини на селу.
 - Едукација у овој радионици је веома корисна за све полазнике. Обрадили смо различите 
теме и сазнања до којих смо дошли помоћиће нам у нашем даљем раду и дјеловању на селу. 
Највећи проблем млаима на селу представлља незапосленост и недовољна едуковатнос 
за бављење пољопривредном проузводњом. Мислим да има много могућности да млади 
на селу започну и неки свој мали бизнос- рекла је Лекићева.
Слично прича и Александар Трнинић из Мајдана, истиче да држава треба створити боље 
услове младима на селу за бављење пољопривредом.
-За садржајнији живот на селу младима је потребно обезбједити игралишта за бавлење 
спортом, али и културно-забавне садржаје- рекао је Трнинић.
ПРОЈЕКАТ- У пројекат „Положај и потребе младих у руралним срединама у Републици 
Српској“, осим Мркоњић Града укључене су општине Требиње, Петрово, Градишка и Вл
асеница.                                                                                                                                 С.ДАКИЋ

Здравствене невоље Драгомира Бајића 
из Мркоњић Града

ТРАНСПЛАНТАЦИЈА БУБРЕГА У 
РУСИЈИ ЈЕДИНА НАДА ЗА ЖИВОТ

Трансплатација бубрега у Русији једина нада за живот овог РВИ. 
Покренута акција за прикупљање 120.000КМ за његово лијечење

Живот тридесетседмо-
годишњег Драгомира Бајића, 
ратног војног инвалида из 
Мркоњић Града, зависи од 
хуманих људи и успјеха акције да 
се за његово лијечење прикупи 
120 хиљада марака. Управо 
је толико новца потребно за 
трансплантацију бубрега у 
клиници у Химкију код Москве 
у Русији, код чувеног хирурга 

Владимира Гурбанова.
Руски љекари из клинике у Химкију прегледали су све 
љекарске налазе и потврдили да могу успјешно извршити 
трансплантацију бубрега. То је у овом тренутку трачак 
наде за Драгомира и његову породицу.
Здравствене невоље Драгомира Бајића почеле су 1993. 
године док је био у Отаџбинско-одбрамбеном рату 
припадник ВРС.
„Љекари су приликом прегледа утврдили да сам рођен са 
једним бубрегом, који је почео да губи функцију. Једино 
је рјешење било да се изврши трансплантација и уградња 
новог бубрега. Мој покојни отац Ђорђо даровао ми је 
бубрег, а трансплантација је извшена 1998. године на ВМА 
у Београду. Бубрег ме солидно „слушао“ до прије двије 
године па сам се био запослио у Шумском газдинству 
„Лисина“,  прича Бајић.
Нажалост бубрег је 2010. године почео полако да „кочи“ и 
одбацује своју функцију у раду.
„Љекари су били приморани да ми пропишу дијализу, на 
коју одлазим у Клинички центар у Бањалуци. Љекари са 
ВМА у Београду су ми предложили да је за мене једино 
рјешење трансплантација и уградња новог бубрега“ ,  
рекао је Драгомир.
Проблем представља што у породици нико није у 
могућности да донира бубрег за трансплантацију, па је 
Драгомир приморан да обезбиједи средства за набавку и 
трансплантацију бубрега.
„Препоручено ми је да трансплантацију бубрега извршим 
у иностранству, у клиникама које за новац обезбиједе 
и трансплантирају орган. По савјету љекара одлучио 
сам се за клинику у Химкију. Послао сам сву љекарску 
документацију и добио потврдан одговор да могу да 
ми изврше трансплантацију бубрега, чим за операцију 
обезбиједим потребна средства“ , рекао је Бајић и додао 
да се трансплантација по обезбјеђењу средстава може 
обавити у року од шест мјесеци.
Бајић вјерује у хуманост, људе добре воље... и увјерен 
је да ће за трансплантацију бубрега бити обезбијеђена 
средства, те да ће по повратку из Русије почети нови и 
љепши живот. Управо онакав какав заслужује.

                                                                                          С.ДАКИЋ

„Носим те у срцу мама“, назив је концерта који су у уторак увече извели чланови Градског 
дјечијег хора „Мали принц“ у биоскопскј сали старог Дома културе, који је био посвећен 
8.марту Међународном дану жена. Руководилац Градског дјечијег хора „Мали принц“ Весна 
Малић рекла је да је припремљен и изведен колажни програм прилагођен Дану жена.
„На репертоару су биле наше хорске пјесме из ранијег циклуса наступа, али и нове које смо 
припремили за ову пригоду. На концерту свој деби имале су и чланице недавно основане 
Етно пјевачке групе „Жар““ , рекла је Малићева и додала да су у програму наступили и 
чланови Дјечијег ансамбла Градског позоришта из Мркоњић Града.
Чланица „Малог принца“ Силвана Глигорић истиче да су малишани са много љубави 
припремали и извели програм.
„Концерт је био „проткан“ нашим пјесмама и најљепшим жељама мајкама за Дан жена. 
Концерт смо дуго припремали и извели са много љубави“ ,  рекла је Силвана.
Слично причају и њени другари Емилија Бошкић и Петар Грабеж, који су били 
импесионирани добром посјетом у бископској сали старог Дома културе.                                                                                      

С. ДАКИЋ

Мркоњићки градски 
дјечији  хор „Мали Принц“  

КОНЦЕРТ 
ПОСВЕЋЕН 
МАЈКАМА И 
ЖЕНАМА

ПОМОЋ- За помоћ Драгомиру Бајићу отворен је жиро-
рачун број: 571-060-01019393-76 и девизни жиро-рачун 
број: 06-385-0000260.8., код Комерцијалне банке у 
Мркоњић Граду.  За помоћ је отворен и хуманитарни 
број 1411.
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УСПЈЕХ ЏУДИСТА 
МРКОЊИЋКОГ „АТОСА“

Данијела Радоја трећа на сениорском првенству БИХ

Џудисткиња Џудо клуба „Атос“ 
из Мркоњић Града Данијела 
Радоја освојила је треће мјесто 
на сениорском Првенству БиХ 
у категорији до 78 килограма. 
Првенство је одржано у Сарајеву, а 
прво мјесто припало је такмичарки 
из Џудо клуба Сарајево Јелени 
Шиљеговић, друго Милици Савић 
из Лакташа, док су треће мјесто 
равноправно подијелиле Данијела 
Радоја и Невена Тодоровић из 
Сарајева.

„Презадовољана сам освајањем 
трећег мјеста на Првенству БиХ 
у Сарајеву, јер сам се такмичила у 
сениорској конкуренцији, мада сам 
још увијек јуниор. Борбе су биле 
тешке, а ја сам на крају заслужено 
стигла до трећег мјеста, што је 
велику успјех. У току ове године 

наступила сам на још неколико такмичења, а сада се припремам за наступ на Балканском 
првенству“ , рекла је Радоја која је проглашена за најбољег спортисту у Мркоњић Граду 
за прошлу годину.

Тренер Џудо клуба „Атос“ Ружица Кокеза истиче да је задовољна успјехом Данијеле 
Радоја на Првенству БиХ,али и успјесима осталих џудиста на Првенству РС, за млађе 
категорије и на још неколико међународних турнира у БиХ и Србији.

„Наш такмичар Бранко Јаслар био је учесник на 5. Међународном Еyу купу у Загребу, 
гдје се такмичио и тренирао са најбољим младим џудистима из Европе. Те припреме 
добро су  му дошле, пошто се припрема да избори пласман на Балканско првенство“ ,  
рекла је Ружица Кокеза.

                                            
      С. ДАКИЋ

ФУДБАЛ
У прва четири кола Прве лиге Републике Српске одиграна у 2012. години, фудбалери ФК „Слободе“ 
из Мркоњић Града постигли су запажене резултате.

 

TАБЕЛА ПРВЕ ЛИГЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

# Ekипа Утакмице Побједе Нери-
јешено Изгубљено Гол-разлика Бодови

1. ФК „Слога“ Добој 17 8 5 4 24:16 28

2. ФК „Радник“ Бијељина 17 8 5 4 16:12 29

3. ФК „Дрина ХЕ” Вишеград 17 9 2 6 16:13 29

4. ФК „Црвена земља“ Нова Вес 17 8 3 6 30:20 27

5. ФК „Слобода“ Мркоњић Град 17 8 2 7 26:15 26

6. ФК“ Младост“ Гацко 17 7 4 6 16:19 25

7. ФК „Сутјеска“ Фоча 17 7 4 6 18:23 25

8. ФК „Дрина“ Зворник 17 6 4 7 16:15 22

9. ФК „Подриње“ Јања 17 6 4 7 15:18 22

10 ФК „Лакташи“ Лакташи 17 7 1 9 21:32 22

11. ФК „Модрича“ Модрича 17 6 3 8 18:13 21

12. ФК „Рудар“ Угљевик 17 5 4 8 19:23 19

13. ФК „Слобода“ Нови Град 17 4 7 6 16:23 19

14. ФК „Пролетер“ Теслић 17 4 4 9 24:33 16

Регионално такмичење средњошколаца у кошарци

ПЕХАР ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОЈ И 
МЕДИЦИНСКОЈ ШКОЛИ ИЗ БАЊАЛУКЕ

Екипа Електротехничке школе из Бањалуке побједник 
је Регионалног такмичења Малих олимпијских игара 
средњих школа бањалучке регије, којем је у недјељу 
домаћин била Гимназија из Мркоњић Града. Наиме, 
електротехничари су у финалној утакмици побиједили 
Гимназију из Прњавора резултатом 40:27. Треће мјесто 
припало је Грађевинској школи из Бањалуке.

„Заслужено смо у финалу побиједили прњаворску 
Гимназију. Турнир је био изузетно квалитетан, јер су  све 
екипе састављене од надарених младих кошаркаша који 
тренирају кошарку у кошаркашким клубовима“ , рекао је 
капитен екипе Електротехничке школе Марко Јоветић.

У женској конкуренцији прво мјесто освојила је 
Медицинска школа, побједивши у финалу Угоститељско-
трговинску-трговачку школу резултатом 49:36. Треће 
мјесто заузела је екипа Гимназије из Прњавора.

„За нас је то велики успјех, јер смо се за ово такмичење 
припремали током цијеле школске године. Надамо се да 
ћемо поновити успјех и на републичком такмичењу“ ,  
рекла је ученица Медицинске школе Николина Марчета.
Иначе, најбољи стријелац на турниру у мушкој 
конкуренцији био је кошаркаш Електротехничке школе 
Немања Томић, а код дјевојака Наташа Томашевић из 
Медицинске школе. За најбољег играча проглашен је Мако 
Јоветић из бањалучке Електротехничке школе, а играчицу 
Николина Марчета из Медицинске школе из Бањалуке.
На регионалном такмичењу учестовало је шест екипа у 
мушкој и четири у женској конкуренцији.

Успјешан домаћин такмичења, које је одржано у сали 
Средњошколског центра и дворани „Арена Комерцијалне 
банке“  , била је мркоњићка Гимназија, у сарадњи са 
Педагошким заводом из Бањалуке. 

                                                              
С. ДАКИЋ

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

РОЂЕНИ У  МАРТУ  2012. ГОДИНЕ

1. ПЕЈИЋ МАРИЈА, кћи Александра и Тање
2. СТУПАР МАРИЈА, кћи Далибора и Милице
3. МАРКЕЗ МАТЕЈ, син Миленка и Сњежане
4. ДЕРЕТА ДАВИД, син Симе и Мирјане
5. ВУЧЕН МАРКО, син Илије и Драгане
6. МИЛАНОВИЋ МИШО, син Мирка и Свјетлане
7. ДРАГИЋ ДАНИЈЕЛ, син Јовице и Петролине

ВЈЕНЧАНИ У  МАРТУ  2012. ГОДИНЕ

1. МИРКОВИЋ БОРИСЛАВ и КАРАНОВИЋ ТИЈАНА
2. СТУПАР ВЛАДИМИР и ТЕГЕЛТИЈА ДАРА
3. НИКОЛЕТИЋ ГОЈКО и МИЛАШИНОВИЋ ЉИЉАНА
4. СТУПАР ГОРАН и КРИВДИЋ ДАЈАНА

ЈУ ,,НАРОДНА БИБЛИОТЕКА“  МРКОЊИЋ 
ГРАД ОВОГ МЈЕСЕЦА ВАМ ПРЕПОРУЧУЈЕ ДА 

ПРОЧИТАТЕ:

Одјељење за одрасле читаоце:

 Мегре у Пикрaту
 Аутор: Жорж Сименон                               
 Категорија: Трилер  
                                             
 Ово је један од најпознатијих романа о инспектору 
Мегреу, најпопуларнијем детективу француске 
књижевности. Мегре у Пикрату преведен је на 
више језика и послужио је као основа за неколико 
телевизијских филмова.
Пигал, четири сата ујутру. Ана-Мари Трошен, звана 
Арлета, стриптизета у бару Пикрат улази у полицијску 
станицу на Монмартру. Случајно је чула разговор 
двојице гостију који планирају да убију неку грофицу. 
Не зна о којој се грофици ради, зна само да се један 
од те двојице зове Оскар. Пошто се у међувремену 
отријезнила, Арлета изјављује како је измислила причу 
о двојици непознатих мушкараца и грофици и одлази 
кући. Нешто касније пронађена је задављена у својој 
спаваћој соби. Наредног дана у једном стану у истом 
крају пронађено је и беживотно тијело грофице Фон 
Фарнхајм. Мегре одлази у Пикрат да се распита о 
гостима чији је разговор Арлета прислушкивала, али се испоставља да те ноћи у бару 
није био нико ко одговара њиховом опису...

                      

Одјељење за дјецу:

Град горила
Аутор: Чарли Смол                                          
Категорија: Роман  за дјецу                       

Нико не зна цијелу причу Чарлија Смола. Бар не још. 
Његов похабани дневник је пронађен натопљен водом 
на далекој обали шибаној вјетровима. И најприје 
смо помислили да је посриједи вјешта превара. 
Није могуће да један дјечак доживи толико опасних 
пустоловина, да буде свједок таквих необичних 
догађаја, да живи тако невјероватан живот – а да има 
само осам година. 
Прича у овој књизи је до те мјере живописна да нас 
је убједила да дневник пошаљемо научницима на 
анализу. А резултати анализе су се показали као 
апсолутно запањујући. Из тога смо могли извући 
само један закључак. Све у дневнику Чарлија Смола 
је вјеродостојно, све се заиста догодило!

Миленко Милекић

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

Дивна Аничић
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Паркинг служба  врши контролу наплате паркинга и блокаду 
и деблокаду возила.
Наплата паркинга се врши од :
07-21,30 пондјељак – петак
07- 16 суботом,  недјељом и празницима паркинг се не наплаћује!
Обиљежена паркинг мјеста се налазе у улицама:  Светог 
Саве, Јована Рашковића, Бораца Српских,  Симе Шолаје, 
Трг Краља Петра Крађорђевића.
Дужина трајања паркинга није ограничена!
Цијена паркинга је 0,5 КМ 1 сат, 4 КМ  1 дан
Цијена мјесечне карте износи 55 КМ
Тел: 050-220-932
Деблокада: 065-618-196

11. март 2012. године:  ФК „Слобода“ МГ  :  ФК „Дрина“                2 : 1
17. март 2012. године:  ФК „Слобода“ БН  :   ФК „Слобода“ МГ                    1 :  0
25. март 2012. године:  ФК ,,Слобода“ МГ  :  ФК „ Младост“            3 : 1
31. март 2012. године:  ФК „Радник“ БИ   :  ФК „Слобода“ МГ     1 : 0 
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ЗАВРШЕНО ТАКМИЧЕЊЕ ЗА КОШАРКАШЕ У ЛИГИ 13 
Завршено је првенство Босне и Херцеговине у кошарци за мушкарце Лига 13 у сезони 
2011/2012.  године. Кошаркашки клуб „Младост“ Мркоњић Град је у марту 2012. године 
постигао следеће резултате: 
11. март 2012. : КК „ЗРИЊСКИ“ – КК „МЛАДОСТ“     82 : 81
14. март 2012. : КК „МЛАДОСТ“ – КК „БОРАЦ“            90 : 83
17. март 2012. : КК „ВАРДА ХЕ“ – КК „МЛАДОСТ“      77 : 86 

Табела првенства БИХ - Лига 13

# Ekипа Утакмице Побједе Порази Бодови

1. KK “Игокеа” 24 22 2 46
2. ХKK “Чапљина Ласта” 24 17 7 41
3. KK “Босна АСА Телеком” 24 18 6 42
4. KK “Варда-ХЕ” 24 15 9 39
5. KK “Младост” 24 14 10 38
6. KK “СЛ Таково Леотар” 24 14 10 38
7. KK “Сервицијум” 24 10 14 34
8. KK “Херцеговац” 24 10 14 34
9. KK “Борац” 24 8 16 32
10 KK “Вогошћа” 24 8 16 32
11. ХKK “Зрињски” 24 8 16 32
12. ХKK “Бротњо” 24 7 17 31
13. OKK “Челик” 24 5 19 29

СТАРТОВАЛА ЛИГА 6 У КОШАРЦИ

У Лиги 6 за првака БиХ екипа КК „Мадост“ Мркоњић Град је постигла следеће резултате:

24. март 2012. : КК „МЛАДОСТ“ – КК „ИГОКЕА“                         72 – 87
28. март 2012. : КК „МЛАДОСТ“ – КК „ ВАРДА ХЕ“                     67 – 55
31. март 2012. : ХКК „ШИРОКИ  WWIN“ – КК „МЛАДОСТ“    80 – 63

Табела првенства БИХ - Лига 6

# Ekипа Утакмице Побједе Порази Бодоби

1. ХКК „Широки WWIN“               3 3 0 6

2. KK “Игокеа” 3 3 0 6

3. KK “Младост” 3 1 2 4

4. KK “Босна АСА Телеком” 3 1 2 4

5. KK “Варда-ХЕ” 3 1 2 4

6. ХКК „ЧАПЉИНА ЛАСТА“ 3 0 3 3

СпортСпорт
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Првих пет екипа из табеле  и  ХКК „Широки WWIN“ настављају такмичење у 
Лиги 6 за првака Босне и Херцеговине. 
Три задње екипе из табеле испадају у  нижи ранг такмичења. 

KK Младост – КК Игокеа 72 : 87 
( 12:19, 20:22, 15:22, 25:24)

Дворана „Арена Комерцијалне банке“ у 
Мркоњић Граду. Гледалаца 800.                 
Судије: Бојан Јованић, Милан Адамовић и 
Миљан Шобот ( Бања Лука ).

КК МЛАДОСТ: Митрић, Ђорић 3, Анђелић, 
Ђурановић, Милошевић 7, Лерић 11, 
Бјелић 9, Хасандић 10, Кежић 7, Иванић 
17, Велимировић 6, М. Радановић 2.                        
Тренер: Горан Сладојевић

КК ИГОКЕА: Милетић 11, Дозет 23, Радукић, 
Ђурица, Коматина 21, Јосиповић 2, Матић, 
Шуловић 6, Алексић 12, Боцка 5, Бркић 5, 
Јоксимовић 2.                                              
Тренер: Драго Каралић

KK Младост – КК Варда ХЕ    67 : 55    
( 17:19, 14:17, 18:8, 18:11 )

Дворана „ Арена Комерцијалне банке“ у 
Мркоњић Граду. Гледалаца 600.                   
Судије: Иван Миличевић ( Читлук ), Медин 
Душкај ( Сарајево ), Мирза Пало (Сарајево ).

КК МЛАДОСТ: Видовић, Ђорић 4, 
Анђелић, Ђурановић, Милошевић 4, 
Лерић 16, Хасандић 10, Кежић 5, Иванић 
17, Велимировић 5, М. Радановић.                                
Тренер: Горан Сладојевић

КК ВАРДА ХЕ: Ђурђевић 8, Ђерић, Марковић 
11, Лакић 3, Вуковић 8, Дамјановић 
7, Мирковић, Ивановић, Каљевић, 
Станимировић 4, Голубовић 3, Мичета 9.                      
Тренер: Драгољуб Видачић

ХКК „Широки WWIN“ – КК Младост    80 : 63   
( 32:12, 17:17, 20:19, 11:15 )

Дворана „Пецара“ у Широком Бријегу. 
Гледалаца 500.                                                  
Судије: Душкај (Сарајево),  Дрнић
( Томиславград ),  Хусарић ( Тузла ).

ХКК ШИРОКИ WWIN: Владовић 9, Планинић 
10, Рамљак, Налетилић 1, Билиновац 5, 
Першић 10, Бошњак, Буторац 7, Новак, 
Шакић 7, Бараћ 25, Колинс 6.                         
Тренер: Иван Велић

КК МЛАДОСТ: Хасандић 4, Иванић 14, 
Ђурановић 8, Милошевић 11, Лерић 8, 
Видовић, Кежић, Алексић, М. Радановић 9, 
Митрић, Бјелић.                                                         
Тренер: Горан Сладојевић

KK „Младост“ Мркоњић Град - 2011/2012 - Лига 13

Милан Кежић - највеће откриће сезоне


