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Стварање повољнијег пословног амбијента 

ПРИВРЕДНИцИ ДОБИЈАЈУ ПОДРШКУ  
ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ И ОПШТИНЕ 
Представници Привредне комора и локалне управе  се договорили о помоћи привредницима  у  
виду: едукација, имплементација стандарда квалитета и других активности које ће помоћи 
развоју пословања

У циљу стварања бољег пословног амбијента на подручју општине Мркоњић Град, 18.04.2012. 
године у просторијама Скупштине општине одржан је састанак између  представника 
Привредне коморе Бања Лука, руководиоца општине и привредника Мркоњић Града. 
На састанку је било ријечи о сарадњи Привредне коморе и општине Мркоњић Град, у настојању 
да се побољша привредни амбијент и о начинима олакшања пословања привредника у 
нашој локалној заједници  у  виду: едукација, имплементација стандарда квалитета и других 
активности које нуди Привредна комора. 
Начелница општине Дивна Аничић је све присутне обавијестила о низу пројеката који су завршени у протеклом периоду као и о плановима за ову годину, 
с акцентом на подстицаје које обезбијеђује општина из свог буџета. 
„Општина Мркоњић Град се брине и помаже развој пословања. Већ дуги низ година имамо програме за подстицај привредног развоја гдје кроз субвенције и 
врло повољна кредитна средства обезбијеђујемо кредите и подстицаје за мала и средња предузећа, а  ту су свакако и кредити за привреднике и пољопривреду. 
Задњих година уложили смо доста напора да побољшамо пословање и процедуре. Код нас је већ дуги низ година актуелна регистрација предузећа за један дан. 
Мислим да смо у изградњу инфраструктуре улагали јако пуно и то је нешто што свакако треба да олакша пословање, ту је и  подршка развоју кроз увођење 
исо-стандарда и многе друге олакшице, а велики пројекат који тренутно имамо јесте успостављање  пословних зона“ истакла је Аничић. 
Предсједник Подручне привредне коморе Бања Лука, Никола Толимир изразио je задовољство по питању сарадње Коморе са локалном управом на нивоу 
општине Мркоњић Град. 

У свом излагању о активностима Привредне коморе у протеклој години предсједник је истакао да је пословна заједница, преко своје асоцијације – 
Привредне коморе РС,  инсистирала на рјешавању неколико виталних питања за привреду РС, а то су: доношење Закона о раду, измјене Закона о 
порезу на доходак и враћање неопорезивог дијела, измјене Закона о порезу на добит, методологије расподјеле подстицаја за извоз и друге мјере у циљу 
побољшања амбијента за пословање. У мјерама Економске политике за 2012. годину, те Програму рада Народне скупштине РС нашли су се приједлози 
пословне заједнице те остаје да се њихова реализација прати у току године.                                                     

Ђ. Шолак 

Компанија из Италије 
жели да уложи 30 милиона 
евра у изградњу фабрике 
за прераду силицијума. 
Руководство општине 
оче-кује запошљавање 
око сто нових радника у 
фабрици коју би градила 
италијанска компанија „Met-
alleghe“, око сто радника 
у индустрији конфекције 
и око педесет радника 

у металопрерађивачкој 
индустрији 
Кoмпaниja „Metalleghe“ 
из Брeшe у Итaлиjи 
зaинтeрeсoвaна је дa у 
Пoслoвнoj зoни „Пoдбрдo“ 
кoд Mркoњић Грaдa изгрaди 
фaбрику зa прeрaду силициј 
мeтaлa, у кojу би инвeстирaла 
30 милиoнa eврa и зaпoслилa 
100 рaдникa. To je пoтврдилa 
нaчeлницa oпштинe Дивнa 

Aничић на састанку 
сa приврeдницимa и 
прeдстaвницимa Пoдручнe 
приврeднe кoмoрe Бaњaлукa.
Састанак је одржан  у 
Mркoњић Грaду нa кojeм 
сe рaзгoвaрaлo о ствaрaњу 
бoљeг пoслoвнoг aмбиjeнтa 
зa улaгaњa у приврeду 
и привлaчeњe стрaних 
инвeстициja у Мркоњић 
Град и  Републику Српску. 

Aничићeвa je истaклa 
дa лoкaлнa зajeдницa у 
Mркoњић Грaду чини 
вeликe нaпoрe дa сe пoчнe 
кoнкрeтно пaрцeлисање и 
изгрaдња инфрaструктурe у 
пoслoвнoj зoни Пoдбрдo.
Аничићева је изјавила : „ Зa 
инвeстирaњe у пoслoвнoj 
зoни у Пoдбрду имaмo вeћ 
нeкoликo пoтeнциjaлних 
инвeститoрa. Зa грaдњу 
фaбрикe зa прoизвoдњу 
силициј мeтaлa, чиja je 
вриjeднoст 30 милиoнa 
eврa зaинтeрeсoвaна je 
кoмпaниja из Итaлиje, 
кojи имa сличну фaбрику 
у Jajцу и жeли дa сaгрaди 
нoву у Пoдбрду. Лoкaлнa 
зajeдницa пoтeнциjaлним 
инвeститoримa, oсим 
пoвoљних циjeнa 
грaђeвинскoг зeмљиштa 

у пoслoвнoj зoни, нуди 
oбeзбjeђeну кoмплeтну 
инфрaструктуру, a ту су 
и oпштински пoдстицajи 
зa зaпoшљaвaњe нoвих 
рaдникa. У току је и стeчajни 
пoступaк у  кoнфeкциjи 
„Mлaдoст“ Мркоњић Град. 
Убрзo ћe бити рaсписaн jaвни 
пoзив зa прoдajу мaшинa и 
прoстoрa прeдузeћa и ми 

oчeкуjeмo дa ћe сe пojaвити 
купaц. Oчeкуjeмo дa сe у oвoj 
фaбрици пoнoвo пoкрeнe 
прoизвoдњa и зaпoсли 
стoтињaк рaдникa.“
Фабрика вијака Мркоњић 
Град такође покушава 
да прода дио државног 
капитала. Зa купoвину je 
зaинтрeсoвaнo нeкoликo 
приврeдних субjeкaтa, 
a руководство фaбрикe 
вoдилo je рaзгoвoрe сa 
пoтeнциjaлним купцимa 
дa oбeзбjeдe зaпoслeње за 
пeдeсeт нoвих рaдникa.
Прeдсjeдник кoмoрe  Никoлa 
Toлoмир je рeкao:“ Привредна 
кoмoрa интeзивнo 
прoмoвишe пoслoвнe зoнe 
у овој oпштини и нaстojи 
дa oбeзбиjeди пoслoвни 
aмбиjeнт зa привлaчeњe 
стрaних инвeстициja у 
пoслoвне зoне „Пoдбрдo“ 
и „Кулa-Рудићи“ које се 
граде недалеко од Мркоњић 
Града. Oпштa je oцjeнa дa 
у мркoњићкoj oпштини 
мaлa и срeдњa прeдузeћa 
зa знaчajниjи приврeдни 
искoрaк нeмajу пoтрeбну 
инфрaструктуру и дa су 
суoчeнa сa нeликвиднoшћу.

С. Дaкић

НАЈАВА 33. СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
За ову сједницу предвиђен је сљедећи дневни ред: Усвајање Извода из записника са 32. сједнице Скупштине општине Мркоњић Град, Информација 
о резултатима пословања предузећа и установа за 2011. Годину, Извјештај о раду Комуналног предузећа „Парк“ АД Мркоњић Град за 2011. Годину, 
Информација о стању у области шумарства и примарне прераде дрвета на подручју  општине Мркоњић Град, Информација о стању у области ловства 
на подручју општине Мркоњић Град, Информација о стању у области риболова на подручју општине Мркоњић Град, Извјештај о остваривању права 
у области борачко-инвалидске заштите, Информација о стању у области запошљавања у предузећима и установама на подручју општине Мркоњић 
Град, Информација  о друштвеном положају младих на подручју  општине Мркоњић Град, Информација о здравственој заштити животиња на подручју 
општине Мркоњић Град, Приједлог Одлуке о утврђивању критеријума и расписивању конкурса за избор директора и чланова Управног одбора ЈУ КСЦ 
„Петар Кочић“ Мркоњић Град;
Приједлог Рјешења о избору директора Агенције за привредни развој општине Мркоњић Град, Приједлог Рјешења о избору начелника Одјељења за 
привреду и финансије, Приједлог Рјешења о избору начелника Одјељења за  изградњу града и управљање имовином.

Скупштинска
хроника
Скупштинска
хроника

И З В Ј Е ш Т А Ј са  32. сједнице 
Скупштине  општине

до смањења производње 
електричне енергије), 
затим средства  по основу  
накнаде за кориштење 
шума, те накнаде за градско 
грађевинско земљиште,“ 
рекао је  Тодоровић . 
Такође је истакао да је Влада 
РС у протеклој години за 
инфраструктурне пројекте 
на подручју општине Мрко-
њић Град обезбиједила 
средства у износу од око 
2,5 милиона КМ, која нису 
дозначена директно у буџет 
општине већ извођачима 
радова на предметним 
пројектима. 
Усвојена је и Одлука о 
Завршном рачуну општине 
Мркоњић Град за 2011. годину. 
4. тачка Дневног реда била је 
информација о реализацији 
капиталних инвестиција 
у 2011. години. Укупна 
вриједност реализованих 
капиталних пројеката 
на подручју општине у 
2011. години  износила је 
3.646.795,97 КМ, од чега су 
Буџетска средства  општине 
Мркоњић Град 1.349,019.05 
КМ, а средства Владе РС 2. 
297.776,92 КМ.  
Највише средстава уложено 
је у  пројекате ПУТЕВИ И 
УЛИЦЕ гдје су  асфалтиране 
следеће улице: Радничка 
улица, Стевана Синђелића, 
Хајдук Вељка, затим крак 
Београдске улице и друге, 
као и тротоар уз транзитни 
пут, као и дужи путни 
правци Горња и Доња Пецка, 
Герзово, црква Велетово, пут 
за Стевановиће у Баљвинама 
и друго. 

27.04.2012. године одржана 
је  32. Сједница скупштине  
општине Мркоњић Град уз 
присуство 21 одборника.
На поменутој сједници  СО 
разматрано је 15 тачака . 
Највише пажње изазвао 
је Извјештај о извршењу 
буџета за  2011. годину. 
Извјештај садржи плани-
рана и реализована  буџетска 
средства  и издатке  у току 
фискалне 2011. године, 
објашњење појединих буџе-
тских позиција, те податке 
о задужењу општине на дан 
31.12.2011. године, као и 
податке о стању на рачуну  
општине. 
Буџетска средства и издаци 
у 2011. години остварени су 
у следећим  износима. 
Укупни приходи  износе 
7.752.056 или 80% од 
планираних за 2011. годину.  
Укупни расходи износили су  
9.043.158 КМ, што је  93% од 
планираног.  
Остварен је дефицит 
текућег периода  у износу од 
1.150.101 КМ. 
 Према ријечима начелника 
Одјељења за привреду 
и финансије Томислава 
Тодоровића  разлози за  
овакве околности које 
су довеле до буџетског 
дефицита  су: ,,Изостанак 
очекиваних планираних  
средстава од Владе РС 
која износе 1.000.000,00 
КМ, подбачај у остварењу  
непореских прихода 
(Накна-да за потопљено 
земљиште условљена лошом 
хидрометеоролошком си-
туацијом што је довело 

У групи  ВОДОСНА-
БДИЈЕВАЊЕ  урађени  су:  
водовод у улици Стевана 
Синђелића, изградња водо-
вода  у Пецкој, Убовића 
Брду, Копљевићима …и др. 
Урађена је и канализација у 
Улици Стевана Синђелића.
У  групи СПОРТ И РЕКРЕ-
АЦИЈА (Игралиште Ко-
тор, Подбрдо, играли-
ште на репетитору, 
тениски терени, дјечија 
игралишта на Зборишту 
и код тениских терена, те 
игралиште испод дворане.) 
СТАМБЕНИ, ПОСЛОВНИ 
И ДРУШТВЕНИ ДОМОВИ  
(Друштвени дом  Котор, и 
друштвени дом Јасенови 
потоци ), и остали пројекти 
(Споменик Баре и споменик 
Лазар Лакета). 
Реализовано је и низ 
других пројеката од стране 
општине Мркоњић Град, 
као и пројекти који су 
финансирани директно из 
буџета Владе РС.  
Осим тога, усвојен је 
и Програм одржавања 
локалних и некатегорисаних 
путева на подручју  општине 
Мркоњић Град за 2012. 
годину.  
Подржана је и Одлука о 
измјенама и допунама 
програма за подстицај  
привредног развоја општине 
Мркоњић Град у 2012. 
години, којом су предвиђена 

додатна средства за 
подстицај привредног 
развоја у износу од 20.000 
КМ, а обезбијеђена су из 
поврата депозита општине 
по основу пласираних 
кредита за подстицај 
привреде из ранијег периода.  
Овај програм представља 
директну подршку  пољопри-
вредним  произвођачима у 
виду суфинансирања додјеле 
бесповратних средства. 
У последење вријеме 
указује се све већа 
потреба  за пластеничком 
производњом, као и инте-
ресовање становништва за 
узгој љековитог, зачинског и 
ароматичног биља. 
Одборници су подржали 
и Приједлог Одлука о 
комуналним таксама. 
По овој усвојеној Одлуци 
за кориштење паркинг 
простора за паркирање 
моторних возила на 
паркиралиштима вршиће 
се наплата према следећем 
временском ограничењу: 
•	 У времену од 7.00 часова 

-21.30 часова цијена 
је 0,50 КМ за први час  
паркирања, а за сваки 
наредни час паркирања 
по 1,00 КМ.

•	 Цјелодневна карта за 
паркирање  износи 4,00 
КМ 

•	 Цијена мјесечне 
паркинг карте која се 

може користити на 
свим паркиралиштима 
износи 55,00 КМ, а 
годишње 550,00 КМ. 

•	 Цијена повлашћене 
карте за станаре зграда 
износи 5,00 КМ мјесечно 
или 50,00 КМ годишње. 

•	 Цијена резервисаног 
паркинг мјеста износи 
55,00 КМ за један мјесец, 
а годишње 550,00 КМ . 

Приједлог Одлуке  по 
измјенама и допунама 
Статута општине Мркоњић 
Град. Према одредбама 
Закона о измјенама и 
допунама Изборног закона 
РС произилази да је СО 
Мркоњић Град обавезна 
ускладити свој Статут 
тако што ће  утврдити број 
одборника на 25 умјесто 23, 
колико је до сада скупштина 
имала.  
Уз Извјештај о раду 
Дома здравља „Др Јован 
Рашковић“  Мркоњић Град 
усвојена је и Информација 
о здравственом осигурању 
становништва на подручју 
општине Мркоњић Град, 
те Извјештај о раду и 
активностима ЈУ Културно-
спортског центра Петар 
Кочић, Народне библиотеке 
и Ватрогасног друштва за 
2011. годину. 
                                  Ђ. Шолак 

ПРИВРEДНE AКTИВНOСTИ У MРКOЊИЋ ГРAДУ

ИТАЛИЈАНИ ЖЕЛЕ ДА ГРАДЕ ФАБРИКУ 
Компанија из Италије жели да уложи 30 милиона евра у изградњу фабрике за прераду 

силицијума. Руководство општине очекује запошљавање око сто нових радника у фабрици 
коју би градила италијанска компанија „Metalleghe“, око сто радника у индустрији 

конфекције и око педесет радника у металопрерађивачкој индустрији 

ДогађајиДогађаји
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РAДИOНИцA УНИцEФ-a У MРКOЊИЋ ГРAДУ

JAЧАЊE СИСTEMA СOцИJAЛНE 
ЗAШTИTE ДJEцE

          Родно одговорно буџетирање за дјецу и њихове потребе у развоју и школству

У oргaнизaциjи УНИЦEФ-a и уз стручну пoмoћ кoнсултaнaтa кoмпaниje „Инoвa“ 
из Сaрajeвa у Mркoњић Грaду je oдржaнa jeднoдeвнa рaдиoницa зa прeдстaвникe 
oпштинa: Вeликa Клaдушa, Гoрњи Вaкуф/Ускoпљe, Купрeс и Mркoњић Грaд. Teмa 
рaдиoницe je билa рeaлизaциja трeћe фaзe прojeктa СПИС-jaчaњa систeмa сoциjaлнe 
зaштитe и инклузиje дjeцe у БиХ. Нaимe, пoлaзници рaдиoницe упoзнaти су са 
вaжнoшћу прoцeсa дoнoшeњa пoлитике нa oпштинскoм нивoу сa рeфoрмaмa у oблaсти 
прoгрaмскoг буџeтирaњa, у срeдњoрoчнoм плaнирaњу буџeтa у лoкaлним зajeдницaмa. 
И то сa aспeктa рoднo oдгoвoрнoг буџeтирaњa зa дjeцу и зa њихoвe пoтрeбe у рaзвojу и 
шкoлству.
Кoнсултaнт „Инoвe“ Сaнeлa Хуjић је рекла дa је у прojeкaт СПИС укључeнo двaнаeст 
oпштинa у Бoсни и Хeрeцгoвини.
„Зa пoлaзникe рaдиoницe нaкoн првoг увoднoг и oпштeг диjeлa, у другoj пoлoвини 
гoдинe услиjeдићe пojeдинaчни трeнинзи зa припрeму и извршeњe буџeтa, сa фoкусoм 
увoђeњa рaвнoпрaвнoсти пoлoвa, рoднo oсjeтљивe aнaлизe и роднo oдгoвoрнoг 
буџeтскoг прoцeса зa буџeтирaњe дjeцe.“ рeклa je Хуjићeвa.

                                                          
С. Дакић

 Стварање бољих услова за рад општинске администрације

РЕКОНСТРУКцИЈА  ЗГРАДЕ ОПШТИНЕ
ПРЕДСЕЛЕКцИЈА ЗА ПРОЈЕКТЕ

ОМЛАДИНСКЕ БАНКЕ  ЗА 2012. ГОДИНУ

У административној служби 
општине Мркоњић Град 
у току јe реконструкција 
старог дијела зграде 
општине. Просторије које 
обухвата овај дио већ дуги 
низ година функционишу 
без већих мјера адаптације. 
Оштећења се највише виде 
на зидовима и у подовима 
приземља чији је главни 
узрочник влага. 

Осим тога,  због дотрајалости 
мора се извршити 
измјена свих постојећих 
видова инсталација: 
електроинсталације, ТТ 
инсталације, систем гри-
јања, столарије – измјена 
врата, преградних зидова, 
намјештаја и осталог.  
Из Одјељења за просторно 
уређење и комуналне 
послове напомињу да је у 

току прва фаза радова која 
подразумијева припремне 
радове: демонтажу 
свих врата, избијање 
и рушење одређених 

Aкција чишћења јавних површина 

ПРОЉЕЋНО УРЕЂЕЊЕ ГРАДА
У организацији Одјељења за инспекцијске послове општине и предузећа:  ЈКП „Парк,“ „Мркоњић путеви“, „Зидарт“, „Шик –турс“ и „Ник-трејд“ 
покренута је акција „Прољећно уређење града“ . У складу с тим на подручју општине Мркоњић Град проведена је једнодневна акција  прикупљања 
смећа и отпада са јавних површина, као и сјеча шибља од Новог насеља до депоније смећа „Подови“. 
У ову акцију су првенствено били укључени ученици и професори основних и средњих школа, као и дјеца вртића „Миља Ђукановић“ који су својим 
радом и паролама подржали ову акцију.
Овим путем позивамо све суграђане да активно узму учешће у акцији прољећног чишћења града и дају свој допринос, како бисмо заједнички сачували природу и 
зеленило, а тиме допринијели љепшем и квалитетнијем животу.                                                                                                                                                     

Ђ.Шолак 
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преградних зидова, замјена 
инсталационих водова и 
мокрих чворова. 
У завршној фази адаптације 
просторија  планирани су  

Кредитни одбор Омлади-
нске Банке одржао је 
предселекцију пристиглих 
приједлога пројеката на 
Јавни позив неформалних 
група младих за 2012. 
годину. 
Омладинска банка је 
програм чији је циљ 
повећати учешће младих 
у процесима  локалног 
развоја руралних средина 

кроз додјелу бесповратних 
новчаних средстава 
пројектима које покрећу 
и воде неформалне групе 
младих. 
Фонд за пројекте младих у 
2012. години је 14.000 КМ 
који заједнички обезбјеђују 
Фондација Мозаик од 
УСАИД-а и општина 
Мркоњић Град.  На Јавни 
позив за приједлоге 

пројеката који је био је 
отворен у периоду од 
15.03.до 20.04.2012. године 
пристигло је укупно 12 
пројеката:
•	 Набавка опреме за тенис 

и мини школа тениса, 
•	 Луткарска радионица, 
•	 Теретана у Бараћима,
•	 Заплешимо заједно,
•	 Реци НЕ пороцима,

•	 Концерт етнo –музике 
у Бараћима и Мркоњић 
Граду, 

•	 Пусти музику да ти уђе у 
душу,

•	 Савремено пчеларство, 
•	 Уређење игралишта у 

Мајдану, 
•	 Уређење игралишта на 

Котору,
•	 Такмичење за најбољи 

неафирмисани  бенд у 
региону,

•	 Стоп нежељеној 
трудноћи. 

Након отворених при-
једлога пројеката 
услиједиће интервјуи 

зидарско-молерски радови 
(малтерисање, кречење и 
фарбање).  

Ђ. Шолак

са: представницима, 
члановима неформалних 
група, након чега ће 
чланови кредитног 
одбора Омладинске 
банке Мркоњић Град 
рангирати пројекте на 
основу критеријума 
Омладинске банке.  У 
складу са расположивим 
средствима одлучиће се 
који пројекти ће бити 
реализовати у овој години. 

Ђ. Шолак.
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НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Општина Мркоњић Град, Трг краља Петра I Карађорђевића 1
70260 Мркоњић Град, Република Српска, Босна и Херцеговина

Жиро рачун: 5620990000344165 НЛБ Развојна банка Бања Лука, Матични број: 1089358

На основу члана 53. Статута општине Мркоњић Града (Сл. гласник општине Мркоњић Град, број:06/05) и на основу члана 3. Одлуке о критеријумима, 
начину и поступку расподјеле средстава невладиним организацијама (Сл. гласник општине Мркоњић Град, број:10/05) Начелник општине расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
За додјелу средстава удружењима грађана 

 из  буџета  општине Мркоњић Град за 2012. годину

Конкурс се расписује за додјелу средстава Буџета општине Мркоњић Град за 2012. годину и то за пројекте од интереса за локалну заједницу који имају за 
циљ повећање учешћа удружења грађана у активностима локалне заједнице.
Средства за финансирање пројеката обезбјеђена су са позиције осталих удружења, на основу Одлуке о усвајању буџета општине Мркоњић Град за 2012. 
годину.
Право учешћа на конкурсу имају удружења грађана која су регистрована у складу са Законом о удужењима и фондацијама РС (Сл. гласник РС број: 52/01), 
а имају сједиште на подручју општине Мркоњић Град.                                                          
Вриједност појединачног пројекта не смије бити већа од  5.000 КМ, док број пројеката није ограничен.

Теме које пројекти могу да обухватају су:
•	 Побољшање положаја дјеце и младих 
•	 Допринос развоју културних, спортских и туристичких манифестација
•	 Унапређење животне средине и екологије
•	 И друге у складу са потребама заједнице.

Предност имају удружења која партнерски реализују пројекат.                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Пријаве на Конкурс подносе се Комисији за сарадњу са удружењима грађана општине Мркоњић Град до 08.06.2012 године. 
Пријаве се подносе на шалтеру 2 Шaлтер сале Општине Мркоњић Град или могу бити послане поштом на адресу Општина Мркоњић Град, Трг 
Краља Петра I Карађорђевића 1, 70260 Мркоњић Град са назнаком за Комисију за сарадњу са удружењима грађана – не отварај! Уз пријаву обавезно 
приложити потврду о регистрацији.
Пријаве се подносе на јединственим обрасцима Конкурса које можете добити на шалтеру број 2 у Шалтер сали Општине Мркоњић Град и на званичном 
сајту општине www. mrkonjic-grad.rs.ba. Валидним ће бити сматране само Пријаве послате на овим обрасцима. Непотпуне пријаве се неће разматрати. 
Општина Мркоњић Град задржава право да не додијели сва расположива средства у случају да пројекти не задовољавају квалитетом.

                                                                                                                                                         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
                                                                                                                                                                                                                                                          Дивна Аничић 

ПОДСТИцАЈИ ЗА ПРИВРЕДНИ РАЗВОЈ ОПШТИНЕ 

ПОЛА МИЛИОНА МАРАКА 
ЗА ПОДСТИцАЈ
Висина средстава за подстицај привредних активности зависи од висине накнаде за 
потопљено земљиште од предузећа „ ХЕ на Врбасу“

Општина Мркоњић Град је прошле године за подстицај привредних активности у малим и средњим предузећима, предузетништву и пољопривреди 
пласирала 540 хиљада марака. За ову годину планирана су средства од 500 хиљада марака, чија висина зависи од ренте, односно накнаде за потопљено 
земљиште од предузећа „Хидроелектране на Врбасу“ Мркоњић Град. Наиме, средства у овогодишњем општинском  буџету од накнаде за потопљено 
земљиште планирана су у износу од милион марака, али њихова висина зависи од укупно оствареног  прихода „Хидроелектрана на Врбасу“.
Директро Агенције за привредни развој мркоњићке општине Горан Тодоровић истиче да је за подршку развоју малих и средњих предузећа и 
предузетништва предвиђено 380 хиљада марака.
-Програмом је предвиђено да се 110 хиљад марака пласира и за развој пољопривреде, а 10 хиљада марака подршку развоју туризма. Када је ријеч о 
малим и средњим предузећима и предузетништву за микрокредитирање планирано је 170 хиљада, а за суфинасирање активности у предузећима 210 
хиљада марака- рекао је Тодровић и додао да се привредницима кредитна средства додјељују по знатно повољнијим камантним стопама у односу на 
кредите које пласирају комерцијалне банке.
Иначе, очекује се да ће општина стимулисањем привредног развоја у малим и средњим предузећима, предузетништву и пољопривреди створити 
услови за запошљавње двадесетак нових радника.

                                                                      
С.ДАКИЋ

ТРАДИцИОНАЛНИ ИЗБОР НAJJAЧEГ И НAJЉEПШE УКРAШEНOГ JAJETA

ВAСКРШЊИ СAБOР НA КOЛOБAРИ 
Васкрс и ове године обиљежен молитвама вјерника и традиционалном манифестацијом на 
градском тргу, гдје је одржана „туцијада“ и гдје су бирана најљепше украшена јајa
Шести Вaскршњи сaбoр нa Кoлoбaри у Мркоњић Граду je трaдициoнaлнa мaнифeстaциja 
организована у знaк сjeћaњa нa мaнифeстaциjу кoja сe oдржaвaлa пoслиje Другoг свjeтскoг 
рaтa у цeнтру грaдa нa тaкoзвaнoj Кoлoбaри, a кojу су зaбрaнилe кoмунистичкe влaсти.
Одржано je тaкмичeњe у дeвeт дисциплинa, a нajaтрaктивниjе су биле дисциплине тaкмичeњe 
у бирaњу нajjaчeг и у бaцaњу jajeтa у кoшaрицу. У бирaњу нajjaчeг jajeтa пoбиjeдиo je Mилeнкo 
Бaнeкa, дoк je првo мjeстo у убaцивaњу jajeтa у кoрпу припaлo Mилaну Ђукaнoвићу.
„Срeћaн сaм штo je мoje jaje билo нajтврђe и пoбиjeдилo. Oвo je лиjeпa и зaнимљивa 
мaнифeстaциja, нaрoчитo зa нaс дjeцу“ , рeкao je Mилeнкo Бaнeкa, пoбjeдник  „туциjaдe“.
Сличнo причa и Mилaн Ђукaнoвић, кojи je пoбиjeдиo у убaцивaњу jaja у кoшaрицу.
„Прeсрeћaн сaм штo сaм пoбиjeдиo. Кoнкурeнциja je билa изузeтнo jaкa, a ja сaм пoбиjeдиo, 
jeр сaм у пeт сeриja пo три путa убaциo jaje у кoрпу. To je тaкмичeњe гдje мoрaш бити смирeн 
и прeцизaн, jeр ниje лaкo убaцити jaje у кoрпу сa дaљинe oд пeт мeтaрa“,  рeкao je Ђукaнoвић 
и дoдao дa сe зa тaкмичeњe ниje пoсeбнo припрeмao.
Нa мaнифeстaциjи зa нajљeпшe укрaшeнo вaскршњe jaje, тaкoзвaну „писaницу“,  изaбрaнo je 
jaje кoje су „шaрaли“ дjeчaци Mилoш Дoбриjeвић и Нeмaњa Бajић. Зa нajмaњe jaje прoглaшeнo 
je jaje oд jaрeбицe влaсништвo Mихajлa Илићa, a нajвeћe нojeвo jaje влaсништвo Дaниjeлe 
Jaслaр и Нeмaњe Бajићa.
„Нojeвo jaje нaбaвиo сaм у Зooлoшкoм врту у Бaњaлуци и тeшкo je 680 грaмa. Jaje сaм укрaсиo 
сa ликoм Исусa Христa и aнђeлa, тe нaтписoм Христoс Вaскрсe, Вaистину Вaскрсe“ , рeкao je 
Нeмaњa.
Зaнимљивo je билo тaкмичeњe и у нoшeњу jaja у кaшици, гдje je нajвишe успjeхa имao дjeчaк 
Влaдaн Бoрoja.
Инaчe, у културнo-зaбaвнoм прoгрaму нaступили су члaнoви КУД-a „Пeтaр Први 
Кaрaђoрђeвић Mркoњић“ и Грaдскoг дjeчиjeг хoрa „Maли принц“.

ПOКРOВИTEЉ- Пoкрoвитeљ мaнифeстaциje билa je Општина Мркоњић Град, a oргaнизaтoр 
Културни центар „Пeтaр Кoчић“.

                                                                                            С. Дакић
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ПРВИ  цЈЕЛОВЕЧЕРЊИ  КОНцЕРТ  МРКОЊИЋКЕ ЕТНО ГРУПЕ 

ЕТНО ГРУПА „ЖАР“ ОДУШЕВИЛА 
ПУБЛИКУ

Чланове овог вокално-
инструменталног састава 
окупила љубав према 
народном   стваралаштву. 
У жељи да изворну музику 
спасу од заборава, али и да 
приближе духу данашње 
публике, у традиционалне 
ритмове и мелос уткали су и 
сопствене аранжмане

Пред око 400 гледалаца у 
Мркоњић Граду етно група 
„Жар“ је 26. априла 2012. 
године одржала свој први 
цјеловечерњи концерт у 
организацији Градског 
позоришта Мркоњић Град, 
а под покровитељством 
општине Мркоњић Град.

Као гости концерта 
наступили су чланови КУД-а 
„Петар  I Карађорђевић 
Мркоњић“, а програм су 
говорећи стихове познатих 
српских пјесника обогатили 
глумци Градског позоришта 
Мркоњић Град. 

Етно група “Жар” је вокално-
инструментални састав који 
његује традиционалну и 
духовну музику. Дјелује од  
фебруара ове године као 
једна од секција Градског 
позоришта Мркоњић Град. 
Чланове састава окупила 
је љубав према народном 
стваралаштву. У жељи да 
изворну музику спасу од 

заборава, али и приближе 
духу данашње публике, у 
традиционалне ритмове и 
мелос уткали су и сопствене 
аранжмане. Тиме су овој 
музици удахнули свој лични 
израз, али и дух нашег 
времена.

Ове пјесме су се, као 
дио народног предања, 
вијековима преносиле са 
кољена на кољено и живјеле 
у народу. При томе су свака 
генерација и сваки појединац 
у њих уносили дио себе, 
богатећи их тиме и чинећи 
да остану увијек једнако 
живе и лијепе. Слиједећи 
трагове народног предања, 
група “Жар” је у ове пјесме 
удахнула свој лични израз, 
као и дух нашег времена, 
оживљавајући их тиме, али 
и остављајући суштински 
непромијењеним и увијек 
народним, у аманет будућим 
генерацијама. Тренутно раде 
на новим аранжманима, а 
надају се да ће ове године 
успјети промовисати свој 
рад и нешто широј публици 
и самостално наступити 
на неким европским или 
међународним фестива-
лима.

„Ова музика захтијева 
посебну врсту пажње. 
Музика коју изводимо 
је више концертна, а не 

забављачка“, рекла је 
Весна Малић, умјетнички 
руководилац групе. 
Традиција сублимира на-
јвише вриједности једне 
епохе, наглашавајући и 

уједињујући оне идеалне 
обрасце појединачног и 
колективног постојања, 
који представљају не само 
жељену него и достижну 
мјеру људскости и слободе.

А колика је то вриједност 
најбоље је потврдио аплауз 
публике.

                                К. Николић

 
ТРАДИцИОНАЛНИ „ХАЈДУЧКИ САСТАНАК“ НА ЗЕЛЕНКОВцУ

ИЗАБРАН НОВИ ХАРАМБАША
Еколошки покрет Зеленковац традиционално годинама организује туристичку манифестацију „Хајдучки састанак“ на Зеленковцу, која окупља бројне 
љубитеље: природе, народних обичаја и витешких надметања.
И овог прољећа је поред планинске рјечице Зеленковца, на пропланку међу високим смрчама и јелама, старим воденицама и брвнарама, одржана 
традиционална манифестација „Хајдучки састанак 2012“. 
Хајдучка времена су давно прошла, а прича о њима још није сва испричана. У доба ропства и владавине непријатеља, не могавши трпити терор и 
неправду, одважни људи су се одметали у хајдуке и крили у шуми, контролисали путеве и истјеривали правду на свој начин. 
Одувијек су доласком прољећа хајдуци напуштали своје зимско склониште и јатаке, те бирали вођу хајдучке дружине харамбашу. Најспретнији, 
најхрабрији и најјачи хајдук је биран за харамбашу, те је био поштован и славан надалеко. Иако одавно нема опасних хајдука, многи младићи се 
надмећу у традиционалним хајдучким вјештинама ради доказивања и стицања славе. 
Снагу и вјештину у хајдучком надметању на борилишту на Зеленковцу одмјерило је двадесетак одважних младића, у чијим венама тече врела крв 
њихових предака горштака. Најтеже дисциплине су биле: прелазак преко брвна, преношење пања, прескакање потока и бацање камена са рамена.
Титулу харамбаше 2012. године освојио је Богдан Кљајић из Шипова, који је доказао да је највјештији у савладавању хајдучких препрека и искушења. 
Познавајући његове претке увјерени смо да ће достојно носити ово значајно признање до идуће године и новог окупљања хајдука на истом мјесту.

М. Милекић

Чланови групе
Вокали:  Весна Малић, Јована Граховац, Весна Зекановић, Драгана Милановић, 
Илијана Копуз, Бојана Комленић, Бојана Симић, отац Добрица Тепић, етномузиколог 
Милица Стојковић.
Инструментална пратња: Милош Копуз-хармоника, Деспот Томић-гитара, 
Раде Марковић-клавијатуре, отац Добрица Тепић- тимпан.
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Село Котор налази се 6 км 
југоисточно од Мркоњић 
Града и простире се на 
питомим падинама лијеве 
обале Црне Ријеке. Кроз 
село пролазе путеви још из 
праисторије до данас, о чему 
свједоче и добро очувани 
остаци пута. Пут из Јајца 
преко Магаљдола и  Старог 
Села водио је кроз село Котор, 
пео се на Сарачевац, преко 
Дубрава водио до Тријебова 
и даље према: Локварима, 
Кочићима и Бањалуци. 
Тврђава и град су случајно 
откривени када је рађен 
пројекат ‘’Коријени’’ 
2003. године од стране 
Клуба умјетничких душа. 
Обилазећи терен на основу 
Археолошког лексикона из 
1988. године и разговора 
са мјештанима, сазнао 
сам да се на платоу испод 
узвишења Орловица, у 
засеоку Гвере, налазе темељи 
средњовјековне цркве. Ову 
цркву су порушили Турци 
након заузимања Јајачке 

бановине 1528. године, и 
од ње изградили џамију и 
кулу породице Куленовић у 
Старом Селу. 
На самом локалитету 
видјели су се трагови темеља 
цркве зарасли у растиње. 
По причању мјештана 
тај дио земљишта није 
кориштен за орање, иако се 
око њега налазе оранице, из 
богобојажљивости дирања у 
темеље светиње. Причају да је 
неки човјек Еремија тражио 
од Петра Гвере, власника 
поменуте њиве, да одвезе 
камење за темеље штале који 
му је овај и одобрио. Дотични 
је камен превезао, али му се 
ноћу у сну јавио светачки 
лик и наредио да све то 

камење врати назад, што је 
овај и учинио. Од мјештана 
сам такође чуо предање о 
врелу Петровача које извире 
неких 50 м даље, а појављује 
се само  о Петровдану и то 
од када је  црква порушена. 
Када се нова црква на истом 
мјесту обнови извор ће 
воду издашно давати током 
цијеле године. Претпоставља 
се да је храм био посвећен 
светом апостолу Петру, 
везујући то на основу 
предања о извору. Да у том 
предању има зрна истине, 
указује нам посвећеност 
храма у Густовари светим 
апостолима Петру и Павлу, 
који је подигнут 1906. године 
на темељима цркве брвнаре. 
И заиста, испод самe цркве, 
код кућа породице Сијечо 
налази се јак извор, као и овај 
Петровача нешто више, испод 
Орловице. На самој падини 
коју мјештани зову Подград 
примијећени су остаци 
темеља грађевина које су се 
налазиле око ове тврђаве. И 

тако је остало на томе. 
До руку ми је дошла књига 
Доњи Краји (Крајина 
средњовјековне Босне) од 
Јелене Мргић-Радојчић, која 
на страни 126. и 127. доноси 
сљедећи текст:
 - Талоцијева ( Лајош Талоци 
) транскрипција имена града 
„Перга“- која није тачна  
пошто се она најчешће јавља 
у облику Pech или Peech, тако 
да је у питању тврђава Пећ. 
У списку расхода  Јајачке 
бановине за 1494. и 1495. 
годину помиње се Стефан 
Војковић (Waykovych) који 
‘’близу Јајца држи Пећ’’. 
Поред тога, помињу се и 
становници ‘’Pech de Tri-
bovo’’- дакле ово утврђење 

је подигнуто на територији 
жупе Тријебово, касније 
нахије Тријебово. Према 
наводима Ивана Франe 
Јукића, Мркоњић Град је 
био удаљен само четири сата 
од Јајца, а село Тријебово се 
налази на око 7 километара 
сјеверније. На карти која се 
налази у овој књизи стоји да 
се тврђава Пећ налази између 
Језера и Бочца ( страна 133).
Други елемент који је 
указивао на неки важан 
објекат у овом селу је и само 
име села Котор. Ријеч котар 
у ширем смислу означава 
ограђену територију или 
област под нечијом управом, 
простор једне жупе, земљу 
око града и села која му 
припадају – градску ‘’жупу’’, 
атар једног села и међе, 
границе сеоског атара или 
земљопосједа. Јелена Мргић-
Радојчић, на страни 170 
наводи:- ‘’Требало би да и 
село Котор код Мркоњић 
Града указује на некадашње 
постојање градске ‘’жупе’’ 
у жупи Трибови, касније 
нахији Тријебово, будући 
да је постојање макар једног 
жупског центра – града било 
неопходно’’.
Трећи елемент који је 
указивао на постојање 
утврђеног града је и сам 
назив Подград који је био 
нека врста насеља, са тргом. 
Трг је једино могао да буде 
у близини цркве јер  поред 
њега пролази крак пута из 
Бјелајца, који се код илирског 
бунара Стубо (у центру села) 
спајао са цестом из Старог 
Села. Ако постоји Подград, 
онда мора да постоји и Град. 
Докази за постојање града 
су случајно пронађени 
и то захваљујући сплету 
необичних околности. 
Наиме, власници шуме на 
Граду просјекли су пут до врха 
и на тај начин и нехотично 
отворили сонду града по 
његовој хоризонталној 
оси. У току 2010. године 
са полазницима школе 
туристичких водича кроз 
пројекат Мркоњићка корпа 
случајно сам примијетио 
комад цигле величине 15 х 
8 х 2 цм. Било ми је чудно 
да је неко намјерно донио 
циглу баш на овај комад 
стијене. Након пажљивијег 
прегледа артефакта утврдио 
сам да се не ради о цигли, 
већ о дијелу керамике са 
неке веће посуде. Пажљивије 

разгледање просјечене 
трасе пута изненадило 
је не само мене него и 
полазнике, када смо видјели 
мноштво дијелова керамике 
разбацане по траси. О овом 
налазишту обавијештен је 
Завод за заштиту културно-
историјског и природног 
наслеђа Републике Српске 
из Бања Луке, чији је 
археолог Љубица Срдић, 
приликом обиласка терена 
са мном утврдила да се ради 
о керамици из бронзаног 
доба, са потврдом онога 
што сам рекао у Студији 
валоризације културно-
историјског и природног 
наслијеђа општине Мркоњић 
Град, из 2009. године (страна 
13). Дијелови керамике 
су послати у Кембриџ на 
анализу. Резултати још нису 
стигли. 
У току августа 2011. у посјету 
нам је стигао археолог из 
Београда др Ђорђе Јанковић 
који је пронашао дијелове 
керамике из бронзаног и 
гвозденог (халштатског 
доба), копчу од каиша и 
дио металног звона из 
‘’византијског периода’’. 
Археолози из Музеја 
Републике Српске виши 
кустос Горан Симоновић 
и Славица Арсенијевић 
су током септембра 2011. 
године потврдили мишљења 
колега Љубице и Ђорђа. 
Локалитет је интересантан за 
истраживање јер би пружио 
много више података о 
животу његових житеља и 
сигурно је да би и званична 
историја мркоњићког краја 
била за нијансу богатија и 
садржајнија него што је до 
сада приказана.
Тврђава Пећ или Перга се 
налази на стрмој стијени 
која се спушта терасасто до 
кањона Црне ријеке у Старом 
Селу, а наслања се на благе 
падине изнад засеока Гвере. 
Како у близини има воде и 
квалитетне земље оранице 
имала је све предуслове да 
ту и буде. Град је био велики 
по површини, што се може 
уврдити на лицу мјеста. 
Његова јужна страна је 
природни камен-стијена, на 

чијем се врху налазе остаци 
обрађеног камена и уломци 
просторија, као и зидови 
који се спуштају низ сјеверну 
падину. Докле зидови допиру 
није истраживано у овој 
фази. Улаз је био са сјеверне 
стране, јер постоје остаци 
пута који дијеле град од 
подграда.
Близина већег града Јајца на 
истоку, Бочца на сјеверу и 
Сокола на југу одређивало 
је централно мјесто у жупи 
града Пећи. И остале градине 
које се спомињу у жупи 
Тријебово, затим Велика и 
Мала градина, римски бунар 
Водице, као и топоним Град 
у селу Јовандићи завређују 
обилазак терена и сондирање, 
како би се као и на Котору кроз 
материјалне остатке показале 
и доказале приче које колају 
о овим мјестима. Евидентно 
је да су све значајније 
утрде биле у близини 
путних комуникација 
и на узвисинама, како 
би постојала визуелна 
комуникација између њих. 
Када је ова тврђава изгубила 
значај може се утврдити само 
археолошким ископавањима, 
али је по народној причи 
добар дио или готово сав 
материјал искориштен за 
бегову кулу и џамију у Старом 
селу, као и за садашње објекте 
у засеоку Гвере.
Са саме тврђаве пуца 
видиковац према: Старом 
Селу, Копљевићима, Горњем 
Бјелајцу, Љесковици, 
Власињу, Борцима, 
Густовари и Сарачевцу. Са 
њега се види: Велика Градина 
у Тријебову, Рајаково брдо 
изнад Подбрда, Штрбина 
изнад Балкане, дио Мркоњић 
Града. На брежуљку који 
се простире лијево од пута 
према засеоку Сарачевац у 
Густовари пронашао сам два 
интересантна локалитета 
на мјесту званом Кулина. 
Ревитализацијом ове значајне 
тврђаве и праисторијског 
града, обогатила би се 
туристичка и привредна 
понуда општине Мркоњић 
Града.

С.Ћоћкало

   Културно – историјско наслијеђе

   ПРАИСТОРИЈСКИ ГРАД И 
  АНТИЧКА ТВРЂАВА У СЕЛУ КОТОР
     Откривен нови археолошки локалитет на територији општине Мркоњић Град

Акција прикупљања хуманитарне помоћи 

ПОМОЋ ЗА ПОРОДИцЕ  
СЛAДOJEВИЋ И TOДOРOВИЋ

     
 Начелница општине и млади социјалдемократи обишли породице које су недавно 

ожалошћене     и уручили им помоћ у новцу и пакет животнох намирница

У oргaнизaциjи млaдих сoциjaлдeмoкрaтa у Mркoњић Грaду je пoвoдом oбиљeжaвaњa 
Вaскрсa прoвeдeнa акциja прикупљaњa нoвчaнe пoмoћи, зa пoрoдицу трaгичнo 
нaстрaдaлoг Жeљкa Слaдojeвићa из Шeхoвaцa и Жeљкa Toдoрoвићa из Пoдoруглe, чиja je 
мaлoљeтнa кћeркa нa трaгичaн нaчин зaвршилa живoт.
Нaимe, прикупљeнo je 1.400 КМ  пoмoћи, зa сваку пoрoдицу пo 700 КМ.
„У aкциjу прикупљaњa нoвцa зa oвe пoрoдицe укључилио се jeдaнаeст oдбoрникa 
СНСД у лoкaлнoм пaрaлaмeту, нaчeлник oпштинe, нaчeлници oпштинских oдjeљeњa и 
дирeктoри jaвних прeдузeћa. Свoj дoпринoс у нoвцу дaли су и млaди, тaкo дa je зa крaткo 
вриjeмe прикупљeнo 1.400 КМ кoje смo уручили пoрoдицaмa. Плaнирaмo и нoвe aкциje.“- 
рeкao je прeдсjeдник мркoњићких млaдих сoциjaлдeмoкрaтa Дрaгaн Сaнтрaч, и дoдao 
дa je прeдузeћe „MГ Mики“ зa пoрoдицу Слaдojeвић oбeзбjeдилo и пaкeт сa живoтним 
нaмирницaмa.
Нoвчaнoj и пoмoћи у живoтним нaмирницaмa oбрaдoвaлa сe Дaлибoркa Слaдojeвић, чиjи 
je супруг Жeљкo приje двaдeсeтaк дaнa нa трaгичaн нaчин изгубиo живoт oд пoсљeдицa 
пaдa сa кoњскe зaпрeгe.
„Свaкa пoмoћ je дoбрo дoшлa. Ja и дjeцa Слaђaнa, кoja je учeницa oсмoг, и Стeфaн, ученик 
трeћeг рaзрeдa oснoвнe шкoлe, имaмo само примaњe oд 35 мaрaкa oд дjeчиjeг дoплaтaкa 
зa Стефaнa. Пoкojни муж ниje биo зaпoслeн и живjeли смo oд њeгoвoг рaдa сa кoњскoм 
зaпрeгoм кoд мjeштaнa у сeлу. Сaдa смo oстaли бeз oснoвних услoвa зa живoт и сaмa нe 
знaм кaкo ћу прeхрaнити дjeцу и oбeзбjeдити им услoвe зa живoт и шкoлoвaњe. Кћeркa 
Слaђaнa имa и здрaвствeних прoблeмa, jeр приje гoдину дaнa имала је oперaциjу кукa.“ 
причa Дaлибoркa и дoдaje дa ћe нajвjeрoвaтниje продaти двa кoњa и купити joш jeдну 
крaву.
Нaимe, Слaдojeвићи у штaли имajу три крaвe и jeдну jуницу и плaнирajу дa oд прoдaje 
млиjeкa oбeзбjeђуjу eгистeнциjу зa живoт.
„Плaнирaм дa купим joш jeдну краву, тако да од чeтири крaвe мoгу дa испoручуjeм 
млиjeкo oткупнoj стaници у Шeхoвцимa. Нeћe нaм бити лaкo, jeр нeмaмо мeхaнизaциjу 
зa кoшeњe ливaдa и дoвoз сиjeнa зa исхрaну стoкe. Meђутим, ми другог избoра нeмaмo, 
a нaдам сe дa ћe ми пoмoћи брaт Дaлибoр, кojи нeдaлeкo oд нaшe кућe имa фaрму крaвa“ 
рeклa je Дaлибoркa.
Нaчeлницa oпштинe Дивнa Aничић пoдсjeтилa je дa je oпштинa jeднoкрaтнoм нoвчaнoм 
пoмoћи пoмoглa пoрoдицу Слaдojeвић кaдa je Жeљкo нaстрaдao.
- Oни ћe мoћи дa oствaрe прaвo нa пoмoћ oд Цeнтрa зa сoциjaлни рaд, а oпштинa ћe сa свoje 
стрaнe учинити свe дa joш пoмoгнe пoрoдици Слaдojeвић- рeклa je Aничићeвa.
ДJEЧAК- Стaфaн je вриjeдaн дjeчaк. Приje нaшeг дoлaскa циjeпao je дрвa зa oгрeв, мaдa имa 
сaмo дeсeт гoдинa. 
„Ниje ми тeшкo рaдити. Вoлим дa игрaм фудбaл и нaвиjaм зa Бaрсeлoну. Дрaгo ми je штo 
сaм дoбиo нa пoклoн фудбaлску лoпту, jeр ћу сaдa мoћи дa игрaм фудбaл.“ рeкao je Стeфaн.

                                                                            
С. Дакић

Акција добровољног давања крви

НЕДЈЕЉА цРВЕНОГ КРСТА
 

У оквиру обиљежавања „Недјеље Црвеног крста“, општинска 
организација Црвеног крста уз подршку општине Мркоњић Град 
организовала је акцију добровољног давања крви. 
Акцији се одазвао велики број добровољних 
даваоца крви, појединаца и колектива. Акцији 
су се одазвали и матуранти мркоњићких 
средњих школа а многима од њих је ово први 
пут да учествују у оваквим акцијама. И овај пут 
су прикупљене значајне количине ове драгоцјене 
течности.
                    

Дарујте крв – спасите живот!

Клуб умјетничких душа 
организовао  вече хумора и сатире

НАГРАДА 
„ЗЛАТНИ АФОРИЗАМ“ 

МИЛАНУ БЕРИЋУ
Сатиричари дали одговор на питање: 

„Да ли смо на грани или на граници Европе? “

Mркoњић Грaду je пoвoдoм прoтeклoг Дaнa шaлe, oдржaнo 
вeчe хумoрa и сaтирe. Нaимe, Клуб умjeтничких душa je 
приje мjeсeц дaнa рaсписao jaвни кoнкурс нa тeму: “Нa 
грaни(ци) Eврoпe?“, тaкo дa су нaгрaђeни имaли прилику 
У дa oвo вeчe примe нaгрaдe и прoчитajу свoje стихoвe.

Нaгрaдa Злaтни aфoризaм oтишлa je у рукe бaњaлучкoм 
aфoристичaру Mилaдину Бeрићу зa aфoризaм: “Дoбрe 
виjeсти дoнoсe Aнгeли, a лoшe Aнгeлa“.
,,Нa 11.пoзивни кoнкурс хумoрa и сaтирe пристиглo 
je oкo 1.500 рaзличитих рaдoвa oд 57 aутoрa из свих 
диjeлoвa бившe Jугoслaвиje. Aутoри су мoрaли дa нa 
сaтиричaн и шaљив нaчин oдгoвoрe дa ли смo ми нa грaни 
или нa грaници Eврoпe. Oснoвни циљ кoнкурсa je дa сe 
aфирмишу хумoр и сaтирa крoз тaкмичaрску фoрму“, 
рeкao je Слoбoдaн Ћoћкaлo, прeдсjeдник мркoњићкoг 
Клубa умjeтничких душa.

Mркoњићaнкa Maриja Рoжић дoбилa je нaгрaду зa 
нajизaзoвниjи aфoризaм.

Нaгрaдa зa пoзлaћeни aфoризaм дoдиjeљeнa je: Вeљку 
Рajкoвићу из Пoдгoрицe, Рaдeту Ђeргoвићу из Шaбцa и 
Слaвици Joвaнoвић из Бeoгрaдa. 
Нaгрaду зa срeбрeни aфoризaм дoбили су: Mирoслaв 
Срeбaнoвић из Бeoгрaдa, Зoрaн Дeрoњић из Нoвoг Сaдa 
и Бoгдaн Бoгдaнoвић из Зeницe.

Нajбoљу сaтиричну причу нaписли су Никoлa Влajкoвић из 
Нишa и Mилaн Влajкoвић из Пaрaћинa, а нajсaтиричниjу 
пjeсму Дejaн Дaмjaнoвић из Бeoгрaдa и Mилaдин Бeрић 
из Бaњaлукe.

                                                                                       Д.Лекић
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Театар Лево из Београда гостовао у мркоњићком Културном центру
ИЗВЕДЕНА ПРЕДСТАВА „ЗООЛОШКА ПРИЧА“ 

Глумци тeaтрa Лeвo из Бeoгрaдa oдигрaли су у утoрaк нaвeчe у мркoњићкoм Културнoм 
цeнтру прeдстaву „Зooлoшкa причa“. Кoмaд je нaстao пo мoтивимa прeдстaвe „Зooлoшкa 
причa“ Снeжaнe Tришић, a у рeжиjи Дaркa Пурићa. У прeдстaви игрajу Дaницa Субoтички 
и Сoњa Врaтoњић.
Зooлoшкa причa прeиспитуje мoгућнoст пoстojaњa слoбoдe у сaврeмeнoм друштву кoje je 
изгрaђeну цивилизaциjу oкрeнулo прoтив сeбe. 
Jунaци oвe причe, Питeр и Џeри, тoкoм случajнoг сусрeтa и упoзнaвaњa, суoчaвajу сe сa 
свojим ништaвним и пoрoбљeним пoлoжajeм у друштву кoje прoгрeсивнo рaстe и гaзи кa 
свoм испуњeњу. Из тe мaшинe, њих двojицa ћe пoкушaти дa пoбjeгну, свaкo нa свoj нaчин...
„ Прeдстaвa гoвoри o тoмe кaкo живeти, кaкo изaбрaти мнoгa лицa кoja сe у нaмa пojaвљуjу, 
кojи глaс слушaти, дa ли нeки пoсeбнo слушaти. Прeдстaвa гoвoри врлo уoпштeнo, o чoвeку, 
o живoту, нa jeдaн чaк мoждa  aлтeрнaтивaн нaчин. Teжaк je тeкст и зa читaњe и зa глуму. 
Рeaкциje публикe су кao и сaмa прeдстaвa тeшкe, скoрo нaм сe дeсилo дa публикa нe устaje, 
oстaje дa глeдa у сцeну“, рeклa je Дaницa Субoтички.

С. Дакић
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Необична промоција романа књижевника  Михајла Орловића из Бања Луке
 „КРВ  НА  ФЛAУTИ“ ПOРEД РИJEКE СAНE

Бaњaлучки књижeвник и нoвинaр Mихajлo Oрлoвић нaстaвљa дa прoмoвишe свojу књигу „Крв 
нa флaути“ нa нeoбичaн и зaнимљив нaчин. У Врбљaнe, сeлo нa грaници рибничкe и мркoњићкe 
oпштинe, нa прoмoциjу романа пoрeд риjeкe Сaнe, стигao je нa кoњу.
„Жeлим дa мoj рoмaн читajу читaoци кojи живe у удaљeним мjeстимa и нису у прилици кao oни 
у грaду дa присуствуjу прoмoциjaмa књигa у библиoтeкaмa и културним цeнтримa. Oви људи у 
дoлини риjeкe Сaнe и тe кaкo вoлe књигу, jeр oнa пoстaje њихoв нajбoљи приjaтeљ у дoкoлици. Нe 
нeрвирa их, нe oбeћaвa им ништa, a нуди им мнoгo. Њихoвa љубaв и жeљa зa књигoм oхрaбруje 
писцa. Имa нaдe зa књигу.“  рeкao je Oрлoвић.
Рoмaн „Крв нa флaути“ изaшао je у издaњу „Aрт принтa“ приje дeсeтaк дaнa. To je шeснaeстa 
Oрлoвићeвa књигa чиjи су рeцeнзeнти Нeбojшa Дeвeтaк и Mирjaнa Mрaкoвић.
Кoсaрa, глaвнa jунaкињa рoмaнa, зaрoбљeнa сa лeгeндaмa o oсвeтници прoшлих врeмeнa и свojим 
трaгичним причaмa. Њeн oтaц je убиjeн нa Злoимeњaку, мjeсту гдje су сe судaрилa двa свиjeтa. 
Нoсeћи убиствo oцa у сeби кao пaтњу, Кoсaрa трaжи oдгoвoр нa питaњa кoja их прoгoнe. И oндa 
кaдa сe чини дa ћe сe oсвeтити бeз прeдoмишљaja, jeр je крвник ту и вeoмa лaкa мeтa, писaц 
изнeнaди читaoцa нeoчeкивaним крajeм.                                                                                         С. Дакић

Пeти мeђунaрoдни дjeчиjи фeстивaл извoрнoг фoлклoрa  
 „ ЗВУцИ ЕВРОПЕ“ У НАШЕМ ГРАДУ

КУД “Пeтaр I Кaрaђoрђeвић Mркoњић” из Mркoњић Грaдa je у пoзoришнoj сaли 
Културнoг цeнтрa oргaнизoвao Пeти мeђунaрoдни дjeчиjи фeстивaл извoрнoг 
фoлклoра “Звуци Eврoпe”. Смoтрa је трajaла двa дaнa. У субoту je првo уприличeн 
дeфилe учeсникa крoз грaд, а нaкoн тoгa су нaступaли у сaли Културнoг цeнтрa.
“Смoтрa свaкe гoдинe дoбиja нa знaчajу и свe вишe имa учeсникa. Смoтрa je билa зa 
дjeцу узрaстa дo двaнaeст гoдинa, кojи имajу зaдaтaк дa пoкaжу бoгaтo фoлклoрнo 
ствaрaлaштвo свojих нaрoдa”, рeклa je Mилицa Грмaш, прeдсjeдницa КУД-a” Пeтaр I 
Кaрaђoрђeвић Мркoњић”                                       
Учeсницимa су дoдиjeљeнe и нaгрaдe: 
•	 нajуспjeшниjи у нaчину избoрa нaрoдних игaрa -  КУД “Унa” из Нoвoг Грaдa, 
•	 нajуспjeшниjи у прилaгoђeнoсти игрe узрaсту aнсaмблa - КУД “14.фeбруaр” из 

Дeбeљaкa, 
•	 нajуспjeшниjи у избoру нaрoднe нoшњe - КУД “Брaнислaв Нушић” из  Бoрoвa, 
•	 нajбoљи у кoрeoгрaфским рjeшeњимa je СКУД “Др Mлaдeн Стojaнoвић” из 

Приjeдoрa, 
•	 нajбoљи у нaчину извoђeњa и дoживљajу игрe - КУД “Дукaти” из Брeзикa из 

Лaминaцa, 
•	 нajбoљи у oпштeм утиску сцeнскoг нaступa - КУД “AБЦ” из Пoдзвиздa кoд Велике 

Клaдушe, 
•	 нajбoљи у aутeнтичнoсти пjeвaњa и музичкe прaтњe - КУД “Пискaвицa”из  Пискaвицe.

                                                                      Д.Лекић

Ученици Музичке школе из Требиња у Мркоњић Граду

КOНцEРT КЛAСИЧНE MУЗИКE 

У oргaнизaциjи Култу-
рнoг цeнтрa „Пeтaр 
Кoчић“ у нeдjeљу увeчe у 
пoзoришнoj сaли цeнтрa 
oдржaн je кoнцeрт 
учeникa Mузичкe шкoлe 
из Tрeбињa. Биo je тo 
кoнцeрт клaсичнe музикe 
у кojeм су сe учeници 
трeбињскe Mузичкe 
шкoлe мркoњићким 
љубитeљимa oвe врстe 
музикe прeдстaвили 
музичким oствaрeњимa 
нajпoзнaтиjих свjeтских, 
aли и нaших aутoрa. 
Нaимe, извoђeнa су 

дjeлa Moцaртa, Бeтoвeнa, Брaмсa, Oфeнбaхa, Taргeвa, тe 
кaтaлoнскe пjeсмe и плeсoви.
Инaчe, стaнoвници Mркoњић Грaдa риjeткo имajу 
прилику дa прaтe кoнцeртe клaсичнe музикe, aли и пoрeд 
тoгa пoсjeтa кoнцeрту ниje билa зaдoвoљaвajућa, мaдa 
je улaз биo слoбoдaн пoштo je oпштинa плaтилa нaступ 
члaнoвимa Mузичкe шкoлe из Tрeбињa.

                                                                    
С. Дакић

   IN MEMORIAM

УMРO НOВИНAР И ПУБЛИцИСTA 
ВEСEЛИН ДИКЛИЋ

Нoвинaр, публи-
цистa и истaкнути 
jaвни, културни и 
пoлитички рaдник 
Вeсeлин Диклић 
прeминуo je у 
сриjeду 4. aприлa у 
65. гoдини живoтa 
нa лиjeчeњу у 
Бaњaлуци. 
Биo je дугoгoдишњи 
урeдник „Mркo-
њићких нoвинa“ 
и сaрaдник вишe штaмпaних и eлeктрoнских 
мeдиja, тe дирeктoр Културнo- инфoрмaтивнoг 
цeнтрa „Пeтaр Кoчић“. Смрт гa je зaдeсилa нa 
дужнoсти кустoсa музeja у Културнoм цeнтру 
„Пeтaр Кoчић“.
Бaвиo сe публицистичким, нoвинaрским и 
истoриjскo-истрaживaчким рaдoм. Aутoр je 
књигe „Душa у кaмeну“- фoтoмoнoгрaфиje 
мркoњићких нaдгрoбних крстoвa и књигe „Дa 
људи пaмтe људe“, у кojoj су oбрaђeни злoчини 
НДХ oд 1941. дo 1945. гoдинe. 
Aутoр je и нeкoликo излoжби фoтoгрaфиja нa 
тeму „Mркoњић крoз виjeкoвe“.
Вeсeлин Диклић сaхрaњeн je у Прaвoслaвнoм 
грoбљу  5.aприлa.                                                                                

С.ДAКИЋ
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УСПJEХ MРКOЊИЋКOГ TEКВAНДO КЛУБA „TИГAР“

У ЗAГРEБУ OСВOJИЛИ ШEСT MEДAЉA
Taкмичaри Teквaндo клубa „Tигaр“ из Mркoњић Грaдa нa Oтвoрeнoм првeнству Зaгрeбa 
зa пиoнирe и кaдeте пoстигли су извaнрeдaн успjeх. Нaимe, млaди Mркoњићaни нa 
oвoм изузeтнo jaкoм и пoзнатoм турниру, нa кojeм je учeстoвaлo joш двaнaeст eкипa из 
Хрвaтскe, oсвojили су три злaтнe, jeдну срeбрeну и двиje брoнзaнe мeдaљe.
У кaдeтскoj кoнкурeнциjи злaтну мeдaљу oсвojили су Злaткo Mикулић и Стeфaн Tркуљa, 
дoк je  Григoриje Рaдић, кojи je имao чeтири бoрбe и свe пoбиjeдиo, злaтну мeдaљу oсвojиo 
у пиoнирскoj кoнкурeнциjи. Срeбрeнo oдличje припaлo je Кристиjaну Ћeлићу у кaдeтскoj 
кoнкурeнциjи, дoк су у истoj кoнкурeнциjи Бoрo Рaдумилo, Aнa Ђурђeвић и Вaсилиje 
Рaдић oсвojили брoнзaну мeдaљу.
Tрeнeр Teквaндo клубa „Tигaр“ Жeљкo Лaзeндић прeзaдoвoљaн je успjeхoм свojих 
млaдих тaкмичaрa нa jeднoм oд нajпрeстижниjих турнирa у Хрвaтскoj.
„Пoстигли смo извaнрeдaн успjeх, jeр je Oтвoрeнo првeнствo Зaгрeбa кoje oргaнизуje 
чувeни тeквaндo бoрaц Maркo Jeтрeн-Tигaр  jeдaн oд нajjaчих тeквaндo туринрa у 
Хрвaтскoj и oвoм диjeлу Eврoпe. Нa турниру je учeстoвaлo двaнaeст eкипa из Хрвaтскe, 
a ми смo били тринaeстa и jeдинa eкипa сa прoстoрa Рeпубликe Српскe и БиХ. Oсвojити 

шeст мeдaљa, a oд тoгa три злaтнe, у кoнкурeнциjи 200 тaкмичaрa je извaнрeдaн успjeх 
и дoкaз дa сe у нaшeм клубу студиoзнo рaди сa нajмлaђим тaкмичaримa, прeд кojимa je 
свиjeтлa будућнoст“, рeкao je Лaзeндић.
Oн je нajaвиo дa ћe члaнoви Teквaндo клубa „Tигaр“ ускoрo учeствoвaти и нa мeђунaрoднoм 
турниру у Кaрлoвцу, чиjи je oргaнизaтoр пoзнaти хрвaтски рeпрeзeнтaтивaц у тeквaндoу 
Mирo Брeжaн, нoсилaц пojaсa oсми дaн.
 „Имaмo плaнoвe дa нaступимo и нa првeнству Рeпубликe Српскe и Бoснe и Хeрeцeгoвинe, 
укoликo успиjeмo oбeзбиjeдити срeдствa зa oдлaзaк нa тaкмичeњa. Mи смo млaд спoртски 
кoлeктив, зa чиjи je рaд пoчeтнa срeдствa oбeзбиjeдилa oпштинa, aли тo je нeдoвoљнo зa 
учeшћe нa нeкoликo мeђунaрoдних турнирa, гдje je нaш циљ дa млaди тaкмичaри стичу 
искуствo, jeр сe бoрe сa нajбoљим бoрцимa у свojим кaтeгoриjaмa у рeгиoну“, рeкao je 
Лaзeндић.

MEДAЉA - Oсвajaњeм злaтнe мeдaљe у кaдeтскoj кoнкурeнциjи прeсрeћaн je биo Стeфaн 
Tркуљa.    „Нисaм oчeкивao дa ћу oсвojити злaтну мeдaљу, jeр je кoнкурeнциja билa jaкa. 
Ипaк, ja сaм успиo дa пoбиjeдим свe бoрбe и зaслужeнo ми je припaлa злaтнa мeдaљa“,  
рeкao je Стeфaн.

                                                    С. ДAКИЋ

Стонотениски клуб „Мимоза“ из Мркоњић Града на 
турнирима широм регије

АМБИцИОЗНИ 
СТОНОТЕНИСЕРИ 

Стонотениски клуб „Мимоза“ из Мркоњић Града 
формиран је 1995. године. Од тада су многе генерације 
стасале у овом клубу и оствариле запажене спортске 
резултате. 
И поред бројних потешкоћа у функционисању клуб је 
успјешно организовао неколико такмичења у стоном 
тенису у Мркоњић Граду, а најзначајнија су Првенство 
Републике Српске и Првенство Босне и Херцеговине у 
свим категоријама.
Квалитетним радом у клубу стижу и добри резултати. 
Запажене спортске резултате су остварили Срђан 

Коњевић и Стефан Срдић, који су 2010. године 
као кадетски репрезентативци  Републике Српске 
учествовали на такмичењу у Москви. Поред ових 
такмичара носици игре у клубу су и Стефан Азарић и 
Драшко Ђукелић, док остали млади и перспективни 
чланови клуба вриједно тренирају и много обећавају.

Предсједник клуба и тренер Живко Девић истиче: „У 
клубу тренирају само млађе категорије стонотенисера 
које преласком у сениоре напуштају клуб и одлазе на 
факултет у друге градове. И поред тога, у клубу расту 
амбиције за лигашко такмичење са нашим младим 
члановима и једним искусним појачањем из друге 
средине“.
Тренутно у клубу свакодневно тренира око двадесет 
такмичара који наступају на многим турнирима широм 
регије.

М. Милекић

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 АПРИЛУ  2012.  ГОДИНЕ

1. КОЏО ВУК, син Југослава и Маријане
2. МРЂА  МАРКО, син Рајка и Милене
3. ЈАКОВЉЕВИЋ  МИЛИцА,  кћи Милана и Блажене
4. ЈАСЛАР ИЛИЈА, син Миленка и Желимирке
5. УБИПАРИП АНДРЕЈ, син Милана и Кристине

ВЈЕНЧАНИ У АПРИЛУ 2012.  ГОДИНЕ

1. СТУПАР СТАНИСЛАВ и ЏЕБИЋ БРАНКИцА
2. КЉАЈИЋ ДРАГАН и СТУПАР БОЖАНА
3. ПЕКЕЗ ИГОР и ЈАСЛАР ГОРДАНА
4. ЕРЕМИЈА ДУШКО и ДАВИЧЕВИЋ МИРЈАНА
5. БОГОЈЕВИЋ ДРАГАН и ПЕРИЋ ДРАГАНА
6. ЂУРИЋ ЧЕДО и ТАНАСИЋ МИЛАНА
7. ТУФЕГЏИЋ ДРАГАН и СЛАДОЈЕВИЋ НИКОЛИНА
8. СЛАДОЈЕВИЋ ЈОВАН и БОРОЈА МИРЈАНА
9. МИЛЕТИЋ ПРЕДРАГ и  БИЛИЋ ВЕСНА

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

ПРОЧИТАТЕ:

Одјељење за одрасле читаоце:

Саботажа
Аутор: Клајв Каслер                               
Категорија: Трилер  

Година је 1907. и Сједињеним Државама владају 
друштвени немири и финансијска нестабилност. 
Несреће, пожари и експлозије задесили су експресну 
жељезничку линују компаније Пасифик, која у очају 
ангажује детективску агенцију Ван Дорн. Ван Дорн 
повјерава случај свом најбољем човјеку и Ајзак Бел 
ускоро открива да је за саботаже одговоран тајанствени 
човјек назван Уништитељ, познат по томе што своје 
саучеснике уклања одмах по обављеном задатку.
Уништитељ се креће читавим америчким западом с 
невјероватном брзином, нападајући свакога ког пожели, 
не марећи притом за људске животе. Ко је он у ствари и 
шта жели? Да ли је протестант, анархиста, револуционар 
одлучан у намјери да помрси рачуне властодршцима, 
или злочиначки геније који кује паклени план?
Ма какави његови мотиви били, Уништитељ је више него 
вичан стварању хаоса и Бел предосјећа да сви његови 
поступци воде једном неслућено великом злочину, који ће пољуљати стабилност читаве 
земље...
Пун финих детаља и запањујућих акционих сцена, Саботажа је један од најзабавнијих 
трилера које ћете икада прочитати.

                               

Одјељење за дјецу: 

Приче о витезовима
Аутор: Џејн Бингам                                          
Категорија: Књиге за дјецу/Корак по корак
                       
На стотине витезова жељели су да ступе у службу краља 
Артура. Али прво су морали да се боре против силних 
џинова и смртоносних змајева. Јер само најхрабрији, 
најснажнији и најоданији витезови могу сјести за 
краљев округли сто. Читајте о три узбудљиве витешке 
пустоловине. 
Корак по корак је серијал намјењен дјеци која тек 
откривају чаробни сјвет књига. 
Корак 1. прилагођен је дјеци која уче да читају и 
савладавају слова. Приче из ове едиције одабране су и 
написане тако да младе читаоце забаве и да их не заморе 
својим обимом.

Миленко Милекић

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

Дивна Аничић

1000

Водич
кроз град

Водич
кроз град

ФУДБАЛ

У наставку фудбалског првенства у Првој лиги Републике Српске фудбалери ФК 
„Слободе“ из Мркоњић Града настављају серију успјешних резултата. Тренутно 
на табели  заузимају треће мјесто са реалним шансама да до краја првенства 
заузму прво мјесто, освоје титулу шампиона и да се пласирају у елитно фудбалско 
такмичење Премијер лигу Босне и Херцеговине.
Према мишљењу многих фудбалских стручњака ФК „Слобода“ из Мркоњић 
Града тренутно игра најбољи фудбал у лиги. Екипа је састављена од играча који 
неколико година играју заједно а ове сезоне је допуњена новим и талентованим 
играчима, које успјешно тренира и води млади и амбициозни тренер Зоран 
Драгишић.

08. април 2012. године:  ФК „Слобода“ - ФК „Рудар“                     1 : 0
14. април 2012. године:  ФК „Лакташи“ - ФК „Слобода“               0 : 1
22. април 2012. године:  ФК“Слобода“ - ФК „ Црвена Земља“     2 : 0
29. април 2012. године:  ФК „Слобода“ МГ – ФК „Дрина ХЕ“      2 : 0 
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ЗАВРШЕНА  ЛИГА 6 У КОШАРцИ

КК „МЛАДОСТ“ ОСВОЈИЛА ТРЕЋЕ МЈЕСТО У БИХ
У наставку такмичења за првака Босне и Херцеговине у сезони 2011/2012 екипа КК „Младост“ из Мркоњић Града је у Лиги 6  постигла следеће резултате:

04. април 2012. : КК „МЛАДОСТ“ – КК „БОСНА АСА ТЕЛЕКОМ“    89 – 78

07. април 2012. : ХКК „ ЧАПЉИНА ЛАСТА“ -КК „МЛАДОСТ““         81 - 69

10. април 2012. : КК „ИГОКЕА“ – КК „МЛАДОСТ“                                 83 – 60

14. април 2012. : КК „ВАРДА ХЕ“ - КК „МЛАДОСТ“                               66 – 58

18. април 2012. : КК „МЛАДОСТ“ – ХКК „ШИРОКИ WWIN“              55 – 87

21. април 2012. : КК „БОСНА АСА ТЕЛЕКОМ“ - КК „МЛАДОСТ“    85 – 91

25. април 2012. : КК „МЛАДОСТ“ - ХКК „ЧАПЉИНА ЛАСТА“           98 - 88

                   

МЛАДОСТ -  БОСНА АСА БХТ  89-78    (20:24,  23:18,  23:19,  23:17)

МЛАДОСТ :  Н. МИТРИЋ, Н. ЂОРИЋ 5, М. ВИДОВИЋ , Д. ЂУРАНОВИЋ , 
Н. МИЛОШЕВИЋ 5, С. ЛЕРИЋ 7, И. БИЈЕЛИЋ 15, А. ХАСАНДИЋ 13, 
М. КЕЖИЋ 9, П. ИВАНИЋ 14, Р. ВЕЛИМИРОВИЋ 21, М. РАДАНОВИЋ.
БОСНА АСА БХT:  Е. ГУЗОЊИЋ, С. ХАЏИФЕЈЗОВИЋ 6, Д. ХОЏИЋ 10, 
Е. АЛИСПАХИЋ 8, Н. БУЗА 11, А. ХОТ 2, Е. ЧАМЏИЋ 2, А. ДЕМИЋ, 
А. ЧЕНГИЋ, С. ДЕМИЋ  21, Р. РИЗВИЋ 14,  А. АВДИБЕГОВИЋ 4.

ЧАПЉИНА ЛАСТА – МЛАДОСТ  81 – 69   (22:20,  23:16,  22:10,  14:23)

ЧАПЉИНА ЛАСТА: К. БЈЕЛИЦА 6, Н. КОВАЧЕВИЋ 11, Ж. КЉЕШТАН 13, 
М. ЈАГОДИЋ КУРИЏА 21, Ј. БРКИЋ 16, В. ЈУРКОВИЋ, М. ГАЛИЋ, И. БАКОВИЋ 10, 
Б. ЈЕЛЧИЋ, Д. РЕПЕША, З. ХАЛИЛБЕГОВИЋ, С. ГЕРТИ 4.
МЛАДОСТ: Н. ЂОРИЋ 6, П. ИВАНИЋ 10, Д. ЂУРАНОВИЋ, Н. МИЛОШЕВИЋ 6, 
С. ЛЕРИЋ 5, И. БИЈЕЛИЋ 11, А. ХАСАНДИЋ 13, М. КЕЖИЋ 8, Р. ВЕЛИМИРОВИЋ 8, 
М. РАДАНОВИЋ 2, Н. МИТРИЋ, М. ВИДОВИЋ.

ИГОКЕА – МЛАДОСТ   83 – 60   (23:9, 17:23,  18:14,  25:14)

ИГОКЕА: М. МИЛЕТИЋ 10, М. ДОЗЕТ 23, А. РАДУКИЋ 4,  Б. ЂУРИЦА,  
М. КОМАТИНА 12,  И. ЈОСИПОВИЋ, Ф. АДАМОВИЋ 6, Н. ШУЛОВИЋ 13,  
В. АЛЕКСИЋ 5, М. БОЦКА, М. БРКИЋ 2, Н. ЈОКСИМОВИЋ 8.
МЛАДОСТ: Н. ЂОРИЋ 8, П. ИВАНИЋ 14, Д. ЂУРАНОВИЋ, Н. МИЛОШЕВИЋ, 
С.ЛЕРИЋ 6, И. БИЈЕЛИЋ 8, А. ХАСАНДИЋ 4, М. КЕЖИЋ 13, 
Ђ. АЛЕКСИЋ, Р. ВЕЛИМИРОВИЋ 5, М. РАДАНОВИЋ 2, Н. МИТРИЋ.

ВАРДА ХЕ - КК МЛАДОСТ   66-58   (20:14,  16:19,  12:10,  18:15)

ВАРДА: Н. ЂУРЂЕВИЋ,  А. ЂЕРИЋ 18,  М. МАРКОВИЋ 8,  С. ЛАКИЋ,  
И. ВУКОВИЋ 2,  Д. ДАМЈАНОВИЋ13, М. МИРКОВИЋ, С. ИВАНОВИЋ 8, 
Б. КАЈЕВИЋ, Н. СТАНИМИРОВИЋ 10, П. ЧАРАПИЋ,  И. МИЧЕТА.
МЛАДОСТ : Н. ЂОРИЋ 19,  П. ИВАНИЋ,  Д. ЂУРАНОВИЋ, Н. МИЛОШЕВИЋ 8,  
С. ЛЕРИЋ, И. БИЈЕЛИЋ 15, А. ХАСАНДИЋ 2, М. КЕЖИЋ 3,  М.АНЂЕЛИЋ, 
Р. ВЕЛИМИРОВИЋ 7,  М. РАДАНОВИЋ 4.
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Првe четири екипe из табеле настављају директно такмичење за првака Босне и Херцеговине.
Екипа КК“Младост“ је освојила треће мјесто у Лиги 6 и наставља такмичење у полуфиналу Play off-а за првака Босне и Херцеговине и наступ у 
регионалној лиги. 
У полуфиналну такмичења за првака БиХ састају се:   КК „Игокеа“ – КК „Младост“ и  ХКК „ШИРОКИ  WWIN“ -  КК „ВАРДА ХЕ“.  

МЛАДОСТ - ШИРОКИ WWIN  55-87   (13:23,  9:27,  21:15,  12:22)

МЛАДОСТ: Ђ. АЛЕКСИЋ, Н. ЂОРИЋ, М. ВИДОВИЋ, Д. ЂУРАНОВИЋ 4, 
Н. МИЛОШЕВИЋ 7, С. ЛЕРИЋ 8, И. БИЈЕЛИЋ 14, А. ХАСАНДИЋ 2, М. КЕЖИЋ 8, 
П. ИВАНИЋ 9, Р. ВЕЛИМИРОВИЋ 3, М. РАДАНОВИЋ.
ШИРОКИ WWIN: Ј. ВЛАДОВИЋ 16, Д. ПЛАНИНИЋ 11, И. РАМЉАК 7, Ј. 
НАЛЕТИЛИЋ 8,  Ј. БИЛИНОВАЦ 5, Д. ПЕРШИЋ 9, Д. БОШЊАК 1, Д. БУТОРАЦ 3, 
М. НОВАК, Ж. ШАКИЋ 2, Б. БАРАЋ 8, C. COLLINS.

БОСНА АСА БХТ- МЛАДОСТ  85-91   (22:25,  21:22,  15:23,  27:21)

БОСНА АСА БХТ: С. ХАЏИФЕЈЗОВИЋ 16, Д. ХОЏИЋ 10, Е. АЛИСПАХИЋ, Н. БУЗА 7, 
А. ХОТ 23, Е. ЧАМЏИЋ 12, А. ДЕМИЋ, А. ЧЕНГИЋ 15, С. ДЕМИЋ 5,  Р. РИЗВИЋ 13, 
А. АВДИБЕГОВИЋ 5. 
МЛАДОСТ: Д. КАЛАЈЏИЈА, Н. ЂОРИЋ, П. ИВАНИЋ 19, Н. МИЛОШЕВИЋ 17, 
С. ЛЕРИЋ 16, И. БИЈЕЛИЋ 10, А. ХАСАНДИЋ 10, М. КЕЖИЋ 9, С. РАДАНОВИЋ, 
Р. ВЕЛИМИРОВИЋ 8, М. РАДАНОВИЋ 2, М.ВИДОВИЋ.

МЛАДОСТ –ЧАПЉИНА ЛАСТА   98-88   (27:14,  18:21,  27:24,  26:29)

МЛАДОСТ: Д. КАЛАЈЏИЈА, Н. ЂОРИЋ 14, М. ВИДОВИЋ, Д. ЂУРАНОВИЋ, 
Н. МИЛОШЕВИЋ 9, С. ЛЕРИЋ 10, И. БИЈЕЛИЋ 10, А. ХАСАНДИЋ 10, 
М. КЕЖИЋ 10, П. ИВАНИЋ 13, Р. ВЕЛИМИРОВИЋ 22, М. РАДАНОВИЋ.
ЧАПЉИНА ЛАСТА: К. БЈЕЛИЦА 14, Н. КОВАЧЕВИЋ 5, Ж. КЉЕШТАН 9, 
М. ЈАГОДИЋ КУРИЏА 17, Ј. БРКИЋ 10, В. ЈУРКОВИЋ, М. ГАЛИЋ 12, 
И. БАКОВИЋ 5, Б. ЈЕЛЧИЋ, Д. РЕПЕША 8, З. ХАЛИЛБЕГОВИЋ, С. ГЕРТИ 8.

КОШАРКАШКО ПРВЕНСТВО БиХ ЗА МУШКАРЦЕ
КОНАЧНА ТАБЕЛА  „ЛИГЕ 6“  - Сезона 2011/2012

# Ekипа Утакмице Побједе Порази Бодоби

1. ХКК „Широки WWIN“  Широки            10 9 1 19
2. KK “Игокеа” Лакташи 10 9 1 19
3. KK “Младост” Мркоњић Град 10 4 6 14
4. KK “Варда ХЕ” Вишеград 10 4 6 14

5. ХКК „Чапљина Ласта“ Чапљина 10 3 7 13

6. KK “Босна АСА Телеком” Сарајево 10 1 9 11

КК „Младост“ Мркоњић Град – 2011/2012 – Лига 6 Ранко Велимировић 
искусан и прецизан

Центри доминантни 
под кошем против Босне


