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Најава наредне сједнице 
Скупштине општине

Одборници би на мартовској 
сједници требало да ра-
зматрају Извјештај о 
рјешавању управних пре-
дмета у општинској адми-
нистративној служби за 
2009.годину, Информацију 
о раду Правобранилаштва 
Републике Српске, као 
и Извјештај о раду КП 
‘’Парк’’. Оно што ће привући 
највећу пажњу јавности 
јесте Извјештај о извршењу 
буџета општине и  Извјештај 
о раду начелника општине и 
општинске административне 
службе.
Пред одборницима ће се наћи 
и неколико Програма за 2010.
годину: Програм заједничке 
комуналне потрошње, Про-
грам одржавања локалних 
и некатегорисаних путева, 
Програм прољетње сјетве, 
те Програм спортских и 
културних активности.

Поводом Дана општине 
одржана је свечана академија 
и свечана сједница  Скупштине 
општине, на којој су начелник 
општине Зоран Тегелтија и 
предсједница Скупштине  
општине Дивна Аничић  доди-
јелили општинска признања 
појединцима, установама 
и удружењима. Повеља 
почасног грађанина општине 
Мркоњић Град припала је 
Ђоки Стојичићу из Београда, 
који је дјелујући преко 
Удружења ‘’Мркоњићана’’ 
у Београду дао изузетан 
допринос у области културе и 
образовања. Повеља заслужног 
грађанина додијељена је 
Горану Милановићу, дипл.
инж. грађевинарства и Тоди 
Милекићу, директору  Дјечијег 
вртића ‘’Миља Ђукановић’’; 
Похвалу општине као награду и 
признање добили су протојереј 
ставрофор Милош Милановић, 
прим. др Дубравка Анђелић 
и  Стево Цвијић, медицински 
техничар. 
Захвалнице су добили  
просвјетни радници Јово 
Сладојевић, Добрила 
Митрић, Мара Палалић, 
Миља Милашиновић, Божо 
Шкрбић, Симо Давидовић, 

Скупштинска
хроника
Скупштинска
хроника

Одборници Скупштине 
општине једногласно су 
усвојили Информацију о стању 
безбједности  на подручју 
општине. 
Безбједоносна ситуација је 
задовољавајуће што потврђују 
и чињенице да стање у области 
криминалитета на подручју 
општине карактерише сма-
њење броја криминалних дјела, 
повећан број кривичних дјела 
извршених по непознатом 
извршиоцу од којих је значајан 
број расвијетљен, а истакнуто 
је како је у прошлој години 
није било евидентираних 
тежих кривичних дјела која 
би негативно утицала на 
укупно стање безбједности. 
Надлежним тужилаштвима 
поднесено је 99 извјештаја 
против 95 лица због постојања 
основа сумње да су починили 
кривична дјела. Од пријавених 
лица 32 су повратници, а 6 
малољетници. Број повратника 
у чињењу кривичних дјела 
је мањи за 21,95%, а учешће 
малољетника у вршењу КД-а 
је већи за 50% у односу на 
претходну годину.
У области општег крими-
налитета евидентирано је 89 
кривичних дјела, а у области 
привредног криминалитета 
поднесено је 5 извјештаја о 
почињеном кривичном дјелу. 
Протекле године десило се 
шест суицида и ради се о 4 
особе мушког и двије особе 
женског пола, старости преко 
50 година.
Евидентирано је и 150 пре-
кршаја јавног реда и мира што 
је мање за 6 одсто у односу на 
прошлу годину и 183 прекршаја 
у безбједности саобраћаја, што 
је за 53,9 одсто мање у односу 
на претходну годину
Потом је усвојен приједлог 
Одлуке о утрошку новчаних 
средстава са посебног рачуна 
водних накнада у 2010.години. 
‘’Планирана средства у буџету 
општине од водних накнада у 
2010.години износе 130.000КМ, 
док неутрошена средства на 
посебном рачуну за воде са 
31.12. 2009. године износе 
210.889,09 КМ. Одлуком су 
побројани пројекти који би 
се требали реализовати у 
2010.години, а који ће бити 
финансирани средствима 
са посебног рачуна водних 
накнада’’, рекла је Жељка 

Стојичић, начелница одјељења 
за привреду и финансије.
Ријеч је о сљедећим пројектима: 
изградња водовода у насељу 
Подоругла; реконструкција 
водоводне мреже у улицама 
Краља Петра I Карађорђевића, 
Давида Штрбца и Цара Душана; 
изградња водовода  за ОШ 
‘’Вук Караџић’’ и амбуланту 
породичне медицине у Горњим 
Грацима; уређење корита Црне 
ријеке и Брешиног потока 
на потезу зборички мост- 
сточна пијаца - ушће Црље-
нице; изградња водовода за 
Копљевиће – дистрибутивна 
мрежа Мркоњић Град  и изгра-
дња водовода за Бјелајце.
Одборници су усвојили и 
Одлуку о просјечној коначној 
цијени м² корисне стамбене 
и пословне површине у 2009.
години. Према овој одлуци 
просјечна грађевинска цијена  у 
2009.години м² корисне стамбене 
површине  износи 800,00 КМ, а 
пословне 850,00 КМ.
Усвојена је и Одлука о 
утврђивању критеријума и 
расписивању конкурса за 
избор директора  Агенције 
за привредни развој, јер   
досадашњем директору 
Томиславу Тодоровић истиче 
четворогодишњи мандат. 
Конкурс ће бити објављен у 
‘’Службеном гласнику РС’’ и 
дневном листу ‘’Фокус’’.
На сједници су усвојени и 
приједлог Одлуке о приступању 
измјенама и допунама Статута 
општине, као и нацрт Одлуке 
о измјенама и допунама 
Пословника Скупштине 
општине. 
На сједници је разматран 
и Извјештај о раду инспе-
кцијских органа за 2009.
годину. Разматрани су и 
усвојени извјештаји тржишне, 
здравствено-санитарне, вете-
ринсрке, урбанистичко-грађе-
винске и пољопривредне 
инспекције, која је почела 
са радом 01. априла прошле 
године. Одборници су усвијили 
и Информације о раду Основног 
суда Мркоњић Град, Пореске 
управе – Подручна јединица 
Мркоњић Град, Републичке 
управе за геодетске и имовинско 
правне послове – Подручна 
јединица Мркоњић Град, све за 
протеклу 2009. годину.
Усвојена је и Информација 
о раду Општинске борачке 

организације, као и Извјештај о 
раду Општинске организације 
породица заробљених и 
погинуких бораца и несталих 
цивила општине Мркоњић 
Град за 2009. годину.
Приликом усвајања Извјештаја 
Ватрогасног друштва одб-
орници су похвалили анга-
жовање ватрогасаца у 2009.
години, који су 55 пута успјешно 
учествовали у гашењу пожара 
на разним локалитетима на 
подручју општине и 91 пут 
вршили водоснабдијевање 
безводних подручја наше 
општине од чега је остварен 
приход од 12.350,00КМ.
Прихваћени су   и   Извјештаји  о 
раду ЈУ ‘’Народна библиотека’’ 
Мркоњић за 2009. годину и  
ЈУ Културни центар ‘’Петар 
Кочић’’, те Извјештај о раду 
те Општинске организације 
Црвени крст Мркоњић Град за 
2009. годину. 
Одборници су усвојили и два 
Приједлога рјешења; Рјешење 
о именовању Комисије за 
избор директора Агенције за 
привредни развој општине 
Мркоњић Град и Рјешења о 
именовању Комисије за оцјену 
рада секретара Скупштине 
општине Мркоњић Град. 

С.Ћусо

ИЗВЈЕШТАЈ СА 13. 
СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ 

ОПШТИНЕ

ПРОШИРЕНА ПРАВА 
У СОЦИЈАЛНОЈ  

ЗАШТИТИ
Одборници Скупштине општине једногласно су усвојили 
Одлуку о проширеним правима у социјалној заштити 
општине Мркоњић Град. Овом Одлуком се прописују 
права из области социјалне заштите, која нису регулисана 
Законом о социјалој заштити Републике Српске, а која 
остварују појединци и породице на подручју наше општине 
и о чијем обезбјеђењу се стара општина Мркоњић Град.

Права предвиђена овом Одлуком  уз једнократну 
повремену новчану помоћ, регулишу и помоћ за посебна 
стања социјалне потребе, за рјешавање стамбених питања, 
за набавку лијекова, хране и помоћ за трошкове сахране.

Висина једнократне новчане помоћи износи 50 марака и не 
може износити више од четири износа ове новчане помоћи 
годишње.

Одлуком је дефинисано које категорије становништва 
могу остварити право на помоћ за рјешавање стамбених 
питања.  Висина једнократне новчане помоћи по овом 
основу може износити до 3.000 марака, а у изузетним 
случајевима, Управни одбор Центра за социјални рад може 
одобрити већи износ. Висина помоћи за трошкове сахране  
може да износи максимално до 500 марака.

Према Закону о социјалној заштити за кориснике осталих 
права  висина једнократне новчане помоћи износи 205 
марака и исплаћује се највише два пута годишње. 

14. годишњица повратка
сЈеЋаЊе на ЖРтве окУПаЦиЈе
Становници општине Мркоњић Град обиљежили су Дан општине и четрнаесту 
годишњицу повратка становништва из избјеглиштва. Дан општине установљен 
је у знак сјећања на 4.фебруар 1996.године, када су се Мркоњићани послије 
петомјесечног избјеглиштва вратили на своја огњишта.

Они су у јесен 1995.године током ратних дешавања морали у бијег пред 
хрватском војском. За вријеме окупације хрватске снаге починиле су злочин над 
364 цивила и заробљеника српске војске од којих је 210 са подручја мркоњићке 
општине. Град је био разорен и опљачкан. Хрватски војници порушили су и 
запалили око 1600 кућа, око 700 станова, а 3100 станова је било оштећено. 
Страдао је цјелокупан сточни фонд, опљачкана покретна имовина, постројења 
из фабрика и слично. Ратна штета процијењена је на 680 милиона марака.

‘’Под најездом оружаних снага Хрватске и ХВО на овом простору српски 
народ је оставио своја вјековна огњишта, а сви који су остали су пострадали. У 
масовној гробници  пронађена је 181 жртва’’, рекао је Раде Ристовић, министар 
рада и борачко - инвалидске заштите. Додајући да је  документација која се 
односи на злочине почињене у Мркоњић Граду предата Специјалном тужилаштву у Београду и да ће се покренути поступак против свих извршилаца ових  и 
сличних злочина.

‘’Датум који смо ми одабрали за Дан општине доводи нас у ситуацију да су сваког 4. фебруара наша осјећања помијешана и сукобљавају се са страхотама које 
смо видјели 4. фебруара 1996, са страхом којим смо долазили у наш град и неком радошћу коју видимо да смо ту код својих кућа, да смо нешто направили да смо 
урадили. Оно што нашу тугу појачава јесте чињеница да ни  14 година након стравичног злочина нико није одговарао за злочине почињене на подручју наше 
општине’’,  рекао је начелник општине Зоран Тегелтија.  Додајући да  неће одустати све док одговорни и извршиоци тих  злочине не  буду процeсуирани.
У капели Светог апостола Марка на православном гробљу служен је парастос у знак сјећања на страдале у протеклом рату и на жртве које су пронађене 4. 
фебруара 1996. године  у масовној гробници. Положено  је цвијеће на спомен- обиљежје масовне гробнице на православном гробљу и на централно спомен-
обиљежје погинулим борцима на Тргу српске војске. 

С.Ћусо

обиљежен Дан општине

наГРаДе ЗасЛУЖниМ 
ГРаЂаниМа и коЛективиМа

Лазар Бајић и Мирко Берић, 
Јованка Милановић, радница 
на одржавању чистоће, Раде 
Клепић представник Клуба 
удружења ‘’Мркоњићана’’ 
из Београда, Шик радио и 
Удружење жена ‘’Наша жена’’ 
из Подрашнице.
На академији је о ратним раза-
рањима и поратној обнови 
говорио  начелник општине 

Зоран Тегелтија. ‘’Враћање 
Општине Мркоњић Град у 
састав РС је била основна 
претпоставка за повратак 
становништва, али и за развој 
Мркоњић Града. Да није било 
повратка Мркоњић Града у 
састав Републике Српске, 
не би било ни повратка 
становништва, а наш град 
би доживио судбину оних 

градова из Федерације БиХ у 
којима живи већинско српско 
становништво, а који данас 
готово да немају никакву 
перспективу. Да ли постоји 
само један Мркоњићанин 
који  се неће цијелога живота 
сјећати 04. 02. 1996. године. 
Нашу срећу  повратка гушио је 
осјећај да су многи Мркоњићани 
настрадали у периоду окупације, 

а да је имовина уништена или 
опљачкана. Нажалост и након 
14 година од почињених злочина 
нико за њих није одговарао, али 
ми нећемо одустати’’, истакао је 
Тегелтија. У културном дијелу 
програма академие наступили 
су чланови мркоњићког Градског 
позоришта и Српског пјевачког 
друштва  ‘’Јединство’’ из Бања 
Луке.                              С.Ћусо   

ДогађајиДогађаји

Одборници Скупштине опшптине

награђени за  2009. годину

Полагање вијенаца на спомен обиљежју Масовна гробница
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Одржан састанак координационог одбора UCODEP
ВАЛОРИЗАЦИЈA ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА САНЕ

У  нашем граду одржан је састанак Координационог одбора  UCODEP 
на којем је вођена расправа о наредним активностима у склопу 
пројекта “Подршка креирању и промоцији путева за еко туризам у 
Босни и Херцеговини”. У раду састанка учествовали су локални и 
експерти са Архикетктонско факултета у Сарајеву који су задужени 
за израду “Студије мапирања типичности архитектуре пројектног 
подручја у долини ријека Неретве, Дрине, Уне и Сане”.
Присутнима је о теми “Урбанистичко-архитектонски приступ у 
вредновању препознатљивог амбијента”, говорила професорица 
Весна Херцеговац-Пашић, шеф катедре за урбанизам Архитектонског 
факултета у Сарајеву. На састанку је било ријечи и о мапирању 
типичних производа, старих заната, препознатљивих манифестација, 
те туристичких потенцијала у долини ријека за које се ради  Студија.    
,,У оквиру овог пројекта раде се четри студије и свака од тих студија 
треба да дефинише типичности простора, да би се те типичности могле 
валоризовати и укључити у туристичку понуду Босне и Херцеговине. 
У ствари то би био један туристички “пакет” који би задржао туристу 
у нашој средини који ће доћи из иностранства, али и из наше земље’’, 
рекла је пројектант менаџер UCODEP Сања Радуловић.
Она истиче да пројекат, чија је инвестиција око три милиона евра и 
који траје три године, финасира Министарство спољних послова 
Италије. У овај пројекет осим општина из долине Неретве, Дрине, 
Уне и Сане и туристичких радника из ових општина, укључене су 
бројне невладине организације, као што су планинарска и друштва 
екстремних спортова, љубитељи рафтинга и осталих спортова на води                                                                                                                                             
                                                                                                                                     С.Дакић

   Меморандум о разумијевању са GTZ

 ПРВИ КОРАК КА 
 ПОСЛОВНИМ ЗОНАМА

Начелник општине Зоран 
Тегелтија потписао је са 
представником Њемачког 
друштва за техничку сарадњу 
(GTZ) Christian Kaufhold 
Меморандум о разумијевању на 
пројекту ,,Унапређење локалне 
и регионалне привреде’’. 

Пројекат подразумијева 
техничку сарадњу која ће се 
одвијати у циљу стварања 
позитивнијег пословног 
окружења на подручју 
општине, који ће подстицајно 
дјеловати на оснивање нових 
малих и средњих предузећа, 
развој већ постојећих, као и 
привлачење страних и домаћих 
инвеститора.
Истовремено је потписан и 
Уговор о донацији, у износу од 
10.000 КМ, које је обезбиједио 
GTZ, а средства су намијењена 
за суфинансирање израде 
Предстудије изводљивости 

о развоју пословних зона у 
Мркоњић Граду.
Пројекат успостављања 
пословних зона је један од 
најзначајнијих пројеката у 
Стратегији развоја општине 
до 2012. године, који ће се 
реализовати по узору на 
најуспјешније из те области 
у региону ,а то је општина 
Вараждин.
‘’Како бисмо избјегли грешке 
приликом одабира локација 
пословних зона, а које су 
направиле многе општине 
у нашем окружењу па и ми 
сами, одлучили смо преузети 
искуства од најуспјешнијих. 
Тако смо у сарадњи са GTZ-
ом ангажовали стручног 
консултанта који ће нам 
помоћи да направимо 
једну квалитетну студију 
о успостављању зона која 
треба да покаже да ли постоји 
довољно интересовања, ко-

је су најбоље локације и 
дјелатности’’,  каже начелник 
општине Зоран Тегелтија.
Менаџер  пројекта    ‘’Унапређење 
локалне и регионалне при-
вреде’’ Кристијан Кауфхолд 
је рекао да ће GTZ пружити 

помоћ, савјете, информације 
и обуку те да је главни циљ 
сарадње стварање предуслова 
за реализацију пројекта  у 
смислу дефинисања потребних 
припремних активности и 
носилаца реализације истих.

На изради студије ангажована 
је консултант Јосипа Петровић 
Зозоли, испред нвестиционо 
савјетодавног центра ‘’ИСЦ’’ из 
Вараждина.                             

С.Ћусо

Скупштина мркоњићке борачке организације

РЕВИЗИЈА СПОРНИХ РЈЕШЕЊА 
ТАПКА У МЈЕСТУ

ПОЧЕЛА ИСПЛАТА 
СТИПЕНДИЈА

На основу Јавног конкурса за додјелу стипендија у 
школској 2009/2010 години, који је расписало Одјељење 
за општу управу и друштвене дјелатности, додијељене су 
254 стипендије, односно сви студенти који су испуњавали 
услове конкурса остварили су право на стипендију.  

Уговорима о стипендирању дефинисано је да се стипендије 
исплаћују од 01. јануара 2010. године до 31. октобра 
2010. године. Прве стипендије у овој школској години 
исплаћене су 16. фебруара за претходни мјесец, као што је 
и предвиђено  Уговором.

Из буџета општине за стипендирање студената издваја се 
317.700КМ за 254 студента, чиме наша општина заузима 
треће мјесто по политици стипендирања студената у БиХ.

едукација о територијалном маркетингу

ПРИВЛАЧЕЊЕ ДОМАЋИХ И СТРАНИХ 
ИНВЕСТИЦИЈА

У организацији Пројекта 
управне одговорности GAP 
одржан је дводневни семинар 
о теми ‘’Територијални 
маркетинг и општински пла-
нови привлачења инвестиција’’. 
Полазници семинара били 
су представници Агенције 

за привредни развој и 
општинских служби за послове 
привреде.
Циљ семинара је сагледавање 
потенцијала у мркоњићкој 
општини за привлачење инве-
ститора, који би били спремни 
да улажу у привреду на подручју 

општине. “Да би се привукли 
инвеститори потребно је 
створити позитивну климу 
која симулира конкурентност 
и продуктивност локалних 
привредних субјеката и ства-
рање једног пријатељског 
амбијента за инвестирање, 

односно отвореност према 
својој околини и шире’’, рекао 
је консултант Пројекта управне 
одговорности Харис Ћатић.
Директор Агенције за при-
вредни развој Томислав 
Тодоровић каже да је за успо-
стављање пословних зона на 

подручју мркоњићке општине у 
току  израда прединвестиционе 
студије, која ће показати која је 
од три локације  најповољнија 
за успостављање пословне 
зоне. Ријеч је о локацијама у 
Подбрду, Подовима и на Рогољ-
има.                                           С.Дакић

Борачка популација у Мркоњић 
Граду не може бити задовољна 
бригом друштва о борцима, 
закључак је Скупштине Борачке 
организације наше општине. 
Борци су посебно незадовољни 
резултатима ревизије корисника 
борачких права који су та права 
остварили на нелегалан начин  
запошљавањем демобилисаних 
бораца.
Наиме, од око стотину спорних 
рјешења које је изузела 
Централна ревизиона комисија 
Министарства рада и борачко-
инвалидске заштите до сада није 
одузето ни једно право неком од 
корисника.
,,Ми смо унутар наше борачке 
организације имали више 
анонимних пријава и сазнања 
о лицима која су остварила 
права на нелегалан начин, 
односно кривотвореном 

документацијом. Ту су и неки 
предмети које смо ми покретали 
у ранијим процесима ревизије. 
Међутим,то није дало резултате, 
из нама непознатих разлога. 
Вјерујем да ће се ова ревизија, 
ипак дати одређене резултате’’, 
рекао је предсједник Скупштине 
Борачке организације Момчило 
Куриџа.
Он наглашава да је процес 
ревизије изузетно сложен и 
тежак и да се не може брзо 
завршити.
,,Можда јавност превише 
очекује од ревизије, коју врше 
органи власти, а не Борачка 
организација. Процес ће сигурно 
дуго трајати,  јер ће то бити сталан 
процес’’, истиче Куриџа. Прошле 
године Борачака организација 
доставила је 268 мишљења 
о поступку категоризације 
бораца зог различитих тума-

чења зоне борбених дејстава, 
као и начина рањавања, повре-
ђивања и обољења у поступку 
категоризације. Од стране 
подносиоца било је доста 
жалби на дужину учешћа, 
начин ангажовања и категрију 
борца. Прошле године право на 
борачки додатак остварила су 
1.283 борца.
Миленко Милић, ратни војни 
инвалид пете категроије неза-
послен је и није задовољан 
бригом друштва о борцима који 
су без запослења.
,,Мислим да би држава 
морала више пажње да 
посвети „обичним“ борцима 
и инвалидима који могу да 
раде у стварању услова за 
запослење. Жалосно је да борци 
немају никакву предност при 
запошљавању. рекао је Милић.

С.Дакић

                                  ПОХОД ПЛАНИНАРА НА ЛИСИНУ
Планинарско-еколошко друштво ‘’Видик’’ у сарадњи са Планинарским друштвом Чичак из Челинца 13. и 14. фебруара организовао је дводневни 
излет “Зимски поход на Лисину и Шибове”. Иако је циљ ове планинарске акције био врх Лисине ипак су се планинари успели само до села 
Шибови. Акција је протекла без проблема, а договорено је да се средином марта организује традиционални зимски успон на Димитор.
Због висине снијега на Лисини планинарска акција је промијењена. Упркос снијегу, који је немилице падао, група од 15-так планинара ипак је 
на Балкани сковала нови план и отиснула се у сњежну авантуру. ,,Прије него што смо се окупили на Балкани, план је био да се попнемо на врх 
Лисне (1468 м/нв), а онда да сиђемо у село Шибови на 1.200 м/нв гдје бисмо преспавали и сљедећи дан продужили до Зеленковца”, рекао нам је 
Драган Сладојевић, члан Планинарско-еколошког друштва Видик.  
Видјевши, међутим, какво је стање на планини, планинарима није било нимало свеједно да се упусте у авантуру пењања по стазама кроз шуму. 
Исто тако, ова група љубитеља планинарења није жељела да одустане, па су се одлучили да користе пут из села Подрашнице за Лисину. Иако је 
пут очишћен, због великог снијега, пешачење је било прилично напорно. «Одустали смо од успона преко Подића на Лисину, зато што је снијег 
на предјелу Тукова видок око једног метра. Пет сати било нам је потребно да пређемо 12 километара и стигнемо до Шибова», рекао нам је након 
акције Драган Кузмановић, предсједник Планинарског друштва ‘’Чичак’’ из Челинца.  У Шибовима су се планинари смјестили у викендице, где 
су и преноћили. У недељу ујутру, дружина веселих људи спустила се у село Подрашница, гдје су се загријали уз коју капљицу из чутурице и 
свјеже домаће кифлице.                                                                                                                                                                                                                  С. Милетић

 Округли сто ,, Образовање некад и сад’’
 ПРВИ КОРАЦИ ПИСМЕНОСТИ ИЗ ПРВЕ ПОЛОВИНЕ 18. ВИЈЕКА

У организацији Јавне установе Народна библиотека и Културни центар „Петар Кочић“  одржан je округли 
сто на тему “Образовање некада и сад“. У раду округлог стола учестовали су представници основних и 
средњих школа. Публициста Раде Удовчић, који је припремио монографију о школству „Траг у времену“ 
тврди да школство на подручју садашње општине Мркоњић Град има дугу традицију. Наиме, Прву 
савјетодавну школу у Мркоњић Граду основао је 1848.године фрањевац, капелан Иван Фрањо Јукић, док је 
1875.године основана Српска школа, а двије године касније државна школа. Треба рећи да је у селу Герзово 
школа почела са радом још 1857. године. ,,Монографија  „Траг у времену“ не бави се само школством него и 
о појави писмености на овим просторима. Писменост у овим крајевима јавила се изузетно рано у односу на 
друга мјеста и урбаније средине.Томе је допринијело постојање цркве, јер прва писменост се стицала управо 
у цркви, у манастирским школама. Ја сам успио доћи до података да је 1737.године први писмени човјек на 
подручју герзовачког и сусједних крајева био Лазо Вујашковић, који је имао надимак Мрњавчевић и био из 
лозе Мрњавчевића. Данашње и некадашње образовање се не могу поредити,јер се по мом мишљењу, некада 
образовању поклањала значајнија пажња. Наиме, у најстарија доба се преко образовања и писмености 
долазило до националног ослобођења, јер су сви наставни програми у српским школама управо били 
усмјерени томе’’, рекао је публициста Раде Удовчић.
Свето Кежић, директор Основне школе „Вук Караџић“ из Бараћа истиче да је садашње образовање на 
знатно вишем нивоу у односу на ранији период. ,,Уз све новине које су уведене у обрзовање и школство 
можда би се требало нешто више учинити на очувању наше традиционалности. Ономе што показује наш 
идентитет, по чему смо ми и препознатљиви, јер је некада наше образовање било на  завидном нивоу у 
Европи’’, рекао је Кежић.
Диркеторица Народне библиотеке Биљана Ћелић истиче да је циљ одржавања округлог стола на тему 
„Образовање некад и сад“ да се повуче паралела између некадашњег и садашњег образовања у установама 
које се баве образовање дјеце и одраслих. ,,Ми смо жељели да се на овом округлом столу проговори не само о 
образовању у школама, него о образовању запослених путем семинара и едукативних предавања. Чули смо 
доста приједлога како да се унаприједи и осавремени систем школства, јер ми живимо у 21 вијеку’’, рекла је 
Ћелићева.                                                                                                                                                                                                 С.Дакић

Планинарско-еколошко 
        друштво ,,Видик’’   

Поход планинара на Лисину

Christian Kaufhold и Зоран Тегелтија

Учесници семинара
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невоље туристичких радника

КРИЗА ПРЕПОЛОВИЛА 
ПОСЈЕТУ ГОСТИЈУ

Уписна политика у средњим школама
нова ЗаниМаЊа У МаШинскоЈ ШкоЛи

Због економске кризе и рецесије 
у прошлој и почетком ове године 
дошло је до знатног смaњења 
броја туриста (посјета и ноћења) 
у нашем граду. Због кризе све је 
мање Мркоњићана који су били 
или планирају одмор у некој од 
туристичких дестинација на 
планини или мору.
У Агенцији за привредни 
развој, која се брине о развоју 
туризма, истичу да је у циљу 
обогаћивања туристичке 
понуде и привлачења већег 
броја гостију у току реализација 
неколико пројеката из области 
туризма.
,,На подручју наше општине 
у току је имплементација три 
пројекта из области туризма 
у сарадњи са међународним 
организацијама, који имају за 
циљ јачање туристичке понуде 
наше општине. Увезивање 
свих потенцијала,   кроз ма-

ркетиншке и промотивне акти-
вности, треба да допринесе 
доласку већег броја гостију у 
наш град. Један од пројеката је 
сеоски и еко-туризам који има 
реалне шансе за успјех. Ипак, 
све то у доброј мјери зависи од 

изласка из рецесије и економске 
кризе’’, истиче директор Аге-
нције за привредни развој 
Томислав Тодоровић.
Тодоровић наглашава да ће 
Агенција ускоро почети са 
израдом студије која треба да да 

Едукација припадника саобраћајне полиције

ПОЛИЦИЦИЈА  ВЈЕЖБА КОНТРОЛУ УПОТРЕБЕ ДИГИТАЛНИХ ТАХОГРАФА
Одјељење за безбједност 
саобраћаја МУП-а Републике 
Српске почело је са пилот 
пројектом у Мркоњић Граду за 
обуке припадника саобраћајне 
полиције за контролу употребе 
дигиталних тахографа. 
Наиме, превозници у Босни и 
Херцеговини обевезни су да 
од 16.јуна ове године почну 
са употребом дигиталних 
тхографа у возилима, као што 
је случај у европским земљама.
Начелник Одјељења за 
безбједност саобраћаја 
МУП-а РС Желимир Шкрбић, 
наглашава да ће  употребом 
дигиталних тахографа у 
возилима од 16.јуна ове 
године њихову употребу 
контролисати саобраћајна 
полиција у Републици Српској 
и Федреацији БиХ. Наравно, 
то не искључује употребу и  
аналогних тахографа који ће до 
даљњег бити у примјени.
,,Почев од 16.јуна ове године 
свако теретно возило мора 
да има уграђен дигитални 
тахограф, тако да ће приликом 
контроле полиција у сваком 
тренутку тачно знати којом 
брзином се кретало возило и 

колико је часова за његовим 
управљачем био возач. Ми 
смо у Републици почели са 
обуком саобраћајне полиције, 
који врши сертификован 
предавач  мр Велибор Пеулић. 
У МУП-у РС већ је око 40 
одсто полицајаца  обучено да 
зна контролисати дигиталне 
тахографе. 
Министарство унутрашњих 
послова Републике Српске 
до половине јуна опремиће 
све полицијске станице 
за безбједност саобраћаја 
опремом за контролу примјене 
дигиталних тахографа у 
возилима. Реализација овог 
пројекта веома је значајна 
не само због побољшања 
безбједности учесника у 
саобраћају, него и због 
примјене прописа из Европске 
директиве Европске уније’’, 
рекао је начелник Одјељења за 
безбједност саобраћаја МУП-а 
РС Желимир Шкрбић.
У обуку у Мркоњић Граду 
укључени су, осим припадника 
полиције из Мркоњић Града, 
Рибника и Шипова, саобра-
ћајци Полицијских станица из 
Јајца, Кључа и Доњег Вакуфа.

,,Примјена Закона у контроли 
употребе тахографа биће 
иста на цијелом подручју БиХ 
тако да је нама добро дошла 
обука коју проводи МУП 
РС. Напомињем да полиција 
Федерације БиХ није до сада 
вршила овај вид обуке и 
мислим да је потребно што 
прије организовати едукацију 
полицајаца у ФБиХ. Примјена 

закона о контроли употребе 
дигиталних тахографа је веома 
битно, јер на „точковим“, 
односно у транзиту иде сав 
криминал, а ми у БиХ имамо 
проблем и са организованог 
криминала. Примјеном  нових 
средстава ће се и уштедјети, 
јер ће се  смањити и број 
потребних полицајаца на тим 
пословима, јер смо ми до сада 

имали неку врсту полицијских 
пунктове’’ рекао је командир 
Полицијске станице у Јајцу 
Ћамил Дурановић.
Примјеном нових средстава за 
контролу употребе дигиталних 
тахографа смањиће се и број 
саобраћајних несрећа на путев
има.                                                                             

С.Дакић

Безбједност дјеце 
у саобраћају 
ОСНОВЦИ УЧЕ 
САОБРАЋАЈНЕ 
ПРОПИСЕ
У оквиру акције Министарства 
унутрашњих послова Репу-
блике Српске „Безбједност 
дјеце у саобраћају“ Полицијска 
станица зе безбједност сао-
браћаја из Мркоњић Града 
проводи активности на еду-
кацији ученика нижих разреда 
у нашим основним школама из 
области безбједности дјеце у 
саобраћају. Тако је предавање 
одржано за ученике трећег, 
четвртог и петог разреда 

Основне школе „Петар 
Кочић“. Циљ предавањa био је 
упознавање дјеце како треба да 
се понашају у саобраћају при 
доласку и одласку из школе.
,,Дружење и едукацију са 
ученицима нижих разреда 
у основним школама орг-
анизујемо на почетку нове 
школске године и на почетку 
другог полугодишта. На 
предавањима ученике по-
дсјећамо како треба да се 
понашају у саобраћају. Гдје и 
како могу да пријеђу улицу, 
да су обавезни, при доласку и 
одласку из школе, да се крећу 
тротоаром’’, рекао је замјеник 
командира Полицијске станице 
за безбједност саобраћаја 
Влајко Попадић.
Ђаци су са великом пажњом 
пратили предавање припадника 

полиције, али су показали и 
завидно знање из безбједности 
дјеце у саобраћају.
,,Ја сам на предавању научила 
да се из школе 
требам кретати 
само тротоаром. 
Уколико се на 
тротоару налази 
паркирано возило 
настојаћу да га 
заобиђем, тако 
да не излазим на 
улицу’’. рекла је 
ученица трећег 
разреда Основне 
школе „Петар 
Кочић“ Славица 
Станчић.
Слично прича 
и њена школска 
другарица Анђела 
Блажевић, која 

ПОВОЉНО
Милован Дакић из Мркоњић Града каже да сваки слободан 
тренутак користи да дође на Балкану да се скија.
,,На Балкани нема велике гужве, цијена услуге 400-метарског ски-
лифта је повољна.У ери економске кризе једино ми преостаје да 
се дођем на Балкану и уживам у њеним чарима’’, истиче Дакић.

одговор који облици туризма и 
дестинације треба да се развијају.
,,У овом тренутку један од 
горућих проблема је недостатак 
туристичких објеката и 
смјештајних капацитета, на-
рочито у љетном периоду. 
Ту превенствено мислим на 
период када у граду имамо 
значајне спортске, културне и 
забавне менифестације’’, тврди 
Тодоровић.
У Туристичком центру 

„Балкана“, који је ове зиме 
у данима викенда имао 
задовољавајућу посјету суо-
чени су са проблемом недо-

статка смјештајних капацитета 
и ски-лифтова за скијаше.
,,Ове зиме на Балкани је било 
довољно снијега, а данима 
викенда и гостију и скијаша. 
Посјетиоци су углавном из 
Мркоњић Града, Бањалуке 
и сусједних мјеста.Стаза за 
скијаше посебно је погодна за 
млађе и скијаше почетнике.У 
току године треба да почне 
градња објеката за постављање 
великог ски-лифта, чиме би 

се створили услови за искусније 
скијаше’’, рекао је шеф зимске 
понуде у Туристичком центру 
„Балкана“ Момир Чулић.   С. Дакић

Удружење пензионера општине Мркоњић Град 

ОГРЕВ НА ШЕСТ РАТА
Удружење пензионера општине Мркоњић Град припрема 
се за набавку дрва за наредну зиму. Евиденција 
заинтересованих пензионера траје до 15. марта. Ове 
године, цијена кубика дрвета је већа него лани, док се 
цијена превоза није мијењала.
Упркос свему, већина пензионера у граду управо на овај 
начин ће купити дрва за наредну зиму. „Кубик дрва је 64,35 
КМ док је цијена превоза остала иста, 20 КМ по кубику 
дрвета. Тако ћемо ове године 10 метара дрва са превозом 
плаћати 590,45 КМ“, каже Војо Ђаковић, предсједник 
Удружења пензионера општине Мркоњић Град.
Детаљи о отплати дрва за наредну зиму биће договорени 
са Шумским газдинством Лисина. Уговором ће бити 
прецизирано да се договорена цијена не може мијењати 
током испоруке дрва пензионерима. „Прошле године смо 
десет метара дрва плаћали око 450 КМ, што је био унапред 
уговорени износ. Иако су дрва, у међувремену, поскупјела, 
нови цјеновник није примјењиван у нашем случају“, додаје 
Ђаковић. 
Ипак, пензионери страхују да, због нове цијене огревног 
дрвета, неће моћи да купе довољну количину дрва. 
Мјесечна рата отплате за дрва биће око 100 КМ, што је 
много за скромна пензионерска примања. „Моја пензија 
је око 250 КМ а треба ми десет метара дрва. Не знам да 
ли ће бити могуће да купим толико дрва, јер би ми, у том 
случају, за шест мјесеци остало само 150 КМ за живот. 
Биће тешко, али шта ћу кад ми је тако најисплативије“, 
каже једна пензионерка.
Осим набавке дрва, пензионери морају да плате и раднике 
који ће резати и цијепати дрва. Прошле године, овом 
акцијом 280 пензионера купило је дрва. Испорука дрва 
за наредну годину, уколико све буде у реду као до сада, 
требала би да почне средином године. 
Подсјетимо, социјално угроженим пензионерима у 
набавци дрва за зиму помаже и општина Мркоњић 
Град. Почетком године из општинског буџета у те сврхе 
исплаћено је 50.040 марака, што је 120 марака за 417 
пензионера.

С.Милетић

Према подацима Бироа за 
запошљавање у Мркоњић 
Граду, од око 1170 незапослених 
највећи број их је из области 
машинске струке, чак 494, или 
више од 35%. Истовремено 
су поједина машинска 
занимања, нпр. бравари, поред 
грађевинаца најатрактивнија 
на тржишту рада у мркоњићкој 
општини. У Машинској школи 
у Мркоњић Граду тренутно се 
образује скоро 400 ученика у 
шест струка, а по новом Закону 
о средњој школи, ове образовне 
установе могу да имају само 4 
струке. У циљу усклађивања 
школских програма и обра-
зовних профила са актуелним 
тржиштем рада, одржан је 
радни састанак на тему  „Уписна 
политика у средњим школама 
у Мркоњић Граду и њено 
усклађивање са потребама 
привредне структуре“.  
Поред директора мркоњићке 
Гимназије и Машинске школе, 
те представника ресорних 
општинских одјељења и Бироа 
за запошљавање, о промјени 
уписа у средњим школама своје 
оцјене су дали и привредници 
овог краја. Њихови приједлози 
тицали су се области шумарства 
и обраде дрвета. Искуства су 
показала да је, осим столара, 
потребно школовати и друге 
профиле ове струке. 
„На нашем простору нема 
довољно тапетара-декоратера. 

Могу да обећам да ћу примити 
све ученике једног разреда који 
би у мојој фирми три године 
обављали праксу. Могу и да 
стипендирам ученике, ако буде 
проблема приликом уписа“, 
рекао је Жељко Убипарип, 
власник предузећа за израду 
тапацираног намештаја „Јас-
пот“.
На тржишту рада, међутим, 

најтраженији су грађевинци, 
и то зидари, тесари и вариоци. 
„Тренуто имамо неколико 
зидара који чекају посао, али 
се ради о  углавном старијим 
људима. Имамо велики број 
послодаваца са стране који 
траже вариоце, а код којих у 
обзир долазе и бравари који 
се накнадно преквалификују 
за посао вариоца“, каже Душко 
Вученовић, шеф Бироа за 
запошљавање у Мркоњић 
Граду.  Занимање вариоца није у 
врху листе мркоњићких ђака. У 

Машинској школи су неколико 
пута покушавали да формирају 
бар једно одјељење, али није 
било заинтересованих. 
„Све приједлоге који су 
упућени узећемо уз обзир 
приликом примјене Закона о 
средњој школи. Надам се да 
промјеном око уписа нећемо 
утицати на пословну политику 
у школи и да ћемо наћи решење 

за оне професоре који би, 
евентуално остали без посла“, 
рекао је Коста Марковић, 
директор Машинске школе у 
Мркоњић Граду.
На радном састанку је 
закључено да ће у наредној 
школској години мркоњићки 
ђаци приликом уписа у 
Машинску школу моћи да 
бирају између машинства, 
електротехнике, шумарства и 
економије.                              

Д. Ивановић

акција саобраћајне полиције

ВОЗАЧИ УПОЗНАТИ СА ОБАВЕЗАМА У СЛУЧАЈУ САОБРАЋАЈНЕ   НЕСРЕЋЕ
Припадници Полицијске станице за безбjедност саобраћаја Мркоњић Град 16. и 17. фебруара извели су акцију «Знате ли које су ваше 
дужности у случају саобраћајне несреће?». Ову превентивну акцију подржало је Ауто-мото друштво ‘’Балкана’’. 
Учесницима у саобраћају подијељен је промотивни материјал у коме су наведене дужности возача, пјешака те надлежних служби у 
случају да се затекну на мјесту саобраћајне несреће. «Уколико 10% возача детаљно погледа овај промотивни летак, акција је успјела 
и много ће бити урађено по овом питању. Возачи углавном знају за своје дужности и ријетко се дешава да уколико се нађу на мјесту 
удеса, не пријаве случај полицији. Сада је ситуација много боља, нарочито након промовисања нашег кратког броја 122», каже Горан 
Рољић, командир саобраћајне полиције у Мркоњић Граду. На знак саобраћајаца да стану, возачи се баш не осећају пријатно. За 
разлику од уобичајених питања током редовне саобраћајне контроле, возачи ову акцију подржавају. Неки од њих већ су припомогли 
у неким саобраћајним несрећама. «Неколико пута сам се затекао на мјесту где се десио удес. Помагао сам у извлачењу и повријеђених 
из аута», испричао нам је возач Јово Шарић.Осим упознавања возача са дужностима приликом саобраћајне несреће, саобраћајци су 
током акције скренули пажњу и на избјегавање конзумирања алкохола, везање појаса те повећано учешће дјеце у саобраћају.                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                    С. Милетић

тврди да зна како треба на 
семафору прелазити улицу.
Иначе, треба рећи да на подручју 
наше општине у последњих 

неколико година није било 
школске дјеце која су била 
повријеђена у саобраћају.      

С.Дакић

Скијаши на Балкани

Саобрацајни полицајци на едукацији

Коста Марковић, Зоран Тегелтија и Предраг Кокеза



ОПШТИНА МРКОЊИЋ ГРАД

Нашим суграђанкама

честитамо 8. март,

међународни празник жена.
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                                                                                                          Годишњи концерт кУД-а ,,Петар Ι карађорђевић Мркоњић” 

                                                                                                          ЧУваРи тРаДиЦиЈе  оПРавДаЛи 
                                                     оЧекиваЊа ПУБЛике

Сплетом кола из околине Мркоњић Града, почео је у суботу 13. фебруара Годишњи концерт Културно-умјетничког друштва „Петар I Карађорђевић Мркоњић“. 
Публика у позоришној сали Дома културе одушевљено је поздравила наступ и Фолклорног ансамбла Културног центра „Никола Кокошар“ из Шипова.
Ове године на годишњем концерту фолклориста, није било гостију из Србије или других градова РС, зато што то нису дозволиле временске прилике. Ипак, 
мркоњићки и шиповачки чувари народне традиције побринули су се да покажу шта су до сада научили. Манифестација је организована поводом 20-тогодишњице 
рада којим се његује богатство фолклора у игри, пјесми и музици. „Током свих ових година, успјели смо да припремимо широк репертоар. Вечерас смо показали 

само дио, јер нам предстоји Дјечији фестивал за који чувамо оно 
најбоље“, каже Милица Грмаш, предсједница КУД-а. 
Примарни циљ Културно-умјетничког друштва „Петар I 
Карађорђевић Мркоњић“ јесте очување народних обичаја 
мркоњићког краја. За свој рад и залагање, фолклористи Мркоњић 
Града више пута су награђени. „Успјели смо да сачувамо чувено 
шеховачко коло, које је на такмичењима већ освојило три златне 
медаље. Највише пажње посветили смо дјеци до 15 година, тако 
да се и по томе разликујемо од осталих друштава“, каже Слободан 
Ћоћкало, директор Културног центра „Петар Кочић“.
Највише кореографија урадила је Милица Грмаш, али је и 
помоћ кореографа Александра Ђоковића из Србије била 
заслужна да публика поздрави кола из Шумадије, шопске и 
влашке игре те сплет под називом „Врањско поље“. „Почела сам 
да учим кораке и вјежбам кореографије прије годину дана. У 
Шипову неме неког посебног избора ваннаставних активности, 
тако да нам је фолклор био примамљив. Нисам се покајала“, 
прича Наташа Максимовић из Шипова док покушава да дође 
до даха након што је одиграла коло из Централне Србије.                                                                                                                                          
                                                                                                           С.Милетић
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Позориште младих из Зворника 

,,ЕУтаназија’’ одушевила     публику
У недјељу 21. фебруара у позоришној сали гостовало је Позориште младих из Зворника 
са представом „ЕУтаназија”. Комад је урађен по тексту Владимира Недића из Зворника, а 
режију потписује Драган Тешић – Теша. Фабула ове комедије, савременог карактера, почива 
на теми европских интеграција и улози „малог човјека”, Босанца у њима. Карактери ликова у 
представи (Лазар и Стојко) осликавају наше вријеме и људе. Лазар и Стојко су јунаци филма 
који прво режирају Американци а потом и Европљани. Ова прича нема срећан крај, а јунаци 
на крају пјевају у глас песму из филма „Ко то тамо пева“. Публика у Мркоњић Граду добро се 
забавила а глумци су задовољни пријемом. „Публика нас је добро прихватила. Ова представа 
је одиграна преко 30 пута. До сада смо се представили публици у Тузли, Власеници, Братунцу, 
Сарајеву, Јабланици, Угљевику, наравно и у Зворнику“, каже Владимир Калајџић глумац 
Позоришта младих из Зворника.
„ЕУтаназија“ је најигранија представа Позоришта младих из Зворника, која је на репертоару 
од 2005. године. Глумци из Зворника остварили су запажена гостовања са овом представом 
и побрали награде. На Међународном позоришном фестивалу ДРАФТ у Тузли, зворничани 
су, на захтјев публике, наступили два пута. На VIII-мом фестивалу Позоришта младих, који 
је прије двије године одржан у Власеници, ова представа, по мишљењу публике, проглашена 
је најбољом а глумац Ђорђе Деурић освојио је награду «најперспективнији млади глумац». У 
„ЕУтаназији“ овај глумац игра два лика. „Глумим Стојка, човјека из народа. И у животу сам, 
као и овај лик, бунтовник и представник свих оних који немају „длаке на језику“. Глумим 
такође и једну старицу, која представља нашу традицију које се не смијемо одрећи на путу ка 
европским интеграцијама“, каже Ђорђе Деурић, који је публику у Мркоњић Граду насмијао 
до суза. Седмочлана глумачка екипа из Зворника, наставља са гостовањима и у овој години. 
Средином марта планиран је њихов наступ у Дис – театру у Бања Луци.

С.Милетић

Јавна установа Народна библиотека
БиБЛиотека 

ЗаХваЛиЛа ЧитаоЦиМа 
и ДонатоРиМа 

Јавна установа «Народна библиотека» Мркоњић Град, на 
пригодној свечаности уприличеној у скупштинској сали 
зграде општине захвалила се донаторима и читаоцима 
на успјешној сарадњи током 2009. године. Захвалнице је 
донаторима, Културном центру «Петар Кочић», те Гордани 
Бошкић и Живку Ђузи који су прошле године несебично 
даровали библиотеци велики број књига, уручила Биљана 
Ћелић, директорица Народне библиотеке. 
Посебна захвалност за подршку у раду припала је и 
Основној школи «Иван Горан Ковачић» и просвјетним 
радницима који су анимирали велики број својих ученика 

да посјећују библиотеку и 
развију љубав према књизи. 
Захвалнице су добили и 
чланови библиотеке који 
су током прошле године 
прочитали највише књига. 
То су, на првом мјесту, 
Бранка Рудић, која је из 
библиотеке књиге позајмила 
87 пута, потом ученица 
Тамара Поповић, новинарка 
Драгана Ивановић и 
пензионер Славко Марић. 
Биљана Ћелић је изразила 
задовољство бројем од 10 
140 књига које су читаоци 

позајмили током 6 700 посјета остварених прошле године. 
’’Најчитанија књига у 2009. години је –Жена једног Борџије, 
ауторке Џин Калогридис. То је само кап у мору од 21 000 
књига које стоје на располагању нашим члановима, којих 
смо прошле године имали 909’’, истакла је Биљана Ћелић. 

Д. Ивановић

Градско позориште
ПРЕМИЈЕРА ПРЕДСТАВЕ „КАПЕТАН ЏОН ПИПЛФОКС“
У склопу пројекта Градског позоришта «Недјељом у позориште», у недјељу 14. фебруара 
премијерно је изведена представа «Капетан Џон Пиплфокс». Ову веселу игру за дјецу и 
одрасле, која је урађена по тексту Душка Радовића, режирала је Санела Јанковић. Сценографија 
је повјерена Бојану Шуљагићу, студенту четврте године Академије примјењене умјетности у 
Београду док су костими позајмљени из фундуса Дјечијег позоришта РС.

Прича о борби капетана Џона Пиплфокса са седмоглавим чудовиштем одушевила је мркоњићку 
публику. Девет младих глумаца преузело је улоге капетана, гусара, чудовишта и лепојки из 
Хаване, а неки од глумаца су дебитовали на позоришним даскама. Млада режисерка из Бања 
Луке задовољна је радом са младим глумцима. „Нисам могла најбоље да пратим реакције 
публике, али чини ми се да су глумци освојили њихове симпатије. Сада када је све завршено, мало 
сам тужна што ћу 
се растати са овим 
младим глумцима, 
за које вјерујем 
да ће наставити 
да се баве 
глумом“, кратко је 
прокоментарисала 
Санела Јанковић 
своју прву 
представу у 
Мркоњић Граду. А 
момци из гусарске 
екипе сјајно су се 
забавили играјући 
овај комад Душка 
Радовића. Све сами 
аматери, добро су 
се снашли на сцени коју су поставили професионалци. 

„Добили смо аплауз тамо гдје смо се најмање надали. Било је мало треме на почетку, али како 
је представа одмицала ми смо били све опуштенији“, прича кроз осмијех Миле Мићић, ученик 
мркоњићке Гимназије, коме је повјерена улога капетана Џона Пиплфокса. Последњи подвиг 
храброг гусара Џона Пиплфокса, званог Звоно, завршава се успјешно. Управо тако прошла 
је и премијера ове представе у Мркоњић Граду са којом ће млади глумци учествовати на 
фестивалу позоришта у Коњицу.                                                                                             С.Милетић

Основна школа ‘’Петар Кочић’’

ЧУваЊе ЉеПоте 

МатеРЊеГ ЈеЗика

 Поводом обиљежавања Међународног дана матерњег 
језика у Основној школи “Петар Кочић” у Мркоњић Граду, 
одржано је предавање на тему “Очување матерњег језика”. 
У организацији Народне библиотеке и Културног центра 
предавање је одржано и у осталим основним и средњим 
школама, а предавачи су били професори српског језика 
Предраг Чегар и Тијана Гајић. У свијету се говори око шест 
хиљада језика, а годишње одумре око 25 различитих језика. 
То значи да сваке двије недјеље у свијету одумре један језик. 
У циљу спречавања нестајања језика UNESCO је 2000. године 
увео 21. фебруар као Међународни дан матерњег језика. 
‘’У основној школи се велика пажња поклања очувању 
матерњег језика. Настојимо да код ученика развијемо осјећај 
за матерњи језик. То се посебно добро може развити код 
ученика, читањем књига’’, рекао је професор српског језика 
Предраг Чегар. Ученици су показали велики интерес за 
очување матерњег језика и избацивање “туђица” из српског 
језика. Ученик VI разреда ОШ “Петар Кочић” Немања 
Шервал рекао је да је предавање било веома корисно. 
Слично причају и његови другари Драгана Рожић, Душан 
Јотић и Бранислав Јотић.                                                          С.Дакић

Конкурс 
љубавне поезије

НЕНАДУ 
ГРУЈИЧИЋУ 

УРУЧЕНА 
НАГРАДА 

‘’ПЈЕСМА НАД 
ПЈЕСМАМА’’

Ненад Грујичић, пјесник 
из Новог Сада и директор 
сремскокарловачке инсти-
туције “Бранково коло”, 
добитник је награде “Пјесма 

Бранка Рудић -најчиталац 2009.

Премијера представе ,,Капетан Џон Пиплфокс”

Премијера представе ,,ЕУтаназија”

Ненад Грујичић

над пјесмама”, коју додељује 
“Клуб умјетничких душа” 
из нашег града. Награда 
је Грујичићу уручена на 
пјесничкој манифестацији 
коју “Клуб” традиционално 
одржава уочи 14. фебруара. 
Према образложењу жирија, 
ово престижно признање 
Грујичић је добио за опус 
љубавне поезије и допринос 
развоју савременог српског 
пјесништва. Међу досадашњим 
лауреатима ове награде су 
Драган Јовановић Данилов, 
Анђелко Анушић, Стевка 
Козић Прерадовић и други.  
“Ретка је привилегија добити 
награду која се зове Пјесма 
над пјесмама, из простог 
разлога што је то старозавјетна 
песничка творевина која је 
кроз миленијуме духа, највиши 
облик говора на матерњем 
језику. Поезија је одувек језик 
над језицима.  Писати љубавну 
поезију је највећи захтев 
песништва јер он укључује 
искуствене аспекте, појачан 
облик маште и баратања 
језиком и једну специфичну 
врсту слободе која је креативни 
ерос и ту мера талента показује 
да ли је заслужила да у 
матерњем језику пева песме”, 
рекао је Ненад Грујичић. 
Овај угледни новосадски 
књижевник који иза себе има 
око 25 књига поезије, прозе, 
критика, есеја и полемика које 
су преведене на 20 свјетских 
језика, тренутно ради на новој 
књизи полемика, али и једној 
поезије, за које се нада да ће се 
наћи пред читаоцима ове или 
наредне године. 
Иначе, на девети по реду 
позивни поетски конкурс, 

ове године расписан на тему 
“Љубав никад не умире”, 85 
аутора из свих крајева БиХ и 
Србије послало је 250 својих 
пјесама на адресу “Клуба 
умјетничких душа”. 
Поред прве, “Пјесма над 
пјесмама”, награде су уручене 
побједницима у још неколико  
категорија. Награду за 
првонаграђену пјесму дијеле 
Београђанин Љубомир Вујовић 
и Мило Јукић из Крешева, 
а за другонаграђену Дања 
Ђокић из Сарајева и Јован 
Н. Бундало из Београда.  
Награду за трећенаграђену 
пјесму подијелили су Ајла 
Хрустић из Витеза и Веселин 
Гајдашевић из Фекетића. За 
најискренију пјесму награђени 
су Слободан Јовић из Лопара, 
Миленко Јевђевић из Бањалуке 
и Милена Дрпа из Модриче.  
Најоригиналније пјесме о 
љубави послали су Александар 
Симић из Лопара и Снежана 
Чкојић из Ваљева. 
Награде у категорији 
најњежнија пјесма на тему 
љубави подијелили су 
Бањалучанка Далиборка 
Киш Јузбаша, Соња Јурић из 
Мостара и Мркоњићанин Ђуро 
Стипановић. Најдуховитије 
пјесме су послали Радован 
Пиљак из Бањалуке и Мирослав 
В. Чавић из Мркоњић Града. 
Награда «Пјесма у цвату» 
у категорији «Младе наде 
пјесништва» припала је младој 
Милани Томић из Мркоњић 
Града, док је награда «Свици 
љубави» у категорији «Свици 
поезије» додијељена ученици 
Радмили Ћулум.

Д. Ивановић
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СпортСпорт
изабрани најбољи спортисти за 2009.годину

МИЛАН КЕЖИЋ НАЈБОЉИ СПОРТИСТА, 
А СЛОБОДА СПОРТСКИ КОЛЕКТИВ

Милан Кежић, кошаркаш КК 
,,Младост’’, проглашен је за 
најбољег спортисту општине 
Мркоњић Град у 2009.години. 
Друго мјесто припало је Ђури 
Коџи, члану Атлетског клуба 
‘’Петар Мркоњић’’ и једаном од 
најбољих атлетичара Републике 
Српске, а треће џудисткињи 
Данијeли Радоја чланици Џудо 
клуба ,,Атос’’ .
,,Желим да се захвалим своме 
граду, својим саиграчима и 
свима у управи клуба. Ово је 
заиста велики успјех за мене 
и надам се да ћемо успјети 
изборити мјесто у Премијер 
лиги следеће године’’, каже 
најбољи спортиста Мркоњић 
Града Милан Кежић.

Награду за најбољи спортски 
колектив у прошлој години 
добио је Фудбалски клуб 
,,Слобода’’, јесењи шампион 
Друге лиге Републике Српске, 
група запад. 
,,Прошле године смо остварили 
одличне резултате и освојили 
титулу јесењег шампиона, 
а самим тим заслужили и 
ову награду. У наставку 
такмичења се надамо доброј 
игри и пласману у прву лигу 
Републике Српске’’, рекао 
је капитен Слободе Драган 
Видић.
Признање за најперспекти-
внијег младог спортисту до-
био је кошаркаш Младости 
Милош Видовић,   док је 

најперспективнија млада 
спортисткиња Драгана Кежић 
, одбојкашица женског одбо-
јкашког клуба ‘’Балкане МП’’.
Награђенима су, поред пехара 
и диплома, уручене и новчане 
награде у вриједности од 200 до 
1000 КМ. 
Традиционална манифестација 
,,Избор спортисте и спортског 
колектива Мркоњић Града’’ 
одржана је  уочи 4. фебруара 
Дана општине у спортској дво-
рани пред око 1.000 гледалаца. 
Био је то 11-ти избор.
Покровитељ манифестације 
је Општине Мркоњић Град 
уз подршку предузећа ХЕ на 
Врбасу , као генералног спонзо-
рa.                                      С.Ћусо

традиционални турнир у малом фудбалу

„ИЗЛЕТНИК“ ПОБЈЕДНИК 
Екипа „Излетника“ побједник је турнира у малом фудбалу који се 
традиционално организује поводом Дана општине, 4. фебруара. 
Излетник је у финалној утакмици савладао екипу „Медна“ 
резултатом 3:0. На трећем мјесту је тим „Еxтра колор кафе бар 
Квин“. 
Излетник је, поред прелазног пехара освојио и 2000 КМ из 
наградног фонда турнира од 3150КМ. Поред три првопласиране 
екипе, пехаре и новчане награде добили су и најбољи играч, 
стријелац и голман турнира. 
Најбољи играч је Митар Малић капитен екипе „Излетника“, док је 
његов саиграч Радомир Травар  проглашен за најбољег стријелца 
са 14 постигнутих голова. 
Најбољи голман био је Петар Илић из тима „Еxтра колор кафе бар 
Квин“који је у 6 одиграних утакмица примио само 3 гола. 
„Мислим да смо заслужили ову награду. Већ трећу годину играмо 
у финалу, па је вријеме да коначно и побиједимо“, рекао је Митар 
Малић из „Излетника“. 
Организатор турнира у малом фудбалу у Мркоњић Граду је Јавна 
установа „МГ спорт“ под покровитељством општине Мркоњић 
Град.                        

Д. Ивановић

Почела кадетска лига у шаху

ДОБАР СТАРТ МРКОЊИЋКИХ ШАХИСТА

Највише побједа у првом кругу Кадетске лиге регије Бањалука, остварили су шахисти екипе домаћина, школе шаха Каиса - Прави потез. ШК Гамбит из Бањалуке 
има двије побједе, док су кадети мркоњићког ШК Ан Пасан из првог круга овог такмичења изашли са побједом у једном колу. Без бодова је за сада недавно 
оформљена шаховска школа ШК Козара из Градишке. Такмичење је одржано у Бањалуци, у ресторану Завода дистрофичара. Лигу је отворио Миладин Симић, 
предсједник Шаховског савеза регије Бањалука, а први потез у партији Сара Јаћимовић - Вук Чигоја повукао Радомир Попадић, замјеник начелника општине 
Мркоњић Град. 

Након првог круга на табели води Каиса-Прави потез са 9 меч бодова (15 поена), слиједе Гамбит 6 (10½), Ан пасан 3 (7), Козара 0 (3½). 
Коначни поредак биће установљен тек након сва четири круга такмичења, у којима ће домаћин бити свака од екипа учесница. Екипе су мјешовите, састављене 
од по шест играча, дјечака и дјевојчица предшколског узраста и основаца. Игра се по Бергеровом систему на шест табли, уз темпо од 30 минута по играчу и 
класичан систем бодовања партија. Екипу Ан Пасана из Мркоњић Града чине млади шахисти Вук Чигоја, Марко Попадић, Немања Цвијић, Мирослав Рољић, 
Дејана Цвијић и Стефан Бубњевић.
„Побједник ће бити екипа која на крају четвртог круга сакупи највише меч бодова. Приликом такмичења сваки од тимова, по вољи, може да комбинује мушке 
и женске табле“, рекао је Мирослав Цвијић, предсједник ШК „Ан пасан“, додајући да ће ово екипно кадетско првенство регије Бањалука бити завршено до краја 
текуће школске године.
ШК Гамбит биће домаћин шахистима у другом кругу такмичења који ће 20. марта бити одржан у Клубу војних пензионера у Бањалуци. Датуми преостала два 
круга, као и мјеста одржавања, биће договорени након Кадетског првенства Републике Српске. Најбоља кадетска екипа регије Бањалука добиће пехар, а клубови 
учесници дипломе. Након завршетка лиге биће организовано и Појединачно кадетско првенство регије Бањалука.                                                              Д. Ивановић

Најбољи спортисти   у 2009. години
Екипа „Излетника“

Милан Кежић са Недељком Кесићем

Данијела Радоја са Недељком Кесићем

ФК ,,Слобода”

Ћуро Коџо са Недељком Кесићем

Милош Видовић
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Билтен општине Мркоњић Град, број 1, бесплатан примјерак

Водич

кроз град

Водич

кроз град

МАТИЧНИ УРЕД

РоЂени У ФеБРУаРУ   2010.  ГоДине
1. ЂУРИЧИЋ СЛАВКО, син Угљеше и Невенке
2. РАКИТА АНДРИЈАНА, кћи Неђе и Соње
3. ИМАМОВИЋ ФАРУК, син Амира и Сање
4. ВИДИЋ АЊА, кћи Драгана и Маје
5. ВУЈКОВИЋ НИКОЛИНА, кћи Николе и Драгане
6. ВУЧКОВИЋ АНЂЕЛА, кћи Љубомира и Дијане
7. ДУВЊАК САЊА, кћи Душка и Недељке
8. ЂУЗА ИГОР, син Борислава и Здравке
9. ЗЕЉКОВИЋ СОФИЈА, кћи Далибора и Сање
10. ЧУЛИЋ АНАСТАСИЈА, кћи Душана и Милане
11. МИЛЕКИЋ АЛЕКСАНДРА, кћи Душана и Борке
12. КИЗА АНА, кћи Горана и Гордане
13. ЈЕРКОВИЋ РАДМИЛА, кћи Љубише и Невенке

вЈенЧани У ФеБРУаРУ  2010. ГоДине
1. ШАРАЦ САША и БУГЕЗА МИЛИЈАНА
2. ТОДОРОВИЋ НИКОЛА и МИЛАНОВИЋ СЛАЂАНА
3. ПЕЈИЋ ДРАГАН и ОРОЗ МОМИРКА
4. ЧАВИЋ АЛЕКСАНДАР и ТОМИЋ ЈОВАНКА

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

сУМРак
 Аутор: Стефани Мајер
 Категорија: фантастика,љубавна белетристика, тинејџ литература

Књига “Сумрак” је први дио серијала од четири књиге, који је провео укупно 91 недељу на првом мјесту бестселер листе Њујорк Тајмса. Успех 
Мајерове упоређује се са оним који је постигла Џоана Роулинг књигама о Харију Потеру, јер су обје ауторке доживјеле изузетну популарност 
дебитантским делима за чијим наставцима је публика чезнула.
Радња је везана за два главна лика, Изабелу Свон и Едварда Калена. Млада Изабела је приморана да се пресели у облачни Форк, познат као 
најкишовитији крај Америке, код свог оца. Врло тешко се уклапа у нову средину, ненавикнута на друштво, пажњу поклања једино необично 
лијепом Едварду – дјечку неуравнотеженог расположења, о чијој породици круже заиста засташујуће приче. Ускоро и сама бива у прилици 
да открије истинске разлоге малограђенских нагађања, као и да упозна праву, демонску природу Едварда Калена. Бизарно романтичан роман 
Сумрак распродат је у САД-у у тиражу који броји преко 4 милиона примерака, а 130 недјеља овај наслов  се задржао на бестселер листи Њујорк 
Тајмса. Сумрак је првенац у серијалу о Изабели и Едварду, љубавном пару који доводи у везу смртност и бесмртност.

воДа иЗ каМена
Аутор: Љиљана Хабјановић Ђуровић
Категорија: роман

Вода из камена је роман о највећем чуду Неба и Земље.
На једном камену, крај потока, у селу Ђунису, у Србији, сједила је Пресвета Богородица. Разговарала је са дјевојчицом Милојком. Зашто је 
дошла? Шта јој је рекла? Шта нам је поручила? Како је њена појава ускомешала душе и умове и преломила животе многих људи? Гдје је још била? 
Гдје ће поново доћи? Одговоре на ова, и многа друга питања, даје роман Вода из камена.

     иЗДаваЧ:      
Општина Мркоњић Град, Административна служба

     За иЗДаваЧа:  
Зоран Тегелтија, Начелник општине

     ПРиПРеМа и УРеЂУЈе: 
Редакција билтена „Локалне новости“
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Младост изгубила у тузли

НАДА ЈОШ ПОСТОЈИ
Кошаркаши Младости поражени су на гостовању у Тузли са 83:89 
и предстоји им тешка борба за опстанак.

Питање побједника у овом мечу ријешено је у прве три 
четвртине, које су домаћи кошаркаши одиграли добро и стекли 
велику предност пред завршницу меча. У посљедњој дионици 
Мркоњићани су побољшали игру, пришли на ‘’минус шест’’ и тада 
нису искористили два узастопна напада, што је био крај њихових 
надања.

‘’Одиграли смо добро само последњих десет минута, када смо 
домаћем саставу парирали у скоку. Но, у прве три четвртине лоше 
смо играли у одбрани и под кошем, што нас је коштало пораза. 
Међутим, још није све изгубљено, и даље смо у игри за опстанак’’, 
рекао је тренер Младости Слободан Јанковић. 

Мркоњићки друголигаш добио ‘’клуб пријатеља’’

ПРИВРЕДНИЦИ  УЗ ,,СЛОБОДУ’’ 
Фудбалски клуб ‘’Слобода’’ из Мркоњић Града добио је 
„Клуб пријатеља“, по угледу на велике и добро организоване 
премијерлигашке екипе. Клуб пријатеља сачињавају навијачи, 
истакнути привредници и јавни радници, који су одлучили 
да финасијски и организационо помогну јесењег шампиона 
Друге лиге, група запад у походу на Прву лигу.

Наиме, чланови овог удружења обевезали су се да, уз средства 
које обезбјеђује општина из буџета,  обезбиједе дугорочно 
финасирање ‘’Слободе’’, али и да помогну у стварању још боље 
организације у клубу.

Предсједник Управног одбора Боро Рудић истакао је да је 
Слобода један од ријетких друголигаша која има стабилне 
изворе финасирања.

,,Наш клуб је добро организован и има стабилне изворе 
финасирања. Све обевезе према играчима, стручном штабу 
и нашим добављачима су измирене. Група пријатеља клуба 
покренула је иницијативу да се формира „Клуб пријатаља „ и 
мени је изузетно драго што су они стали уз клуб и прихватили 
да потпишу споразум о финансирању овог спортског 
колектива.Све то је у функцији стварања још бољих услова 
за рад и такмичење екипе у Другој лиги, група запад и идуће 
године у Првој лиги РС гдје очекујемо да ћемо се пласирати’’, 
истакао је Рудић.
Директор „Хидроелектрана на Врбасу“ Недељко Кесић задовољан је што је формиран Клуб пријатеља ‘’Слободе’’, али и резултатима у јесењем дијелу шампионата.

,,Мркоњић Град има дугу и богату фудбалску традицију. Због тога заслужује да има прволигаша, али и због великог интереса младих за фудбал. Драго ми је што 
су у граду сви одлучни да се фудбалерима обезбиједе додатна финансијска средства за још боље услове за рад и такмичење’’, рекао је Кесић.
Сличног мишљења је и привредник Тихомир Милановић, који наглашава значај обезбјеђења сталних извора за финансирање Слободе.
Спортски директор Слободе Гојко Ђурић упознао је пријатеља клуба са током припрема за прољећни дио шампионата.

,,Комплетне припреме смо обавили на спортским теренима у нашем граду и ТЦ „Балкана“, гдје смо имали одличне услове за рад. Припреме се реализују по плану 
и кроз четири одиграна контролна меча видљиво је да екипа већ спремна за прољећни дио шампионата у Другој лиги. Наш циљ је јасан прво мјесто и пласман у 
Прву лигу РС’’, наглашава Ђурић.                                                                                                                                                                                                

С. ДАКИЋ

конкУРс ХУМоРа и сатиРе

Клуб умјетничких душа из Мркоњић Града 
расписао је поводом првог априла, Дана шале 
и збиље, девети конкурс хумора и сатире под 
називом „Шта нам могу свјетске пандемије“.

Конкурс је отворен до 25.марта, а промоција 
првонаграђених радова одржаће се у Дому 
културе 31. марта.

„Позивамо све грађане који воле да се шале, а да 
остану озбиљни, да се одазову на конкурс кроз 
све дозвољене облике писменог изражавања. Ово 
је начин да се нашалимо и да укажемо на оно што 
нас мучи и боли“, рекао је Слободан Ћоћкало, 
предсједник Клуба умјетничких душа.

Афористичари ће бити награђени кроз сљедеће 
награде: златни афоризам, најизазовнији 
афоризам, најбоља сатирична пјесма, најбоља 
сатирична прича, најбољи епиграм и најбољи 
акростих.

Покровитељ манифестације је општина Мркоњић 
Град и Јавна установа Културни центар „Петар 
Кочић“.

Репертоaр 
за март 

12.03.2010. У 20 ЧАСОВА

Позориште Приједор   „Лаки 
комад“ 

14.03.2010. У 20 ЧАСОВА 

 „каПетан Џон  ПиЛФокс“ 

21.03.2010 У 20 ЧАСОВА

„Ћути и пливај“

28.03. У 20 ЧАСОВА

народно позориште Зеница

 „киШна соната“

 

ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ ЗАДРЖАВА 
ПРАВО ИЗМЈЕНЕ РЕПЕРТОАРА                                                  

ФК ,,Слобода”
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ПОЗИВ ЗА ПРИЈЕДЛОГЕ ПРОЈЕКАТА НЕФОРМАЛНИХ ГРУПА МЛАДИХ У МРКОЊИЋ ГРАДУ

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.
Омладинском банком Мркоњић Град уз подршку Фондације Мозаик и Општине Мркоњић Град управља десет чланова одбора, млади од 15 
до 30 година који имају улогу на основу документа Стратегија за младе, 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 Мркоњић Граду 
Фонд за пројекте младих у 2010. години износи 17.000 КМ који заједнички обезбјеђују Фондација Мозаик и Општина Мркоњић Град.

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	побољшање	живота	младих	на	било	који	начин;
•	 Оригиналне,	занимљиве	и	корисне	пројекте	које	подстичу	друге	младе	да	се	укључе	и	буду	активни	чланови	средине	у	којој	живе;
•	 Пројекте	које	одговарају	локалним	потребама	и	имају	утицај	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 подношење/подршку из фонда Омладинске банке;-имају јасно дефинисан и тачан буџет;-су предати прије 
истека рока за пријављивање.

Шта омладинска банка не подржава?
•	 Пројекте	појединаца,	невладиних	организација,	удружења,	политичких	партија	и	јавних	институција;
•	 Пројекте	и	активности	са	примарно	хуманитарном	сврхом;
•	 Пројекте	који	позивају	на	било	који	облик	насиља	и	дискриминације	и	промовишу	алкохол,	дроге	или	нездрав	начин	живота;
•	 Хонораре	за	реализаторе	пројекта;
•	 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.

обавезно суфинасирање пројекта од стране неформалне групе младих!
•	 Неформална	група	мора	обезбиједити	суфинасирање	пројекта	у	најмање	истом	износу	који	тражи	од	Омладинске	банке	Мркоњић	Град.
 
како, коме и када поднијети приједлог пројекта?
•	 Заинтересовани	млади	могу	попунити	форму	Приједлога	пројекта	коју	могу	преузети	на	www.omladinskabanka.ba,	www.mozaik.ba	i	www.
mrkonjic-grad.rs.ba  или добити форму Приједлога пројекта од члана Кредитног одбора Омладинске банке Мркоњиц Град приликом презентације.
•	 Крајњи	рок	је	30.4.	2010.	за	достављање	приједлога	пројеката	на	Протокол	Општине	Мркоњић	Град	са	назнаком:	Омладинска	банка	
Мркоњић Град.

Шта након пријаве приједлога пројекта?
Најкасније до 14.5.2010. 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 15.5. до 22.5.2010. у просторијама Општине Мркоњић Град. Уколико ваш 
пројекат не буде прошао прву селекцију бићете обавјештени о разлозима  овакве одлуке одбора Омладинске банке Мркоњић Град.

ако будете подржани кад почињете с реализацијом пројекта
•	 Омладинска	банка	Мркоњић	Град	ће	вас	обавијестити	о	коначној	одлуци	о	подршци	вашем	пројекту	најкасније	до	28.5.2010.	године.	
•	 Предвиђено	је	да	се	сви	подржани	пројекти	реализују	у	периоду	од	1.6.	до	30.9.2010.	године.


