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НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА
У складу са Одлуком о установљењу награда и признања општине Мркоњић Град . 
Одбор за награде и признања покренуо је иницјативу за додјелу награда и признања која 
је  просљеђена предузећима, установама, невладиним организацијама, удружењима и 
другим правним субјектима. 
На основу пристиглих приједлога  Одбор за награде и признања утврдио је , а одборници 
Скупштине донијели Одлуку да се награде сљедећи грађани и установе.

Повеља Краља Петра I. Карађорђевића Мркоњића додјељује се Зорану Тегелтији 
начелнику општине Мркоњић Град за изузетно значајан допринос у развоју општине 
Мркоњић Град;

Повеља Општине Мркоњић Град са сребреним симболом Општине Мркоњић Град 
додјељује се: 
Јавној установи Културни центар Петар Мркоњић Мркоњић Град; 

ЗАХВАЛНИЦА, као награда и признања Општине Мркоњић Град додјељује се: 

•	 ПЕКЕЗ ЈЕЛИ;
•	 РАДИЋ ДРАГИЦИ;
•	 СОЛДАТ ВЕЉКУ;
•	 ДАНИЛОВИЋ САВАНУ;
•	 ЉУБОЈЕВИЋ ГРОЗДИ; 
•	 БОЈАНИЋ МИЛИВОЈУ;
•	 РОЖИЋ МАРИЈИ;
•	 ЛАКЕТА БОРИ; 
•	 ЕРЕМИЈА	ДАЛИБОРУ;
•	 САМАРЏИЈА	МИЛИЦИ;

ПОХВАЛА-  као награда и признања Општине Мркоњић Град додјељује се: 

•	 ЈАКОВЉЕВИЋ СЛОБОДАНУ;
•	 Прим. Др. САВИЋ МИРЈАНИ;
•	 ВАСИЋ МИРКУ;
•	 ДАКИЋ СЛОБОДАНУ;

секретар Координационог 
тима за капиталне инвестиције 
у општини Мркоњић Град. 
Као важне инвестиције  у 
наредном  петогодишњем 
периоду су изградња по-
словне зоне на локацији 
Подбрдо, изградња топлифи-
кационог система у граду, 
реконструкција путева и 
улица, водоснабдијевање, 
спортска инфраструктура. итд. 
На овом скупштинском 
засиједању усвојен је и 
Програм рада  Скупштине 
општине за наредну годину. 
Програмом је предвиђено  
разматрање програма, извје-
штаја, инфoрмација, одлука 
и других аката планираних за 
наредну годину које су од битног 
значаја за функционисање и 
развој ове локалне заједнице. 
Донесена је и Одлука о давању 
сагласности  на анекс уговора 
о кориштењу пословних 
просторија Општинске борачке 
организације Мркоњић Град. 
Наиме,  Јавна установа Културни 
центар „Петар Мркоњић“ даје 
на кориштење Општинској 
борачкој организацији пре-
дметне пословне просторије. 
Поменутом Одлуком даје се 
могућност Општинској борачкој 
организацији као закупцу 
да може издати у подзакуп 
пословне просторије другим 
лицима, а да прикупљена 
средства од наплаћене закупнине  
користи изкључиво за помоћ 
породицама погинулих бораца 
и ратних војних инвалида.
На овој 20. сједници  
Скупштине општине поред 
наведених  донешене су 
и Одлуке о легализацији 
бесправно започетих или 
изграђених објеката, Одлука 
о давању на кориштење 
пословних просторија за КК 
«Младост» М. Град , те Одлука 
о додјели награда и признања. 
Усвојени су и Нацрти одлука о 
Комуналној накнади, о Плану 
кориштења јавних површина. 
донешена су и три рјешења, 
од тога два су о утврђивању 
права власништва и једно о 
понуди за продају  неизграђеног 
грађевинског земљишта.

У петак 24.12.2010. године 
одржана је 20. сједница 
Скупштине општине 
Мркоњић Град. На дневном 
реду сједнице било 16. тачака. 
Одборници Скупштине 
општине Мркоњић Град  
усвојили су Ребаланс буџета 
општине Мркоњић Град 
за 2010. годину. Усвојени 
Ребаланс буџета за 2010.годину 
у односу на План Буџета за 
2010. годину увећан је за 5%.
На дневном реду сједнице  
нашла се се и Одлука о 
усвајању Буџета општине 
Мркоњић Град за 2011. годину. 
Буџет за наредну годину 
износи 9.707.000 КМ а исти 
се распоређује на расходе за 
одређене намјене  у износу 
од  8.643.500 КМ, за отплату 
кредита 993.500 КМ и за 
буџетску резерву 70.000 КМ.
У Плану буџета за наредну 
годину порески приходи износе 
4.830.000 КМ а непорески 
3.370.000, грантови 1.170.000 
КМ и примици од финансијске 
имовине 337.000 КМ. 
Текући расходи предвиђени 
планом за наредну  годину 
износе 6.455.500 КМ, издаци 
за нефинансијску имовину 
1.900.500 КМ, за отплату 
кредита  993.500, остале 
исплате 287.500 КМ и 
буџетска резерва  70.000 КМ. 
Према ријечима начелнице 
одјељења за привреду и 
финансије гђе. Жељке Стојичић, 
буџетом општине Мркоњић 
Град задовољавају се  текуће 
потребе  свих буџетских 
корисника, а за инвестиције 
се планира издвојити 20% 
укупних буџетских средстава . 
Једна од битних тачака 
Дневног реда била је Програм 
капиталних инвестиција на 
подручју општине Мркоњић 
Град од 2011-2015. године.  
,,Овај Програм предвиђа да се у 
наредном петогодшњем периоду  
за 65 пројеката уложи 17.198.000 
КМ. Од тога општина би 
требала обезбиједити 3.592.000 
КМ, а  остатак средстава 
партнерског, приватног  и 
јавног сектора учешћем грађана, 
донацијама и грантовима” - 
рекао је Дамир Сладојевић, 

И З В Ј Е Ш Т А Ј 
са	20.	сједнице	Скупштине	општине

Интервју са начелником општине 
Зораном Тегелтијом

2010. година је била наставак кризног периода који се јако осјетио на цијелом 
подручју општине Мркоњић Град и у нашем окружењу. Зато смо у ову годину сви 
скупа ушли са великим опрезом па је било мање изненађења него у претходној години.

Година на измаку је била 
прилично тешка, али смо је 
успјешно привели крају. Исплате 
нашим буџетским корисницима 
нису касниле а нисмо заборавили 
ни породице погинулих бораца 
и ратних-војни инвалида као 
ни на социјално угрожене 
становнике. Успјели смо да 
одрадимо неколико пројеката 
по питању запошљавања и 
самозапошљавања односно 
пријема приправника. Ја сам 
посебно поносан на пројекат 
реконструкције и доградње 
Дјечијег вртића «Миља 
Ђукановић» и то што се појављују 
захтјеви из неких мјесних 
заједница за изградњу простора 
за боравак најмлађих.

Л.Н. На измаку смо још једне 
кризне године. Да се осврнемо на 
то каква је била 2010. година за 
општину Мркоњић Град?

НАЧЕЛНИК: 2010. година је 
била наставак кризног периода 
који се јако осјетио на цијелом 
подручју општине Мркоњић 
Град и у нашем окружењу. Зато 
смо у ову годину сви скупа 
ушли са великим опрезом па је 
било мање изненађења него у 

претходној години. Успјели смо 
годину успјешно да приведено 
крају, јер су све наше институције 
нормално функционисале. Није 
било проблема у пружању услуга 
грађанима, а испунили смо и 
све обавезе према буџетским 
корисницима. Управо та 
социјална политика је и основ 
нашег рада за период 2008-2012. 
година. 

Л.Н. Неке општине имале су 
проблема са исплатама помоћи из 
општинске касе. Какво је стање 
било на подручју наше општине?

НАЧЕЛНИК: Сва давања и 
помоћи угроженим категоријама 
не смију бити предмет уштеде у 
буџету и исплата са тих позиција 
ни у једном тренутку не смије 
да буде доведена у питање. Зато 
смо и створили све предуслове 
за рад, прије свега Центра за 
социјални рад, јер та примања су 
ионако мала, још ако се касни са 
исплатом по неколико мјесеци, 
онда те категорије становништва 
буду доведене у још тежи положај. 
Без обзира на пуњење буџета, 
наши буџетски корисници нису 
осјетили за кризу. Исто тако, за 
Центар смо заједно са нашим 

предузећима обезбједили нешто 
средстава за куповину хране те 
рјешавање смјештаја социјално 
угроженог становништва. 

Л.Н. Посебна брига води се о 
породицама погинулих бораца и 
ратних-војних инвалида.

НАЧЕЛНИК: Њихова права 
смо дефинисали посебном 
одлуком о допунским правима. 
Набавка огријева, уџбеника 
и стипендирање све је било 
уплаћено на вријеме. Ту су и 
активности са републичким 
органима у циљу утврђивања 
ранг листе за рјешавање стамбене 
проблематике ове категорије. 
Утврђена је нова ранг листа и она 
је прослијеђена у Министарство 
и ми очекујемо да ће људи са 
те листе убрзо ријешити своје 
питање становања, да ли кроз 
трајно збрињавање или путем 
новчане помоћи. Наставили 
смо и са очувањем  традиције из 
одрбрамбено-отаџбинског рата 
па смо у селу Дабрац, на захтев 
мјештана, у августу открили 
споменик. Оно што је пред нама 
у 2011. години јесте обавеза да 
са овом политиком наставимо 
посебно због тога што се многа 

предузећа налазе у тешкоћама, 
касне са платама, понека и не 
исплаћују, па због тога бар оно 
што смо ми обавезни морамо 
обезбједити да се исплати на 
вријеме. 

Л.Н. Шта је са радницима и 
социјалним збрињавањем оних 
који су остали без посла?

НАЧЕЛНИК: На збрињавању 
ради Влада РС кроз своје 
програме а за то је, на жалост, 
сваке године потребно све више 
средстава. Појављује се једна 
група људи који испуњавају 
услове за пензионисање и тај 
процес некако иде. Међутим, 
оно што је нама највећи проблем 
јесте категорија људи између 40 
и 50 година па и више, који не 
испуњавају услове за пензију, а 
мало је оних послодаваца који 
желе ту категорију да запосле. 
Прије свега мислим на оне 
раднике који су дуго година 
радили у предузећима Младост и 
Фабрика вијака. 

Л.Н. Упркос лошој години, 
општина је успјела да реализује 
неколико пројеката у циљу 
одрађивања приправничког стажа 
и подстицаја за привреднике и 
пољопривреднике.

НАЧЕЛНИК: Један од наших 
приоритета јесте помоћ 
привредницима приликом 
запошљавања, као и програм 
самозапошљавања оних људи 
који су спремни да уђу у посао 
и да траже сами за себе посао. 
Један од пројеката је повољно 
кредитирање, други кроз 
обезбјеђивање средстава за 
запошљавање нових радника 
и наравно запошљавање 
приправника. Те пројекте 
општина Мркоњић Град 
реализује већ седму годину и 
да није тих пројеката проблем 
запошљавања био би много 
израженији. Тако смо кроз 
програм запошљавања у овој 
години запослили 19 радника, а 
20.000 КМ смо обезбједили као 
подстицај за самозапошљавање 
четири особе са вишом или 
високом стручном спремом. То 
је оно што охрабрује јер чини 
се да су људи све више свјесни 
тога да је понекад лакше себи 
обезбједити посао него чекати 
запослење и ја се надам да ће 
бити више заинтересованих 
за овај пројекат у наредној 
години. Посебна прича је пријем 
приправника. Ми смо заједно 

са Владом РС и преко Завода за 
запошљавање, пружили шансу 
за 19 младих људи са високом 
стручном спремом да одраде 
приправнички стаж. 

Л.Н. И у овој години било је улагања 
у инфраструктуру, водоводе. 
Шта је најважнији пројекат у овој 
години, односно, шта је то што се 
није успјело завршити?

НАЧЕЛНИК: Урадили смо 
неколико врло важних 
пројеката. По мени, најважнија 
је реконструкција и доградања 
Дјечијег вртића «Миља 
Ђукановић». То је пројекат који 
ни вриједности, ни по обиму 
није највећи пројекат али са 
становишта оних којима је 
намјењен, који су будућност нашег 
града, свакако је најзначајнији. 
Овим радовима заиста су 
створени идеални услови за 
одрастање наших најмлађих. 
Наравно, сада се појављује 
потреба да се реконструишу и 
просторије подручног одјељења 
вртића у Подрашници и оно што 
мене охрабрује да се из још неким 
мјесних заједница појављују 
захтјеви за отварање вртића, јер 
ту постоји доста дјеце. 
Са друге стране, нисмо 
успјели до краја да завршимо 
реконструкцију нашег градског 
трга. Постоје неки послови који 
су изнад наших могућности а то је 
питање неријешених имовинских 
односа. Остале су још финесе на 
том пројекту, да средимо објекте 
око трга, како би то била једна 
цјелина. Такође, већ извјесно 
вријеме рјешавамо питање 
имовинских односа за рјешавање 
статуса градске тржнице. 
Мислим да нам треба градска 
тржница, то је простор који 
морамо завршити, онако како је 
урађен пројекат, са простором 
за гаражу. Оно што каснимо 
јесте пројекат топлификације 
града, који је замишљен кроз 
партнерство јавног и приватног 
сектора. Своје обавезе смо 
одрадили, обезбједили смо 
земљиште и простор, али је 
криза спутала инвеститоре. 
Имали смо прије мјесец дана 
нове инвеститоре који желе са 
нама да учествују у рјешавању 
питања топлификације града, 
тако да ја очекујем да ћемо ми 
у сљедећој години направити 
први озбиљнији искорак на овом 
пројекту.  

С. Милетић

ИнтервјуИнтервју
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ОБНАВЉАЊЕ OСНОВНИХ ШКОЛА 

У САНАЦИЈУ ШКОЛА 
УЛОЖЕНО 650.000 КМ

У санацију и реконструкцију објеката четири основне 
школе у мркоњићкој општини уложено је ове године више 
од у 650 хиљада марака средстава које су обезбиједили 
Влада РС и општина. 
Тако је у ОШ „Вук Караџић” у Бараћима извршена 
реконструкција крова, замјена столарије, фасаде, мокрих 
чворова и громобранских инсталација.
У новом руху су и подручне школске зграде ове школе 
у Подбрду, Подрашници, Грацима и Ораховљанима, које 
су добиле нову фасаду, реконструисане кровове, нову 
столарију, централно гријање...

Директор ОШ „Иван Горан Ковачић” Предраг Ђуза 
каже да је у овој школи најзначајнији пројекат био 
реконструкција школске фискултурне сале, коју користе 
и неки спортски клубови.
„Извршили смо и реконструкцију крова на згради 
школе, као и фасаде, замјену столарије и громобранских 
инсталација на објекту „мале школе”. Столарија је 
замјењена на дијелу објекта централне школе, као и 
реконструкција фасаде“, - рекао је Ђуза.
У другој градској школи „Петар Кочић” реконструисани 
су мокри чворови и замијењена је столарија. Уређене су и 
пјешачке стазе, а поплочан је  и улаз у школу.
Из Развојног програма Републике Српске и буџета 
општине финасирани су и пројекти реконструкције крова 
и громобранских инсталација у ОШ „Бранко Ћопић” у 
Бјелајцу. На школском објекту ове школе замијењена је 
столарија, уређени мокри чворови и уређено школско 
двориште.
Иначе, у четири мркоњићке школе у текућој школској 
години наставу похађа око 1.600 основаца.

                                                        С. ДАКИЋ

Стипендирање студената

Пристигло 278 захтјева
Јавни конкурс за додјелу студентских стипендија  
општине Мркоњић Град студентима првог циклуса на 
високошколским установама објављен  је од  25. новембра  
до 13. децембра 2010. године. У административну службу 
Одјељења за општу управу и друштвене дјелатности у овом 
периоду запримљено је 278 захтијева.

Право на додјелу стипендија могу остварити студенти који 
испуњавају опште и посебне услове конкурса. 
Број корисника  стипендије биће ограничен висином 
планираних средстава у буџету општине за 2011. годину с тим 
што ће се за студенте који имају статус породице погинулог 
борца и несталог или ратног војног инвалида од 1-4 категорије 
издвојити додатна средства у буџету.  У буџету општине у 2011. 
години за стипендирање студената издвојиће се 260.000 КМ.  

У наредном периоду општина Мркоњић Град ће и даље 
подржавати успјешне студенте,  а самим тим и додатно 
мотивисати студенте да постижу још боље резултате. Ђ. Шолак

Oпштина Мркоњић Град, према истраживању Центра 
цивилних иницијатива у 2010. години, а везано за 
проблематику  стипендирања студената  за 125 општина у 
Босни и Херцеговини наша општина заузима друго мјесто 
сходно процентуалним издвајањима за стипендирање у 
односу на укупан буџет  за 2010. годину.

ОПШТИНА СТИМУЛИШЕ САМОЗАПОШЉАВАЊЕ

РАДНА МЈЕСТА ЗА ЧЕТИРИ  ЛИЦА СА ВСС И ВШС
Општина Мркоњић Град обезбиједила 
је 20.000 марака за подршку пројектима 
самозапошљавања незапослених лица 
са завршеном  високом  и вишом 
стручном спремом. Са четири самостална 
предузетника који покрећу властиту 
пословну дјелатност начелник општине 
Зоран Тегелтија потписао је уговор о додјели 
по 5.000 КМ  за покретање дјелатности.
Дијана Милашиновић завршила је 
стоматолошки факултет и отворила је 
самосталну стомотолошку амбуланту, у 
којој ће поред ње запослење добити још једна медицинска сестра. На овај вид свога запослење 
опредијелила се јер је након одрађеног приправничког стажа и рада на одређено вријеме у 
мркоњићком Дому здравља „Др Јован Рашковић“ остала без запослења.
,Завршила сам стоматолошки факултет прије три године и у Дому здравља „Др Јован Рашковић“ 
одрадила сам приправнички стаж, те једно вријеме  радила по четири сата. Пошто сам тренутно 
била без запослења опредијелила сам се да отворим самосталну стоматолошку амбуланту и добро 
ми је дошло 5.000 марака средстава од општине. Наравно, то није довољно за почетак рада па сам 
морала  да уложим још 15-так хиљада марака за опремање амбуланте. Вјерујем да ће амбуланта 
успјешно да ради, јер већ имам своје пацијенте “- , рекла је Милашиновићева.
Осим ње по 5.000 КМ за покретање властите дјелатности добили су Недељко Тешановић, који ће 
отворити пољопривредну апотеку, Милорад Војводић, за производњу и промет цвијећа, а Бошко 
Вукобрат за производњу чувеног сира „баса“, који се производи још само у Лици и на  Кавказу.
Директор Агенције за привредни развој Томислав Тодоровић истиче да је циљ пројекта 
подстицање привредног развоја мркоњићке општине, те да се ријеши проблем запошљавања 
лица која су завршила високу и вишу школу.
,,То су лица која су имала прилику да одраде приправнички стаж и која су показала спремност да 
се опредијеле за покретање самосталне привредне дјелтности. Обавезе корисника општинских 
средстава је да дјелатност обављају годину дана и након тог рока не подлијежу обавези да врате 
добијена средства “, - рекао је Тодоровић.                                                                                           С. ДАКИЋ
ЗАПОШЉАВАЊЕ - Општина Мркоњић Град је кроз разне облике, из буџета општине, у овој 
години издвојила  око 150.000 КМ за отварање нових радних мјеста. Процјењује се да је на тај 
начин посао добило 40-так нових радника.

Административна служба општине
Субвенције за набавку огријевног дрвета
За породице погинулих бораца 
и ратних-војних инвалида 
општина Мркоњић Град 
обезбиједила је средства за 
субвенције за набавку дрва 
за зиму. Право на надокнаду 

остварило је 437 корисника за 
шта је издвојено 55.240 КМ. За 
породице погинулих бораца 
обезбијеђено је по 120 КМ, док 
су ратни-војни инвалиди за 
ове намјене добили по 100 КМ. 

У буџету општине у ставци 
Посебна заштита породица 
погинулих бораца и ратних-
војних инвалида ове године 
планирано је 220.000 КМ.                                  
С. Милетић
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ПРОШИРЕН ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ „МИЉА ЂУКАНОВИЋ“ 

МЈЕСТА ЗА ЈОШ 50 
МАЛИШАНА

Дограђени дио у Дјечијем 
вртићу „Миља Ђукановић“ 
2. децембра предан је 
на употребу, што ће 
омогућити боравак још 
педесетак малишана. Ријеч 
је о модерном и функци-
оналном простору од 320 
квадрата, који је опремљен 
савременом опремом и 
намјештајем за васпитно-
образовни рад дјеце. У 
доградњу и проширење 
вртића уложено је 326 
хиљада марака, од чега је 
општина обезбједила 201 
хиљаду, а Пројекат управне 
одговорности - ГАП 125 
хиљада марака. За опремање 
вртића општина је издвојила 
још 51,7 хиљада марака.
Директорица вртића 
Данијела Протић нагласила 
је да је од великог значаја 
што је проширен простор 
вртића,  јер сада   обезбјеђује 
могућност боравка око 200 
дјеце.
 „Ми сада у вртићу имамо 
150 дјеце, а планирамо да 
ту бројку повећамо на 180 
дјеце. У вртићу сада имамо  
оптималне  услове за рад са 
дјецом и што је важно наше 
васпитне групе неће више 
бити    прекобројне“, - истакла 
је Протићева.
Начелник општине Зоран 
Тегелтија подсјетио је да је 
проширење капацитета у 
вртићу од великог значаја, 
јер су створени услови да се 
у вртић упишу сва дјеца чији 
су родитељи заинтересовани.
„Није ово први пројекат који 
је општина  реализовала у 
вртићу.  Ми смо прије годину 
дана проширили простор 
и у вртићу изградили 
јаслице за боравак дјеце. 
Протеклих година улагали 
смо много и у опремање 
вртића и са поносом могу 
да кажем да је наш вртић 
један од најмодернијих и 

најопремљенијих у Српској“, 
- рекао је Тегелтија.
Директорица Агенције 
за развој при амбасади 
Холандије у БиХ Рини Бус 
задовољна је што је пројекат 
који је финасирао ГАП 
реализован на задовољство 
донатора, општине и 
запослених у вртићу.

Иначе, дограђени дио 
вртића на свечан начин, 
пресијецањем врпце, у упо-
требу су предали  дјевојчица 
из вртића Сара Милекић, 
начелник Зоран Тегелтија 
и директорица Агенције за 
развој амбасаде Холандије 
Рини Бус.                      

С. ДАКИЋ

																		Студенти	који	су	остварили	право	на	стипендију

Са	отварања	вртића

ОШ	,,Иван	Горан	Ковачић”
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На споменик краљу Петру Првом Карађорђевићу Мркоњићу, 14.12.2010. године цвијеће 
је положила делагација општине, а свештенство мркоњићке парохије служило парастос. 
Наиме,споменик краљу Петру Првом Карађорђевићу у Мркоњић Граду подигнут је 14.децембра 
1924.године у знак сјећења на његово војевање у српским бунама у овим крајевима.
Споменик краљу Петру Ослободиоцу, како га Срби зову у Мркоњић Граду, два пута је рушен. 
Септембра 1941. године порушили су га Нијемци и усташе, а 1995.године у октобру оружане 
снаге Хрватске и ХВО. Споменик је обнављан 1990. те 1996.године,након што су се становници 
мркоњићке општине вратили на своја вјековна огњишта послије полугодишњег избјеглиштва.
Иначе, Мркоњић Град је годину дана касније (1925.) добио садашњи назив и од тада почиње 
привредни, културни и историјски развој града.                                                                С. ДАКИЋ

                                                                          

ОБИЉЕЖЕНА ГОДИШЊИЦА ПОДИЗАЊА 
СПОМЕНИКА КРАЉУ ПЕТРУ I 

КАРАЂОРЂЕВИЋУ МРКОЊИЋУ

УДРУЖЕЊЕ ЖЕНА «НАША ЖЕНА» 
ПРОМОВИСАЛО ПРОЈЕКАТ

СУВЕНИРИМА ЧУВАЈУ ТРАДИЦИЈУ

Удружење жена „Наша жена“ из села Подрашница 
реализовало је пројекат „Чување традиције и 
промоција туристичке понуде општине Мркоњић 
Град“.  За пројекат, чији је циљ израда сувенира и 
народних рукотворина, из буџета општине Мркоњић 
Град издвојено је 1.900 КМ, из фонда намијењеног 
невладиним организацијама. 
Неколико производа вриједних женских руку наћи 
ће се у туристичкој понуди мркоњићког краја. Иако 
је већ готово заборављена техника ткања, жене 
из Подрашнице су се ухватиле у коштац са овим 
изазовом. „Одлучили смо се да изаткамо грб Мркоњић 
Града. У питању је техника ткања на малом разбоју. 
Још увијек тражимо најбоље рјешење за овај сувенир 
који би се могао радити у различитим димензијама“,- 
рекла је Борјана Јанковћ предсједница Удружења жена 
„Наша жена“ на промоцији пројекта 10. децембра у 
просторијама Удружења у Подрашници. 
Рекламне витирине са производима овог удружења 
биће постављене у холу зграде општине Мркоњић 
Град, а жене најављују да ће током зиме бити нових 
детаља којим ће обогатити ову понуду. „Радићемо 
много током зиме, јер је то вријеме када жене на селу 
имају највише времена за ручни рад. Овим пројектом 
наша понуда је све богатија, а купци су већ препознали 
квалитет“, прича Јанковићева и додаје како је већ 
договорена израда извјесног броја тканих грбова.
За вриједне Подрашчанке зна се да припремају 
добар залогај, здраву домаћу храну коју би требало 
излагати и продавати у правом посуђу. „До сада смо 
се сналазиле како знамо и умијемо па смо одлучиле да 
купимо посуђе за сервирање (од дрвета или керамике). 
С тим пројектом смо аплицирале код Министарства 
пољопривреде“, наводи предсједница Удружења жена 
„Наша жена“ из Подрашнице Борјана Јанковић. 
Према њеним ријечима, при крају је и пројекат о 
изградњи етно куће и сада се тражи мјесто гдје би кућа 
била постављена. У том објекту била би сувенирница, 
у којој би били изложени сви аутентични производи 
Мркоњић Града који би служили у сврху туристичке 
промоције.

С. Милетић

ДогађајиДогађаји
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Svim sugrađanima srećna 
Nova godina i Božić!

                     D.O.O.  MARKET

MGMiki
vl. Slobodan  Jakovljević

                                                                                      
Mrkonjić Grad

SVOJIM VJERNIM KUPCIMA, 
POSLOVNIM SARADNICIMA I SVIM 
GRAĐANIMA NAŠE OPŠTINE ŽELI 

SREĆNU I USPJEŠNU 2011.GODINU I 
BOŽIĆNE PRAZNIKE.

   Борјана Јанковић, предсједница Удружења жена

   Парастом и полагање цвијећа
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Екипа Полиције заузела је 
прво мјесто у генералном 
пласману на IV Спортским 
радничким игарама, које 
су одржане  од 6. до 12. 
децембра. За шест дана 
такмичења, женске екипе 
надметале су се у пикаду, 
стоном тенису и стрељаштву 
док  је у мушкој конкуренцији 
организовано такмичење у 
шаху, стрељаштву, стоном 
тенису, фудбалу, одбојци и 
повлачењу конопца.
До првог мјеста  радници 
Станице јавне безбједности 
Мркоњић Град стигли су 
највише захваљујући првим 
мјестима у три дисциплине 
(пикадо за жене, те стони 
тенис и конопац у мушкој 
конкуренцији). Радници 
Полиције имали су запажене 
резултате и претходних 
година на Спортским 
радничким играма, али 
им је побједнички пехар 
увијек измицао за неколико 
бодова. „Учествовали 
смо све четири године на 
овом такмичењу и мислим 
да смо заслужили да на 

побједничком пехару буде 
исписан и назив наше екипе. 
Имали смо добре резултате 
и у фудбалу, одбојци, 
стрељаштву,  а у женској 
конкуренцији у стоном 
тенису, чланице наше екипе 
освојиле су друго мјесто“, 
каже Душко Пена, начелник 
Станице јавне 
безбједнос ти 
Мркоњић Град.
Друго мјесто 
у генералном 
пласману зау-
зела је екипа 
„ХЕ на Врбасу“ 
(први су били 
у фудбалу и 
шаху) док је 
трећа екипа 
Општине, за 
чији је успјех 
најзаслужнији 
женски дио 
екипе које су 
узеле прво 
мјесто 
у стрељаштву, 
са 225 кругова, 
и тиме 
п о с т а в и л е 

рекорд у овој дисциплини. 
Част мушких представника 
у овој дисциплини 
освјетлали су радници 

Завршене Спортске радничке игре 

Побједнички пехар за 
екипу Полиције

Електродистрибуције (233 
круга). „Учествовала сам 
у дисциплини пикадо , а у 
осталим дисциплинама сам 

бодрила наше представнике. 
Ово су наши најбољи 
резултати за протекле 
четири године. Мислим да 
више млађих радника треба 
да се укључи у такмичење, 
као што је рецимо ове 
године био случај у екипи 
предузећа Јаспот, па су ти 
момци заслужено освојили 
пехар у одбојци“, каже 
Златинка Којадиновић, 
радница Административне 
службе општине Мркоњић 
Град.
У ревијалном дијелу 
такмичења, за дисциплину 
повлачење конопца 
пријавиле су се  четири 
женске екипе што је 
изазвало одушевљење код 
публике,  а награда је отишла 
у руке финалисткиња 
(Електродистрибуција и 
Општина). 
Треба подсјетити и на прво 
мјесто Основне школе 
„Иван Горан Ковачић“ у 
стоном тенису за жене, те да 
су пехар у одбојци освојили 
радници предузећа Јаспот. 
Од награда издвајамо и 
пехар за фер -  плеј, који је 
ове године освојила екипа 
састављена од радника 
Машинске школе и 
Гимназије.  

С. Милетић

Екипа	полиције

ЕДУКАЦИЈА МЛАДИХ 

      ПРЕДАВАЊА О AIDS ЗА 
ОСНОВЦЕ И СРЕДЊОШКОЛЦЕ

На подручју мркоњићке општине нема лица обољелих од 
AIDS, док у Републици Српској од те болести болују 62 лица.
У циљу едукације младих, како да се превентивно заштите 
од ХИВ-а и полнопреносивих болести, мркоњићки Дом 
здравља „Др Јован Рашковић“ у сарадњи са Омладинском 
организацијом „Центар“, организовао је предавања за 
ученике четири мркоњићке основне и двије средње школе, 
те за основце ОШ „Вук Караџић“ из Језера. Предавач је 
била др Милица Подрашчанин, која каже да је предавањима 
присустовало око 500 основаца и средњошколаца.
„Циљ предавање је био да ученике упознамо који су 
путеви преносивих инфекција, односно путеви којима 
се те инфекције преносе. Младе смо упознали са мјерама 
превенције, јер суштина цијеле приче је да се млади знају 
правило заштитити“, -истакла је др Подрашчанин.
Ученица осмог разреда ОШ „Иван Горан Ковачић“ Ана Јаслар 
каже да је предавање било од велике користи за ученике.

                                                           С. ДАКИЋ

Ученици	ОШ	,,И.Г.	Ковачић”	на	предавању	о		AIDS-	у

ВОЛОНТЕРИЗАМ У МРКОЊИЋКОЈ ОПШТИНИ

     ПРЕПОЗНАТИ И ПОДРЖАТИ ВОЛОНТЕРЕ

У оквиру Омладинске организације „Центар“, с успјехом дјелује Волонтерски центар - 
Пријатељски центар за младе (ПЦМ). То је потврђено на скупу који су представници 
невладиних организација приредили поводом обиљежавања Међународног дана 
волонтеризма. Наиме, скуп је одржан под називом „Препознајмо и подржимо 
волонтере“.
Координатор за сарадњу са грађанима OSCE-а Сања Драгојевић, нагласила је да је циљ 
одржавања скупа истицање значаја волонтеризма у међународном покрету за развој, 
повећење свијести о значају доприноса добровољног ангажовања и подстицање што 
већег броја људи да волонтирају. Предсједник Омладинске организације „Центар“ 
Борислав Ђурић истиче да је од великог значаја што при тој организацији дјелује 
Волонтерски центар.
„За похвалу је да је општина Мркоњић Град приступила изради локалне волонтерске 
политике. Ми желимо да утичемо на власт при креирању општинског буџета да се 
одвоје средства за креирање волонтерских програма, чиме би се утицало на побољшање 
положаја социјално угрожених, особа са инвалидитетом, јер је њихов положај у друштву 
изузетно тежак“, -рекао је Ђурић.Договорено је да се сачини списак лица којима је 
потребана помоћ, које би посјетили чланови Волонтерског сервиса и у оквиру својих 
могућности пружили им помоћ у обезбјеђењу огријева за зиму, али и кућне његе.

С. ДАКИЋ

       срећне новогодишње и 
       божићне празнике свим 
       грађанима 
       општине Мркоњић Град
       жели

„нтБ“ 
ветеРинаРска 

аМБУЛанта
 

„РУДиЋ“

Екипа Општине
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срећне новогодишње и божићне 
празнике свим грађанима општине 

Мркоњић Град

На основу члана 53. Статута општине Мркоњић Град 
(„Службени гласник општине Мркоњић Град“, број:5/10 – пречишћен текст), начелник општине Мркоњић Град, објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ
за кориштење средстава за суфинансирање запошљавања приправника

1. Предмет позива
Општина Мркоњић Град реализује програм запошљавања приправника са завршеном ВСС који имају стално мјесто боравка на подручју 
општине Мркоњић Град у задњих 12 мјесеци.
Општина финансира 60% уговорене бруто плате приправника, а преостали дио од 40%, финансира послодавац који запошљава 
приправника.
2. Право и услови учешћа
Право учешћа за кориштење средстава имају сва правна лица са подручја општине Мркоњић Град, која ће запослити приправнике.
 Послодавац може конкурисати за средства под сљедећим условма:
- да је регистрован у складу са  законским прописима,
- да измирује обавезе по основу пореза и доприноса.
3. Начин подношења захтјева и потребна документација
Захтјев се подноси на прописаном обрасцу који ће урадити Агенција за привредни развој, гдје се врши и предаја захтјева уз сљедећу документацију:
- рјешење о упису у судски регистар,
- рјешење о регистрацији пореског обвезника (ЈИБ),
- пореско увјерење о измиреним обавезама по основу јавних прихода.
4. Обавезе послодавца – корисника средстава
Послодавац има обавезу да рад приправника реализује кроз Програм оспособљавања приправника који ће бити сачињен од стране послодавца.
Послодавац има обавезу, да након потписивања уговора о суфинансирању запошљавања приправника са општином Мркоњић Град, 
потпише уговор о раду са приправником и омогући услове и почетак рада првог радног дана у наредном мјесецу.
Послодавац ће омогућити надлежним органима да прате и контролишу извршење уговорних обавеза послодавца.
5. Рок за достављање пријава
Рок за достављање пријава је 15 дана од дана објављивања у дневном листу „Фокус“

   
                                                                                                           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

                                                                                                                                                                                                                                 Зоран Тегелтија 

Рад Комуналне полиције у  2010. години

МИЈЕЊАЈУ ЛОШЕ НАВИКЕ
Издали смо 128 прекршајних налога  у  вриједности од 13.700,00 КМ, од чега највише за непрописно паркирање моторних возила-114 прекршајних налога, казао Митар 
Цвијић , Начелник одјељења за инспекцијске послове
Одсјек комуналне полиције,  који ради у саставу Одјељења за инспекцијске послове,  у току ове године у обављању свакодневних послова указало је на низ пропуста 
грађана путем многих  усмених упутстава, упозорења и разних обавјештења из области које су у њеној надлежности, што је имало значајног ефекта у отклањању уочених 
пропуста. У случајевима драстичних повреда одредби релевантних одлука  од стране грађана, правних лица и одговорних лица састављани су записници, издавана 
рјешења са утврђеним мјерама за отклањање недостатака, роковима за њихово извршење и одређивањем - изрицањем новчаних казни  путем прекршајних налога.
Комунална полиција је почетком 2010. године почела ажурно да уноси све прекршајне налоге у Централни регистар новчаних казни, на основу којег има комплетну 
евиденцију издатих прекршајних налога.
„Остварена је изузетно добра сарадња са јавним предузећима, Полицијском станицом М.Град, а успостављена је добра сарадња са ЈКП „Парк“, који је задужен за 
одржавање чистоће, јавног водовода, канализације и градске депоније и који доста добро и уредно одржавају овај град чистим и уредно извршавају и остале послове из 
своје надлежности, а најбитнија је успостављена добра сарадња са грађанима и подигнута свијест грађана о чишћем и уређенијем граду  и без којих  се ове активности не 
би могле довести до краја“ – казао је Митар Цвијић, Начелник одјељења за инспекцијске послове.
„Издали смо 128 прекршајних  налога у  вриједности од 13.700,00 КМ и то  за дужи рад угоститељских објеката један налог,за паркирање на зеленој површини 8 налога, за 
одлагање (бацање) смећа на јавној површини 3 налога, за погрешно или неплаћено паркирање 114 налога,  за непрописно плакатирање 2 налога. Наплата прекршајних 
налога је око 30 %.  Од донесених  рјешења по службеној дужности  ријешено је 12, ријешена су и 32 писмена предмета по захтјеву странака, ријешен је 1 закључак о 
извршењу (уклањање возила и дрва за огрев) , било је 90 контрола радног времена угоститељских објеката  и  уручене су разне обавијести везане за плакатирање, радно 
вријеме, одлагање смећа, уклањање снијега и возила,  прегласну музику“ - појаснио је Цвијић.
Према његовим ријечима из наведених резултата и стања на подручју општине с правом се може констатовати оправданост увођења службе комуналне полиције у 
административној служби општине Мркоњић Град. Са  њиховим радом и  радом горе наведеним субјеката овај град је доста чишћи и  уреднији , са саобраћајним редом 
и у којем је љепше живјети.

НАДЛЕЖНОСТ -  Послове комуналне полиције обављају два комунална полицајца који имају посебну униформу, значку, легитимацију и службено возило са 
ознаком комуналне полиције општине. Рад комуналне полиције организован је у једној смјени, а у наредној години биће организован у двије смјене и дежурством 
у нерадне дане. Активности комуналне полиције које су обиљежиле посматрани период у 2010. години изражене су кроз надзор: одржавање јавних површина; 
уклањање бесправно постављених објеката, хаварисаних и нерегистрованих возила; одржавање, уређење, употреба и заштита комуналних објеката и уређаја; 
контрола радног времена угоститељских одјеката, трговина и других услужних радњи у складу са важећим одлукама; одржавање чистоће на јавним површинама, 
одвоз смећа, одвоз кућног отпада и другог комуналног отпада; одржавање јавних и саобраћајних површина (плочника, тргова, јавних саобраћајница и др.), као 
и одржавање јавне расвјете; постављање назива фирми, натписа и реклама; одржавање гробаља и мезарја; одржавање јавне водоводне мреже; одржавање јавне 
канализационе мреже; одржавање кућног реда у зградама и друге активности које су регулисане донесеним одлукама општине
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Svim dosadašnjim i budućim saradnicima, 
poslovnim partnerima, prijateljima, poznanicima  i 

svim građanima  želimo 
srećnu Novu 2011. godinu i 

dolazeće praznike, 
te mnogo zdravlja, sreće i poslovnih uspeha. 

SFR PROKRON 

СРЕЋНУ И 
УСПЈЕШНУ 
2011. 
ГОДИНУ
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Поводом обиљежавања 
Крсне славе Св. Николе, 
17. децембра у 10,00 часова, 
малишани дјечијег вртића 
«Миља Ђукановић» су скупа 
са својим васпитачицама, 
свештеницима и другим 
особљем прославила 
своју славу кроз игру, 
пјесму и рецитацију. Сви 
васпитаници су учествовали 
у славском обреду и 
освећењу новодограђеног 
дијела вртића. Заузврат су 
добили поклончиће како 
од свештеника тако и од 
установе . У 16,00 часова је 
обављен славски обред за 
већи број гостију када су 
уручени и поклони које су 
малишани припремили како 
би изразили своју захвалност 
људима који су дали велики 
допринос за рад наше 
установе. Поклоне су добили 
Српска Правословна Црква, 
Начелник општине господин  
Зоран Тегелтија, Предсједник 
СО Дивна Аничић, ХЕ 
на Врбасу, Д.О.О. “Лазић 
промет “ - господин Миленко 
Лазић . Поклон је уручен и 
господину Тоди Милекићу 
поводом овогодишњег 
одласка у пензију .

ЈУ Дјечији вртић „Миља Ђукановић“

Св. Никола радост дјеци

Градски хор „Мали принц“

Одржан концерт „Дјеца дјеци“
У киносали је 27.12.2010 године Градски хор „Мали принц“ 
одржао 4. годишњи концерт под називом „Дјеца дјеци“. На 
коцерту је поред чланова хора, наступала и градска плесна група. 
Дјеца су се дјеци представила духовним, дјечијим и забавним 
пјесмама.
„Концерт на крају године је прилика да представимо наш 
рад и наше резултате, једноставно, да то све заокружимо у 
једну цјелину. Од почетка до краја је хором дириговала наша 
дугогодишња чланица Весна Малић и ми смо заиста задовољни 
атмосфером која је владала у публици међу дјецом. С обзиром 
на то да је празник Свети Никола, онда смо публици ове године 
уприличили и двије духовне пјесме са којим смо и започели 
концерт“, рекла је вођа Градског хора „Мали принц“ Милијана 
Малић.
Иначе, чланови Градског хора „Мали принц“ су се досад истакли 
на бројним манифестација, учествују редовно на „Ђурђевданском 
фестивалу“, ишли су и у Македонију, ту су и фестивали „Дјеца 
пјевају граду“, „Шарени вокали“, „Чаролија“ као и бројни други. 
Ове године ће члан овог хора Душица Новковић бити једини 
представник БиХ на Дјечијем фестивалу „Чаролија“.
„У хору су чланови дјеца узраста од четири до 14 година, редовно 
наступамо на нивоу града, регије и државе, како са хором, тако 
и индивидуално. Дјеца већ имају одређено сценско и вокално 
искуство, поникли су из школског хора. Појединци су се својим 
вокалним способностима истакли на многим фестивалима“-
објашњава Малићева.                                                                   Д.Лекић

Градско позориште Мркоњић Град

Чаробњаци још једном пред публиком
Представа «Чаробњаци 
са шумског излетишта» 
по тексту Миленка 
Иликтаревића, у четвртак 
16. децембра,  изведена 
је у кино сали,  за дјецу 
мркоњићких основних 
школа. Ријеч је о задњем 
извођењу ове представе, 
које финансира Шведска 
организација СИДА, у 
склопу пројекта „Едукација 
о екологији кроз позоришну 
представу“.  Комад 
„Чаробњаци са шумског 
излетишта“ скреће пажњу на 
еколошке теме. Деветочлана 
група глумаца Градског 
позоришта Мркоњић Град 
на симпатичан начин едукује 
основце о потреби чувања 
животне средине. Током 
пројекта представу су видјела 
дјеца у селима Бјелајце и 
Подрашница.       С. Милетић

Стање јавне безбједности 
на подручју мркоњићке 
општине је добро и у току ове 
године није било значајних 
облика нарушавања 
јавног реда и мира, али 
ни организованих облика 
криминалних радњи. 
Рад Станице јавне 
безбједности у току године 
одвијао се у скаду са Законом 
и другим прописима, 
утврђеним дјелокругом 
рада, смјерницама и 
инструкцијама МУП-а РС.
Наиме, све активности 
припадника Станице јавне 
безбједности одвијале су 
се у правцу заштите жи-
вота, личне и имовинске 
сигурности грађана, затим 
оцјене на сузбијања општег и 
привредног криминалитета, 
одржавања јавног реда 
и мира, стварању услова 
за безбједно одвијање 
саобраћаја на путевима, 
те заштити од пожара и 
експлозија, рјешевању 
захтијева грађана у управном 
поступку. Предузимане су и 
мјере, радње и активности 
од значаја за укупну 
безбједоносну ситуацију 
на подручју мркоњићке 
општине.

То је у интервјуу  за „Локалне 
новости“ изјавио начелник
Станице јавне безбједности 
Мркоњић Град Душко Пена.

ЛН: Господине Пена како 
оцјењујете стање јавног 
реда и мира у овој години 
на подручју које покрива 
мркоњићка СЈБ? Да ли је 
било драстичних облика 
нарушавања јавног реда и 
мира, односно угрожавања 
безбједности грађана?
ПЕНА: Стање јавног реда и 
мира на подручју које покрива 
наша СЈБ је задовољавајуће. 
Наиме, у току ове године 
није било драстичнијих 
облика нарушавања јавног 
реда и мира и угрожавања 
безбједности грађана. Није 
забиљежен  ниједан случај 
нарушавања јавног реда и 
мира у којем је учестовало 
више од пет лица.
Да је то тако говори и 
податак да је у овој години 
регистровано 90 случајава 
нарушавања јавног реда и 
мира, а у прошлој 94 случаја. 
Основном суду у Мркоњић 
Граду поднесено је 76 захтјева 
за покретање прекршајног 
поступка због нарушавања 
јавног реда и мира, што је 
за шест захтјева мање него 
у 2009. години. Прекршаји 
се углавном дешавају у 
угоститељским објектима, 
а већина прекршаја је 
изазвана физичким нападом. 
Нашим активностима ми 
предузимамо превентивне 
мјере на сузбијању појава 
нарушавања јавног реда и 

мира, па је за очекивати у 
наредном периоду смањење 
појава нарушавања јавног 
реда и мира.
ЛН: Станица јавне  безбје-
дности је у току године 
посветила значајну пажњу 
сузбијању криминалитета 
на подручју општине. Како 
оцјењујете резултате те акти-
вности, посебно са аспекта 
откривања починилаца изв-
ршених кривичних дјела?
ПЕНА: Генерално 
посматрано криминал је један 
од највећих зла савременог 
друштва. Том сегменту наше 
Одјељење криминалистичке 
полиције посветило је дужну 
пажњу, пратило појавне 
облике криминалитета и 
преузимало адекватне радње 
на спречавању и откривању 
учињених кривичних дјела. 
Желим да констатујем да 
је стање криминалитета, у 
односу на прошлу годину, 
знатно повољније. Наиме, 
знатно је смањен број 
кривичних дјела и доста 
је велика расвјетљеност 
кривичних дјела која су 
пријављена по непознатом 
извршиоцу.
До краја ове године 
евидентирано је укупно 
67 кривичних дјела, а 
прошле године 96, што 
је смањење за 30 одсто. 
Проценат расвјетљености је 
72 одсто, а прошле године 
је био 64,2 одсто. То је 
изванредан резултат, јер 
се у свјетским оквирима 
сматра задовољавајући 
резулатат ако полиција има 
расвјетљеност кривичних 
дјела на нивоу 30, односно 
50 одсто код нас. У току 
године евидентирана су два 
тешка кривична дјела, један 
случај је у Горњим Грацима, 
гдје је супруг убио супругу 
ножем и оружана пљачка 
кладионице „Вилијамс“. Тај 
случај је расвјетљен, а лице 
које је починило оружану 
пљачку је из Бихаћа и 
судски је процесуирано. 
Осим тога, оперативним 
радом на терену пронашли 
смо починиоце кривичног 
дјела разбојништва над 
саобраћајном патролом, 
које се догодило у 

децембру 2003.године. 
Занимљиво је да је у области 
општег криминалитета 
евидентирано 36,6 одсто 
мање кривичних дјела, 
од чега 18 по непознатом 
извршиоцу.
ЛН: Да ли се Одјељење 
криминалистичке полиције 
бави проблематиком привре-
дног криминала? Има ли 
резултата на том плану?
ПЕНА: У току године 
из области привредног 
криминалитета поднесено је 
осам извјештаја о почињеним 
кривичним дјелима, а толико 
је пријављено лица. Три 
кривична дјела су из области 
КД-а против привреде 
и јединства тржишта, 
односно из области царине 
због кривотворења новца. 
Једно кривично дјело је из 
области давања мита, три 
скидања или повреде печата 
или знака из члана 394 К3 
РС и једно због обмане 
при добијању кредита. 
Инспектори на сузбијању 
привредног криминалитета 
радили су и на прикупљању 
оперативних сазнања о 
евентуалним извршиоцима 
кривичних дјела из области 
привредног криминалитета.
Такође  су вођене активности 
по захтјеву Окружног 
тужилаштва Бањалука, као и 
по предметима задуженим од 
Сектора криминалистичке 
полиције ЦЈБ Бањалука и 
Управе криминалистичке 
полције МУП-а РС.

ПИРОТЕХНИЧКА
СРЕДСТВА-
ЛН: Господине Пена крајем ове 
и почетком наредне године 
обиљежавају се новогодишњи 
и божићни празници. Ранијих 
година била је присутна појава 
употребе ватреног оружја 
и пиротехничких средстава 
приликом прослава. Шта ће 
СЈБ конкретно предузети на 
сузбијању тих појава?
ПЕНА: Ми смо путем 
локалних медија упозорили 
грађане да се у току 
предстојећих новогодишњих 
и божићних празника 
уздрже од употребе 
оружја и пиротехничких 
средстава, јер је ранијих 

година усљед незаконите и 
нестручне употребе истих 
забиљежено неколико 
случајева повређивања лица. 
Као што је познато законом 
је забрањена продаја 
пиротехничких средстава у 
свим продавницама, осим 
оних које су регистроване 
за продају оружја и 
пиротехничких средстава.
Против власника трговачких 
радњи који буду вршили 
продају и набавку 
експлозивних материја, а 
нису регистровани за ту 
дјелатност СЈБ ће поднијети 
прекршајну пријаву. За 
тај прекршај предвиђене 
су новчане казне од 1.000 
до 3.000 КМ за одговорна 
лица, а за лица која пале 
пиротехничка средства од 
300 до 900 КМ.
    
„ОТВОРЕНА ВРАТА“-
ЛН: Како оцјењујете сарадњу 
полиције са грађанима, 
односно грађана са СЈБ?
ПЕНА: СЈБ већ неколико 
година проводи акцију 
„Отворена врата“.Ријеч 
је о активности гдје ми 
обезбједимо да нашу 
установу посјећују ученици 
свих основних и средњих 
школа, а то могу да чине 
и грађани. Та пракса се 
показала као добра и ми 
ћемо и у наредном периоду 
омогућити да СЈБ посјете 
организовано ученици, али и 
грађани. 
Сарадња полиције са 
грађанима је добра, мада 
у наредном периоду треба 
порадити да сарадња 
грађана са полицијом на 
пријављивању девијантних 
појава у њиховим срединама 
буде још боља. Све те појаве 
грађани могу да пријаве на 
бесплатан број телефона 122.

ДРОГА - Припадници СЈБ 
открили су и пронашли ове 
године два локалитета гдје 
је узгајана опојна дрога. 
Ријече је о локалитетима на 
подручју општине Рибник.

Разговорао:
Слободан ДАКИЋ

ИНТЕРВЈУ „ЛОКАЛНИХ НОВОСТИ“

ДУШКО ПЕНА,НАЧЕЛНИК СТАНИЦЕ ЈАВНЕ БЕЗБЈЕДНОСТИ МРКОЊИЋ ГРАД

МРКОЊИЋ ГРАД 
БЕЗБЈЕДНО МЈЕСТО ЗА ЖИВОТ

Душко Пена

Дјеца на прослави Крсне славе

Освећеење нових просторија
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СПОМЕНИЦИ У МРКОЊИЋКОМ КРАЈУ

600 СТЕЋАКА НА ПОДРУЧЈУ 
НАШЕ ОПШТИНЕ
                                                                                    
НА ПОДРУЧЈУ МРКОЊИЋКЕ ОПШТИНЕ НАЛАЗИ СЕ ОКО ШЕСТ СТОТИНА КАМЕНИХ 
СПОМЕНИКА, КОЈЕ У ОВОМ КРАЈУ ЗОВУ МРАМОРОВИ. ОВИ СПОМЕНИЦИ,   
А  СВОЈАТАЈУ ИХ СВИ СВИ КАО СВОЈЕ, КРОЗ СМРТ ГОВОРЕ О ЖИВОТУ.

Илири, Римљани, Угари, Турци, Аустријанци и други народи су кроз вијекове протутњали и по нешто „заборавили“ на подручју данашње општине Мркоњић Град. Ријеч 
је о подручју које се „угњездило“ између ријека Сане, Пливе и Врбаса и заштитило планинским масивима Лисине, Мањаче, Чемернице, Овчаре…
Мијењали су се становници, власти, имена насеља Леусаба, Јаниџ касаба, Ново Јајце, Варцар Вакуф, Мркоњић Град. Сви су иза себе  нешто оставили-путеве, водовод, 
руднике, стара утврђења, богомоље, мраморове-стећке.
Мркоњићким мраморовима, што кроз смрт о животу говоре, а којих у овом крају има око шест стотина, посветићемо ову причу.
Вијековима су их сви својатали. Приписивани су православљу, универзаланом католичанству, чистом исламу… Тумачили су их као умјетнички плод јеретичког 
богумилства… Ипак, зналачко око установиће да су мраморове(стећке) клесали наши преци свих вијера, неоптерећени предрасудама, јер на њима ријетко можемо 
наћи било какво вјерско обиљежје. Уз то, мисаона и умјетничка концепција мркоњићког мраморја, да тако кажемо, потпуно народно, углавном је са јаком примјесом 
православних ликовних традиција.
Публициста Веселин Диклић, човјек који у последњих двадесетак година интензивно ради на проналаску и заштити стећака и аутор књиге „Душа у камену“ истиче да 
их на подручју мркоњићке општине налазимо  у групама, појединачно, уз пут, у шумама, пропланцима, баштама, тврђавама, по старим запуштеним гробљима. Некада 
на дохват руке, а некада у неприступачним врлетима, гдје понекада наврате само ловци и планинари.
„Исклесани су у бурном раздобљу од 16. до 19. вијека, временима бројних миграција које су из темеља тријебиле и поново стварале демографску структуру овог краја, 
између ријека Сане, Пливе и Врбаса. Но, како се иде на сјеверозапад њихов број постепено опада. Зашто? Историчари  на ово питање још нису дали поуздан одговор“,-
истиче Диклић.
Најгушће размјешетене некрополе са стећцима,а у мркоњићком крају их мраморијем зову су на подручју села: Густовара, Шеховци, Тријебово, Баљвине, Подрашница, 
Копљевићи, Лисковица…мада се могу наћи и у околини села Бараћи, Герзово, Оћуне, Горњи и Доњи Граци…
„Облици им се крећу, од скоро неодређене плоче, до умјетнички савршено рељефно и архитектонски обликованих сандука, сљемењака. Посебну пажњу привлачи 
сандук с двије четворолисне розете и полумјесецом из Подрашнице, сљемењак из Лисковице. На једном од њих исклесан је и загонетни рељеф који, ма колико то звучило 
чудно, по облику невјероватно подсјећа на стилизовану фигуру слона“, -прича Диклић.
Занимљиво је да је прије прије четрдесетак година мркоњићки публициста и књижевник Иван Ловреновић истраживао стећке, сачинио је каталог фотографија стећака 
и издао монографију „Мркоњићки мраморови“. Тада је приређена и изложба најрепрезентативнијих узорака стећака са више локација мркоњићке општине.
Директор Културног центра „Петар Кочић“ Слободан Ћоћкало напомиње да ова установа већ годинама интензивно ради на откривању локација и прикупљању 
документације о мркоњићким мраморовима.
 „У селу Трново, које је удаљено четрдесетак километара од Мркоњић Града, на Трновачким лукама, на локалитету званом Трстовина, недалеко од православног гробља 
пронашли смо 80-так комада мраморја у облику сандука. Неколико стећака је правилно исклесано док су остали примјерци оштећени и вјероватно потичу из старијег 
периода настанка. Оријентација некрополе је правац запад-исток. Недалеко од некрополе налази се тумулус, вјештачки подигнута. Претпоставља се гробница у форми 
пресјечене пирамиде, на чијој се страни налази пет мраморова, од којих је један неправилно отесан, док су други груби и неправилне обраде, без видљиве орнаментике. 
Усамљени мраморови су у облику сандука, налазе се на мјесту званом Мраморје, на главичастом бријегу у засеоку Мандићи. Мрамор је слабо отесан и вјероватно потиче 
из старијег периода настанка“, –рекао  је Ћоћкало и додао да је  једно вријеме била  присутана идеја да се неки од мраморова, са садашњих, махом недоступних локација, 
премјесте на плато испред Дома културе. Од тога се одустало из политичких разлога.
 Како вријеме протиче, они ће остати ту гдје су вијековима били и свједочити о прошлом времену, животу и смрти.                                                                                       С. ДАКИЋ

НИШАН СА КРСТОМ-У селу Трново на православном гробљу на Трстовини налази се нишан на којем је урезан крст. Легенда каже да је неком Вукоману  породица 
вратила идентитет, али тек након смрти, па је покојник остао занавијек везан уз породично стабло.

ТАЈАНСТВЕНИ  НАТПИС- У трновачком засеоку Мандићи налазе се остаци тврђаве зване Ковачи, о којој нема никаквих писаних трагова. Највеће мистерија те 
тврђаве је камен величине 60/40/40 центиметара на којем се налази тајанствени натпис непознатог писма, састављен условно од седам словних знакова. Претпоставља 
се да је то старославенско писмо посвећено Дајбогу, Богу свијета, смисла и мисли. Легенда каже да ће онај који протумачи запис открити и спознати многе тајне времена.  

Општина Мркоњић Град, уз 
још четири локалне заједнице 
у РС, добила је Студију о 
валоризацији културно-
историјског и природног 
наслијеђа. Студију је израдио 
тим стручњака Републичког 
завода за заштиту културно-
историјског и природног 
наслијеђа. То је једна од 
најзначајнијих студија ко-
ју је добила мркоњићка 
општина у поратном периоду, 
закључено је на састанку 
представника општине, 
јавних, културних и научних 

радника са представницима 
Завода, на којем је одржана 
презентација студије. 
Стручни сарадник у Заводу 
Свјетлана Шиљеговић истиче 
да је ова установа властитим 
средствима финансирала 
израду студије.
,,Подручје општине Мркоњић 
Град по свом културно-
историјском и природном 
наслијеђу јединствено је 
и једно од најбогатијих на 
простору РС. То је благо од 
непроцјењиве вриједности 
које је огроман залог за развој 

туризма, али и привредни 
развој овога краја. Људи који 
овдје живе треба да буду 
поносни на оно што имају, 
на своју историју, на приодне 
„резервате“ којих нигдје 
нема. Занимљиво је да се 
већина локалитета из давних 

времена налази 
под земљом, што 
захтјева додатна 
археолошка ис-
траживања“,-  ре-
кла је Шиљего-
вићева  и  додала
да су сви локали-
тети  који  су  ре- 
гистровани  у сту-
дији по законским
одредбама и 
заштићени.

Директор Културног центра 
„Петар Кочић“ Слободан 
Ћоћкало каже да је студија 
регистровала 93 локалитета 
од бронзаног доба до данас.
,,Студија је докуменат који 
је, на неки начин, сумирао 
све оно што мркоњићка 

општина има и по чему је 
препознатљива. Наиме, уз 
93 регистрована локалитета 
од бронзаног доба до данас, 
заштићено је и 226 природних 
оаза, које могу бити добра 
база за развој туризма у 
нашој општини “, нагласио је 
Ћоћкало.                  

С. ДАКИЋ

ЛИСИНА - На планини 
Лисини студија је одредила 
заштићени локалитет, као 
стајалиште гљива. На величину 
„резервата“ примједбу су 
имали представници ШГ 
„Лисина“, па је договорено да та 
површина износи 10 хектара.

КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКО И ПРИРОДНО НАСЛИЈЕЂЕ 
МРКОЊИЋКЕ ОПШТИНЕ

ПРИРОДНО БЛАГО ОД НЕПРОЦЈЕЊИВЕ ВРИЈЕДНОСТИ

Свијетлана Шиљеговић

Горње Баљвине 

ФОЛКЛОРНИ АНСАМБЛ ПРОСЛАВИО СЛАВУ

ФОЛКЛОРИСТИ СЛАВИЛИ, ИГРАЛИ И ПЈЕВАЛИ
Чланови КУД-а „Петар Први Карађорђевић Мркоњић“ у понедјељак увече , 13.12.2010.,  
прославили су своју крсну славу Свети апостол Андреј Првозвани. Славском обреду 
осим чланова друштва присуствовали су представници општине и културно-умјетничких 
друштава са којима мркоњићки фолклористи имају успјешну сарадњу.
Мркоњићко културно-умјетничко друштво славу Свети апостол Андреј Првозвани слави 
од свог оснивања, последње 22 године, јер је то крсна слава породице Карађорђевић.
Предсједница КУД-а Милица Грмаш каже да је слава прилика да се сумирају и резултати 
једногодишњег рада, али да се разговара и о плановима рада у наредној години.
,,У овој години наше друштво је имало успјешан рад и бројне концерте у Републици Српској, 
Федерацији БиХ и Србији. Наша гостовања у Србији одржавају се у континуитету, јер ми 
одржавамо братске везе са неколико друштава из Србије. Наступили смо и на фестивалу 
Охридско љето у Македонији. С успјехом смо и организовали Дјечији фестивал фолклора 
у нашем граду, гдје смо заузели друго мјесто”, - истакла је Грмашева и додала да ће се и у 
наредној години организовати одлазак на неколико фестивала  у иностранству.
Младена Радић четири године игра у културно-умјетничком друштву и каже да је 
одушевљена дружењем фолклориста.
,,Волим фолклор и редовно идем на пробе и наступе. За мене је посебан доживљај одлазак 
с друштвом на гостовања у Србију. Посебно ми је лијепо било на фестивалу у Крпољину у 
Србији и на смотри фолклора у Приједору “,- рекла је Младена.                               С. ДАКИЋ Најмлађи фолклористи

УСПЈЕХ ГРАДСКОГ ХОРА “МАЛИ ПРИНЦ”

ДУШИЦА НОВКОВИЋ ЈЕДИНИ ПРЕДСТАВНИК 
БИХ НА ДЈЕЧИЈЕМ ФЕСТИВАЛУ “ЧАРОЛИЈА”

Чланица Градског 
хора „Мали принц“ 
Душица Новковић ће 
ове године бити једини 
представник БиХ на 
чувеном  србијанском 
дјечијем фестивалу 
„Чаролија“. Она ће се 
представити пјесмом 
„К’о чоколада“, за 
коју је музику и 
текст урадила Нена 
Лековић, а аранжман 
Зоран Радетић.
„Ове године је у 
полуфиналу било 25 
учесника, а Душица се 
нашла као једини представник БиХ . Она је својим вокалним и сценским наступом, који 
је био комплетан, заслужила учешће на финалу. Вјерујем да ће Душица овај пројекат 
Малог принца изнијети до краја, а пјесма је доста жива и интересантна“, рекла је вођа 
мркоњићког Градског хора „Мали принц“ Милијана Малић.
Новковићева је и прошле године учествовала на фестивалу Чаролија, а са фестивала 
„Шарени вокли“, који се одржава у Сомбору, је донијела гран при.
„Имам девет година, идем у четврти разред и одличан сам ученик. Пјесма ми се веома 
свиђа и кад пјевам немам трему. 
Мислим да ћу супер проћи, не морам побиједити, важно је да се дружим и да учествујем“, 
рекла је ова симпатична и весела дјевојчица. 
Иначе, чланови Градског хора „Мали принц“ су се досад истакли на бројним 
манифестацијама, учествују редовно на „Ђурђевданском фестивалу“, ишли су и у 
Македонију, ту је и фестивал „Дјеца пјевају граду“, као и бројни други. 
„У хору су чланови дјеца узраста од четири до 14 година, редовно наступамо на нивоу 
града, регије и државе, како са хором, тако и индивидуално. Ова дјеца већ имају 
одређено сценско и вокално искуство, поникли су из школског хора. 
Појединци су се својим вокалним способностима истакли на многим фестивалима”, 
рекла је Малићева. 
У реализацији  активности Градског хора „Мали принц“, како кажу, највише им помаже 
општина, Хидроелектрана на Врбасу, Мркоњић путеви, МГ Минд и дискотека „Делта“.
                                                                                           

Д.ЛЕКИЋ

МАРИЈА ШЕСТИЋ ПЈЕВАЛА 
У КАФЕ-БАРУ 

„КОСМОПОЛИТ“

Некадашња представница БиХ на Евровизији Марија 
Шестић, са својом екипом, гитаристом Душком Шоботом 
и клавијатуристом Драганом Мирковићем, гостовала је 
у суботу навече ( 4.12.) у кафе- бару „Космополит“.
„Први пут овдје пјевам и допада ми се атмосфера, као и 
људи, који су топли и опуштени. Био је изазов да дођем 
и да видим како ће нас прихватити. Репертоар је врло 
спонтано смишљен, прије свега, нека музика коју ми 
волимо да слушамо, коју волим да пјевам, а то су познате 
стране пјесме, уз неколико домаћих. Основна сврха је да 
се добро забавимо и да уживимо у томе. 
Сад, углавном, радим спонтане свирке, треба ми 
искуство “, рекла је Шестићева и додаје да вјерује да ће 
јој и Нова година бити радна.
Каже да се још није јасно профилисала у којем музичком 
жанру би радила. 
Тренутно је у фази осмишљавања, а мисли да ће то 
имати везе са севдалинкама и народним мелосом.
О сљедећем представнику БиХ на Евровизији Дини 
Мерлину каже да не сумња да је то, прије свега, 
квалитетан избор. 
„Дино је ,заиста, наша звијезда судећи по његовим 
старим хитовима. Вјерујем да ће он дати тај неки свој 
аутентичан звук и да ће то бити квалитетно“, додала је 
Шестићева.

 Д.Лекић
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ШУМСКО ГАЗДИНСТВО 
„ Л И С И Н А“ 
МРКОЊИЋ-ГРАД

срећне новогодишње и божићне празнике 
свим грађанима општине Мркоњић Град
желе запослени 
Шумског газдинства 
„Лисина“ МРкоњиЋ ГРаД.

ПОРИБЉАВАЊЕ 
ЈЕЗЕРА БАЛКАНА И 

РИЈЕКЕ ПОНОР
Удружење спортских риболоваца “Мркоњић Град “ 
организовало је јесењу акцију порибљавања језера 
Балкана и ријеке Понор, са 30.000 комада поточне 
пастрмке.  Ријеч је о акцији вриједној око 3.700 КМ. 
У сарадњи са Хидроелектраном Бочац, у октобру су 
порибљени велико и мало језеро Бочац. Из Удружења 
спортских риболоваца “Мркоњић Град” подсјећају да је 
у току забрана лова на поточну пастрмку.

С. МИЛЕТИЋ

ПРОТЕСТ ГРУПЕ ГРАЂАНА НАСЕЉА ПОДОРУГЛА

ПРОТЕСТОВАЛИ ЗБОГ ДИМА ИЗ ФАБРИКЕ
Испред „Бемине“ 
фабрике обуће у 
сриједу 08.12.2010. 
године око 19 
часова окупила се 
група грађана, који 
су протестовали 
тврдећи да се 
у котловници 
фабрике ложи 
отпадна кожа и 
гума, што ствара 
неподношљив дим 
и гушење. Њихове 
наводе енергично 
су демантовали 
одговорни из 
„Беме“, тврдеће да 
се у котловници за 
загријавање објеката ложи само огријевно дрво и угаљ.
Међутим, мјештани тврде да  мјесецима из ове фабрике у ноћним сатима из димњака 
излазе густи облаци дима са  смрадом и да због тога они и дјеца у зимском периоду имају 
здравствених проблема.
„Ми имамо доказе, фотографије и видео снимке да из димњака фабрике излази „црни“ 
загушујући дим, који је сигурно штетан за здравље. Више од годину дана ми немамо мира, 
не можемо веш да  сушимо на балконима, да отворимо прозор, јер дим гуши. Обраћали 
смо се неколико пута надлежнима, комуналној инспекцији у Мркоњић Граду, који су нам 
казали да је за то надлежна Републичка еколошка инспекција у Бањалуци. Међутим, до 
сада нико ништа није конкретно предузео да се проблем ријеши, односно да се утврди да 
ли Фабрика обуће ноћу спаљује отпадну кожу и гуму, што је погубно за наше здравље“, 
-рекао је мјештанин Подоругле, који није желио да му се спомиње идентитет у новинама.
На позив мјештана и представника Станице јавне безбједности на лице мјеста изашли су 
представници Комуналне полиције.
„Нама су одговорни у фабрици пренијели да се у котоловници ложи огријевно дрво и 
угаљ. Истина,  у сриједу у вечерњим часовима грешком  један радника запалио је мању 
количину отпада у кругу фабрике, што је проузроковало  дим и смрад. Обећано нам је да 
таквих појава неће бити више“, -рекао је комунални полицајац Милорад Врбљанац.
Технички директор „Беме“ Маринко Умићевић у изјави за медије рекао је да фабрика за 
рад котловнице искључиво користи дрво и угаљ.
„Јуче је било топло вријеме са температуром око 20 степени и у котловници се није 
ложила ватра.Очито је да су у питању неке друге ствари и да неком смета што фабрика 
ради. То је једина фабрика у општини која ради и запошљава 150 радника, а у плану је да 
се наредне године запосли још толико“, -рекао је Умићевић и додао да не види разлог да 
се око фабрике ствара проблем којег нема.

     С. ДАКИЋ

  ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

  У ПОРАСТУ НАСИЉЕ НАД ЖЕНАМА И ДЈЕЦОМ
На подручју мркоњићке општине у порасту је насиље у породици. Наиме, Станици јавне безбједности до краја новембра пријављено је 25 случајева 
насиља у породици.
Стручни сарадник у Центру за социјални рад Милан Вујичић каже да је 15 лица пријавило насиље у породици овој установи. Ријеч је углавном о 
женама које су мужеви злостављали, физички и психички. Честа је појава да се злостављају малољетна, али и пунољетна дјеца.
„Последњих година евиденат је пораст насиља нарочито над женама и дјецом, односно немоћним особама. Насиље се дешава углавном у породицама гдје 
је присутан алкохолизам, незапосленост, тешка економска ситауација...У свим случајевима породичног насиља ми обилазимо породице и покушавамо 
да дјелујемо превентивно у складу са законом“, -рекао је Вујичић и додао да тренутна ситуација није драматична, али због лоше економске ситуације 
може се очекивати да дође и до ескалације насиља у породици.
Начелник Станице јавне безбједности Душко Пена тврди да је много већи број насиља у породици, од броја који је пријављен полицији.
„Доста случајева насиља у породици се не пријављује полицији или Центру за социјални рад. Разлог за то су патријархална схватања да случајеви насиља 
над женама треба да остану у „кући“, а временом такви случајеви „експлодирају“. Проблем представља што се насиље у породици, у већини случајева, 
третира као прекршајни, а не кривични поступак, па су и казне доста благе“,- истиче Пена и наглашава да друштво мора предузети ефикасније мјере 
превентиве и едукације породица, како би се смањио алкохолизам и насиље у породици.                                                                                                                                             

С. ДАКИЋ

ДЈЕЦА-Вујичић напомиње да забрињава чињеница да се у овој години догодило неколико случајева „оштрог“ насиља над дјецом. Ријеч је о физичком, 
али било је случајева и психичког злостављања.     
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ВАЖНИЈИ БРОЈЕВИ ТЕЛЕФОНА:

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

                 РОЂЕНИ У ДЕЦЕМБРУ 2010. ГОДИНЕ

1. КОСТИЋ САША, син Дејана и Нермине
2. МАКСИМОВИЋ ПАВЛЕ, син Николе и Деве
3. ДРАГОСАВЉЕВИЋ МАРКО, син Мирослава и
                 Наташе
4. ЋУЋУЗ ЛУКА, син Синише и Сање
5. ЈОКИЋ ФИЛИП, син Остоје и Босе
6. МАКСИЋ ЗДРАВКО, син Дарка и Бориславке
7. НЕСЛАНОВИЋ ЕМА, кћи Емине
8. ВИДИЋ ЖИВАНА, кћи Јована и Весне
9. МИЛИЋ НИКОЛА, син Драгана и Биљане

                 ВЈЕНЧАНИ У ДЕЦЕМБРУ

1. ТОДОРОВИЋ БРАНКО и ДАНИЛОВИЋ БРАНКИЦА
2. ВЕРЕМ ДАНИЈЕЛ и ТОПИЋ САЊА

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

МИРИС КИШЕ НА БАЛКАНУ
Аутор: Гордана Куић
Категорија: роман-сага

... У настојању да прикаже судбину једне јеврејске 
породице с нашег тла, аутор је у ствари отишао 
много даље: показао је да се од неминовности 
историје не може побјећи. Насликао је историју 
као неман која се у цикличним периодима враћа, 
али и као сулудог шаљивчину који је сваког часа 
спреман да промјени боју фигурама којима се 
игра. Мирис кише на Балкану  јесте значајан 
допринос оскудној јеврејској књижевности код 
нас, али с обзиром на то да су преломни тренуци 
у историји овдашње јеврејске заједнице у исто 
вријеме преломни тренуци за цијелу нашу земљу, 
да се њена историја осликава у трагичној повјести 
једне јеврејске породице, онда овај роман прераста 
уске границе таквог одређења и његов значај 
постаје 
знатно шири.“

НИНА И ТАЈНЕ ОСМЕ НОТЕ
Аутор: Муни Вичер, Категорија: дјечији авантуристички роман

Венецијом се и даље чује шапат да је статуа Крилатог Лава летјела... Нови, мистериозни 
градоначелник забрањује сваку причу о томе. И 
становништво, збуњено и испрепадано, једва чека да 
се врати рутини свакодневног живота. Само је једна 
особа сасвим сигурна шта се збило, заправо и ко стоји 
иза таквог фантастичног догађаја. Нина је управо 
тако савладала свог моћног непријатеља, чаробњака 
Каркона Ка Д Ора, и заувјек га послала у таласе 
венецијанске лагуне. Заувјек? Међутим, судбина 
Шестог Мјесеца је још увјек неизвјесна, а да би се 
спасао неопходно је поћи у најудаљеније крајеве. Не 
само у простору, већ и у времену. Божанства старог 
Египта чувају неке древне, исконске тајне, али је за 
њихово разрјешење неопходна и сагласност моћног 
Озириса. Уз помоћ својих другара, Нина улази у 
невјероватни свијет пирамида, хијероглифа и мумија, 
како би се приближила силном божанству. Цијелу 
авантуру компликује и појава старог непријатеља...

ОБАВЈЕШТЕЊЕ - Поштовани суграђани, 
од наредног броја уводимо рубрику КУТАК ЗА ГРАЂАНЕ у којој  ћете моћи добити одговоре на постављена питања надлежним органима 
Административне службе општине.  Уколико желите да на овој страни нађете одговор и на ваше питање, можете га послати путем уређаја за 
контакт с грађанима, на интернет-страници oпштине (www.mrkonjić-grad.rs.ba), или на адресу електронске поште: javnost@mrkonjic-grad.rs.ba                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                            Ваша редакција

КОШАРКАШКА ЛИГА БИХ
                      

У МРКОЊИЋКОЈ „АРЕНИ“ ОРУЖЈЕ  
ПОЛОЖИЛА И БОСНА
МЛАДОСТ – БОСНА 89:73 (22:14, 22:15, 25:24, 20:20)
Дворана:“Арена Комерцијалне банке“. Гледалаца: 1.100. Судије: Един Хусарић (Тузла), Иван 
Миличевић (Читлук), Томислав Стапић (Мостар).

МЛАДОСТ: Пекез, Иванић 11, Авдибеговић 16, Ђурановић 15, Милошевић 10, Коматина 24, 
Велимировић 6, Видовић, Кежић 4, Калајџија, Радановић, Делић 3. Тренер: Горан Сладојевић.
БОСНА АСА БХТ: Радић, Буза 5, Хоџић 2, Хот 5, Батина 8, Ђурасовић 13, Чамиџић 6, Демић 
2, Рахимић 12, Круслин 4, Мујић 8, Пашалић 8. Тренер: Дејан Парежанин.

Кошаркаши мркоњићке Младости у 
дербију 10. кола „Лиге 13“ заслужено 
и увјерљиво су савладали  Босну АСА 
БХТ, резултатом 89:73. Била је то одлична 
кошаркашка представа, у којој су 
домаћи кошаркаши у свим елементима 
игре надиграли некадашњег шампиона 
Европе и током цијеле утакмице имали 
предност, која је у 35 минуту меча 
износила и плус 24 поена разлике.   
Посебно поглавље у овом мечу припада 
навијачима Младости, популарним 
„Вуковима из Мичигена“, који су уз помоћ 
трубача направили праву јужноамеричку 
атмосферу у „Арени Комерцијалне банке“.
Иначе, домаћи кошаркаши фуриозно су 
отворили меч и повели  8:0, а гости су 
прве поене постигли у трећем минуту 
тројком Пашалића. Тако је Младост први 
период игре ријешила у своју корист резултатом 22:14. Са агресивном и доминантном игром под 
кошем домаћи кошаркаши наставили су и у другој четвртини, коју су добили 22:15. Треба рећи 
да су се кошаркаши Босне у 13. минуту резултатски били приближили на три поена заостатка 
(24:21), али је то било све што су успјели да ураде у овом мечу, јер су домаћи кошаркаши поенима 
Коматине и Ђурановића, те тројком Иванића направили разлику од плус 13 поена на крају 
четвртине.
У трећој и четвртој четвртини потпуна доминација кошаркаша Горана Сладојевића,јер су имали 
предност од 20 и 24 поена.Наиме,у 36. минуту резултат је гласио 79:55. Тада је домаћи тренер 
Сладојевић у игру увео кошаркаше који имају мању минутажу,што су гости искористили и 
ублажили пораз.
Тренер Младости био је задовољан игром својих кошаркаша и убједљивом побједом.
„Заслужено смо побједили, јер смо од првог до последњем минута диктирали игру и имали висок 
ритам. У меч смо ушли посебно мотивисани, јер Босна је велики тим. Атмосфера у дворани 
је била фантастична и публика је била наш шести играч, а ми смо им се одужили добром, 
ефикасном и агресивном игром“, -рекао је Сладојевић.
Тренер гостију Дејан Парежанин истиче да је Младост заслужено побиједила, а да је ова утакмица 
за већину његових кошаркаша велика школа.
 „Кошаркаши Младости мотивисаније су ушли у утакмицу и фантастичном агресивношћу заслужено су нас побиједили. Своју добру игру крунисали су лаким 
поенима и у првом полувремену имали су невјероватан шут за два поена, чак деведесет процената. Моја екипа је млада и подлегла је атмосфери, јер већина 
кошаркаша раније није играла  пред оваком атмосфером и нису могли да се ослободе притиска“, -рекао је Парежанин.                                                                С. ДАКИЋ

АРЕНА КОМЕРЦИЈАЛНЕ БАНКЕ 

,,ХРАМ КОШАРКЕ “
Успјеси и одличне игре кошаркаша Младости постале 
су прави кошаркашки хит међу љубитељима кошарке у 
Мркоњић Граду, Бањалуци, Шипову, Језеру, Рибнику..., 
али и сусједним општинама у Федерацији БиХ. Наиме, 
готово на све утакмице Младости, које се играју у „Арени 
Комерцијалне банке“ долазе истински љубитељи кошарке 
из ових мјеста. Долазе, да уживају у кошаркашким 
чаролијама Коматине, Ђурановића, Велимировића, 
Иванића, Авдибеговића...у њиховој „атомској“ кошарци.
Осим,“обичних“ љубитеља кошараке, утакмицама 
Младости присуствују по правилу и значајни 
кошаркашки радници, тренери, некадашњи кошаркаши...
Тако је било и на дерби мечу са сарајевском Босном, гдје 
је објектив нашег фото апарата забиљежио, у друштву 
са предсједником Кошаркашког савеза Републике 
Српске Зораном Тегелтијом, генералног секретара КС 
РС Обрадовића, позната имена из кошаркашког свијета 
Бобија Спасојевића, Брану Човичковића... Сви су били 
одушевљени игром кошаркаша Младости и бриљантном 
побједом над некадашњим европским шампионом 
Босном.
Обећали су нови долазак у мркоњићки храм кошарке.

                                                                  С.ДАКИЋ

Арена			Комерцијалне	банке	-	Предсједник	и	секретар	КС	РС

Детаљ	са	утакмице

СРЕЋНИ БОЖИЋНИ И НОВОГОДИШЊИ ПРАЗНИЦИ!
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Дарко Несторовић најозбиљнији је кандидат за шефа стручног штаба мркоњићке Слободе. 
Наиме, на сједнице Управног одбора на којој су анализирани резултати у јесењем дијелу 
шампионата, гдје је Слобода заузела тринаесту позицију са 12 бодова и налази се међу 
екипама које су у угроженој зони за напуштање прволигашког статуса, њему је дата предност 
међу осталим кандидатима.
Предсједник Управног одбора Боро Рудић каже да je у комбинацији за шефа стручног штаба 
било пет кандидата, међу којима су у најужeм избору били Дарко Несторовић, Жељко 
Врањеш, Иле Перишић и Марко Милошевић.
„Став чланова Управног одбора је да се између ових кандидата повјерење укаже провјереном 
тренерском имену Дарку Несторовићу, који је са успјехом водио неколико година Рудар из 
Приједора. Директор клуба Гојко Ђурић задужен је  да са најужим руководством разговара 
са Несторовићем и да он дође на наредну сједницу и члановима Управног одбора презентује 
свој програм рада за очување прволигашког статуса. Наиме, Управни одбор је спреман да 
прихвати његове услове и програм рада за излазак из резултатске и играчке кризе“, -рекао је 
Рудић и нагласио да договор треба да буде постигнут до краја наредне седмице.
Потпредсједник Скупштине клуба Миленко Милекић потврдио је да је на састанку било ријечи и о финансијској ситуацији, која је задовољавајућа, али и 
рјешавању неких дуговања за комуналну и потрошњу електричне енергије.
„Потребно је у наредном периоду уз јачање играчког и стручног кадра, створити услове да се ојача и клупско руководство. Јер се том сегменту мора 
посветити више пажње, као и раду са млађим категоријама“, -истакао је Милекић                                                                                                                       С.  ДАКИЋ
НОВИНАРИ- Одржавање сједнице Управног одбора очекивано је са посебним интересовањем јавности у Мркоњић Граду, чији грађани издвајају не мала 
средства за рад клуба. Међутим, на сједницу новинари нису били позвани, него су о засједању информисани од предсједника Боре Рудића. Зашто?  
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КОШАРКАШКА ЛИГА БИХ
МРКОЊИЋАНИ ЗАДРЖАЛИ ЛИДЕРСКУ ПОЗИЦИЈУ

                
МЛАДОСТ – СЛОБОДА 76 : 64
(17:19, 22:18, 16:6, 21:21)
Дворана: “Арена Комерцијалне банке“. Гледалаца : 800. 
Судије:Саша Бабић (Бањалука), Иван Миличевић и Владо 
Марић (Читлук).
МЛАДОСТ: Пекез, Иванић 6, Авидибеговић 15, Ђурановић 
8, Милошевић 18, Коматина 9, Делић, Видовић, Кежић 
3, Велимировић 17, Радановић, Калајџија. Тренер: Горан 
Сладојевић.
СЛОБОДА: Хоџић, Булић, Кастратовић 4, Хринић 8, 
Халилбеговић 4, Албијанић 20, Јефтић 3, Секицки 10, 
Јовановић, Танасиловић 15, Ахмедић, Латифагић. Тренер: 
Сенад Муминовић.

Кошаркаши Младости у дербију 12. кола „Лиге 13“ савладали 
су заслужено Слободу из Тузле резултатом 76:64. Била је то 
одлична и неизвјесна утакмица, јер су се гости мркоњићкој 
публици представили у одличном издању и кошаркашима Горана 
Сладојевића требало је много знања и хтијења да забиљеже десету 
побједу у шампионату и задрже лидерску позицију на табели.
Питање побједника ријешено је у трећој четвртини коју су 
Мркоњићани добили резултатом 16:6 и у последњи период игре 
ушли са предношћу од 12 поена, мада су у 29. минуту имали и 
највећу предност од 15 поена. Гости су покушали  у последњем 
периоду игре да преокрену резултат, али за то нису имали снаге, 
јер су Велимировић и Авдибеговић са по двије тројке ставили 
тачку на побједу Младости. Тренер Младости Горан Сладојевић 
био је задовољан игром и побједом своје екипе.
,,Био је то тежак меч и ја сам се прибојавао ове утакмице, што 
се показало да сам био у праву, јер Слобода има одличну екипу. 
Треба признати да смо њих најтеже добили у нашој дворани 
од свих екипа, које смо угостили у првом дијелу шампионата. 
Пресудила је наша жеља за побједом и одговорност у игри”, рекао 
је Сладојевић.
Тренер гостију Сенад Муминовић био је разочаран поразом, 
којих их је удаљио од пласмана у горњи дио табеле.
,,Кључна је била трећа четвртина, гдје смо ми одиграли лоше. У 
последњем периоду игре нисмо успјели да преломимо резултат, 
јер је наша екипа изузетно млада и није имала снаге за побједу у 
овом мечу“, рекао је Муминовић.                                          С. ДАКИЋ

ПОЛУФИНАЛЕ КУПА РС У КОШАРЦИ

ПИВАРИ У ФИНАЛУ КУПА
                     
МЛАДОСТ-БОРАЦ НЕКТАР 67:79
(13:17,22:17, 22:17, 10:28)

Дворана: “Арена Комерцијалне банке“. Гледалаца: 800. Судије: Миљан Шобот 
(Бањалука), Бранислав Бранковић (Бањалука), Даворин Скендерија (Бањалука).

МЛАДОСТ: Пекез, Иванић 9, Авдибеговић 8, Ђурановић17, Милошевић 7, Коматина10, 
Делић, Видовић, Кежић 4, Велимировић 12, Радановић, Калајџија. Тренер: Горан 
Сладојевић.
БОРАЦ НЕКТАР: Тошић 11, Јовановић 14, Врањеш, Костадиновић, Шутрановић, 
Јагодић, Куриџа 17, Блануша 2, Јоцовић 22, Павловић, Лончар, Ковачевић 13, Радукић. 
Тренер:  Драго Каралић.

У полуфиналу Купа РС Борац Нектар је у Мркоњић Граду побиједио Младост 
резултатом 79:67. 
Питање побједника ријешено је у последњих пет минута меча, када су кошаркаши 
Борац Нектара успјели да изједначе резултат и у завршници меча стигну до високе 
побједе. Наиме, три минута и 35 секунди прије краја утакмице, при резултату 
67:64 за Борац Нектар, судије су са неколико неразумљивих одлука и досуђивањем 
техничке грешке оштетили домаћи састав, што је искусна екипа гостију искористила, 
забиљежила побједу и пласирала се у финале Купа РС.
Иначе, меч је био узбудљив и са много преокрета. Наиме, гости су боље отворили 
утакмицу и прву четвртину ријешили у своју корист резултатом 17:13. У другој и трећој 
четвртини доминација домаћих кошаркаша, који су оба периода игре ријешили у своју 
корист идентичним резултатом 22:17. У 29. минуту Младост је водила резултатом 
57:47 .
Међутим, у 35. минуту гости долазе до вођства 65:62, поенима Златка Јовановића, да би 
Владан Јоцовић, након техничке грешке коју су судије свирале домаћим кошаркашима, 
са три поена „преломио“ меч и гостима обезбиједио побједу.
Тренер Младости Горан Сладојевић и поред пораза био је задовољан игром својих 
кошаркаша.
„Ми смо у овом мечу играли колико смо имали свјежине, јер нас је у финишу сустигао 
умор. Мислим да смо добро парирали Борцу, јер смо били близу и побједе, али нас је 
дотукла техничка грешка. Честитам гостима на заслуженом пласману у финале Купа 
РС“, -рекао је Сладојевић.
Стратег Борца Нектара Драго Каралић није крио задовољство пласманом своје екипе у 
финале, али је имао примједби на игру својих кошаркаша у другој и трећој четвртини.
„Доста нервозно смо ушли у утакмицу, јер су нам требале три и по четвртине да 
исконтролишемо и ријешимо утакмицу у  своју корист. Мислим да смо уласком у игру 
Лончара убрзали проток лопте, јер смо у завршници меча постигли много поена, и да 
смо се заслужено пласирали у финале Купа РС“, -истакао је Каралић.                         

  
С. ДАКИЋ

СРЕЋАН БОЖИЋ И НОВА ГОДИНА!

ДАРКО НЕСТОРОВИЋ ЗВАНИЧНО ПРЕУЗЕО ФК „СЛОБОДУ“

СЛОБОДА ЋЕ БИТИ ХИТ  ПРОЉЕЋЕНОГ ДИЈЕЛА ШАМПИОНАТА
Дарко Несторовић званично је преузео мјесто шефа стручног штаба мркоњићке Слободе. Наиме, он је јуче са предсједником и потпредсједником клуба Бором 
Рудићем и Миленком Милекићем, те са директором Гојком Ђурићем утаначио све детаље око вођења екипе у прољећном дијелу шампионата, гдје је основни циљ 
сачувати прволигашки статус.
,,Пред стручним штабом, управом клуба и играчима је велики задатак да се у наставку шампионата обезбиједи пласман који гарантује останак у Првој лиги. Наравно, 
биће то тешко, јер је у јесењем дијелу шампионата екипа освојила само 12 бодова и налази се на 12. мјесту, али сви ми у клубу смо увјерени  да ће Слобода већ у 
наредном шампионату бити стабилан прволигаш. Договорили смо се да се екипа појача са неколико нових фудбалера на кључним позицијама, јер примјећено је да 
је код неких фудбалера био присутан умор и засићеност играња неколико сезона у истој екипи. Комплетне припреме обавићмо на спортским теренима у Мркоњић 
Граду, гдје постоје оптимални услови за рад “, рекао је Несторовић и најавио да ће припреме за прољећни дио првенства почети половином јануара наредне године.
Директор Гојко Ђурић каже да ће наредних дана бити познато који ће играчи остати, а којима ће се управа клуба захвалити на сарадњи.
,,Сигурно је да ћемо се играчки појачати, јер нам је потребан један добар фудбалер старости до 21 године. Појачаћемо се у нападачкој, везној и одбрамбеној линији, 
а који ће фудбалери бити ангажовани договорићемо се са шефом стручног штаба. У комбинацији је неколико имена, а само могу да кажем да се ради провјереним 
фудбалерима”, истакао је Ђурић. Предсједник и потпредсједник клуба Боро Рудић и Миленко Милекић истичу да је од великог значаја што је са Несторовићем 
договорено да сачини план и да надзире рад са млађим категоријама у клубу.
,,Наша је дугорочна визија да у првој екипи за годину, двије имамо већину фудбалера који су поникли у нашем клубу. Ту нашу жељу подржао је Несторовић, који ће 
надзирати рад и са млађим категоријама “, истакли су Рудић и Милекић.
ОРГАНИЗАЦИЈА - Дарко Несторовић истиче да је Слободу преузео јер је добро организован клуб са солидно организованим играчким кадром.
,,За мене је ангажман у Слободи велики изазов, као што је био случај у Рудару из Приједора и Дрини из Зворника. Те екипе су сада премијерлигаши, а ја се надам да 
ће то бити и Слобода “.                                                                                                                                                                                                                                                                               С. ДАКИЋ

ЗАСЈЕДАО УПРАВНИ ОДБОР ФК „СЛОБОДЕ“

УСКОРО НОВИ ТРЕНЕР 
НА КЛУПИ МРКОЊИЋАНА
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Општина Мркоњић Град

Срећне предстојеће празнике и 
успјешну 2011. годину 

жели вам општина Мркоњић Град

РАД  УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ МРКОЊИЋ ГРАД У ДАНЕ ПРАЗНИКА
Угоститељски објекти на подручју општине Мркоњић Град могу радити неограничено и то: 31. децембра, 01. јануара, 06. јануара, 13 и 14. јануара. Осталим 
данима, у периоду од 20. децембра  текуће године до 15. јануара наредне године, сваким даном, угоститељски објекти могу да раде дуже у односу на радно 
вријеме прописано важећом одлуком и то како слиједи: 
•	 ресторани од 07 – 02 часа, угоститељски објекти за исхрану и пиће од 07 – 02 часа, диско барови и диско клубови од 19 до 04 часа,  ноћни барови од 20 – 05 часова;

РАДНО ВРИЈЕМЕ  ПРАВНИХ ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИКА КОЈИ ОБАВЉАЈУ ТРГОВИНСКУ И, ЗАНАТСКУ И УСЛУЖНУ ДЈЕЛАТНОСТ
Одлуком о одређивању радног времена правним лицима и предузетницима који обављају трговинску, занатску и услужну дјелатност на подручју општине 
Мркоњић Град у  дане наведених празника. 
•	 НОВА ГОДИНА      (01-02.01.2011. године) 
•	 БОЖИЋ                     (06.07.-01.2011. године)
•	 ДАН РЕПУБЛИКЕ  (09.01.2011. године)  

У времену од 00,00 до 24,00 часова могу да  раде: правна лица и предузетници који обављају дјелатност производње хљеба и пецива, те продају истих, 
трговински објекти на бензинским пумпним станицама.

02.01.2011 године, у времену од 07,00  до 15,00 часова могу да раде:
•	 трговине на мало прехрамбеним и непрехрамбеним производима (дјелатност продавница мјешовите робе), киосци, аутопраона, трговине на мало цвијећем

02.01.2011.године у времену од 08,00 до 21,00 часова могу да раде:
•	 видео клубови, салони забавних игара, спортске кладионице, аутомати за игре на срећу, аутомати за забаву , класичне томболе и сл.

На дан 06.01.2011. године, у врмену од 07 до 16 часова могу да раде:
•	 трговине на мало прехрамбеним производима (продавнице мјешовите робе), киосци, аутопраоне, трговине на мало цвијећем, видеоклубови, салони 

забавних игара, спортске кладионице, аутомати за игре на срећу, аутомати	за	забаву,	класичне	томболе,	фризерски	салони

На	дан	07.01.2011	године	,	не	раде	правна	лица	и	предузетници	који	обављају		трговинску,	занатску	и	услужну	дјелатност,	осим		:	правних		лица	и		
предузетника	који	обављају	дјелатност	производње	хљеба	и	пецива,	те	продају	истих	и	трговински	објекти	на	бензинским	пумпним	станицама.
На дан 09.01.2011 године у времену од 07 до 16 часова, уколико желе могу да  раде сви субјекти који обављају занатску , трговинску и услужну дјелатност.

ДАНИ ПРАЗНИКА 
У складу са Законом о празницима Републике Српске (Сл. гласник број: 43/07) као републички празник празнује се 1. и 2. јануар, Нова година. 
С обзиром да други дан републичког празника који се празнује два дана пада у недјељу, преноси се на понедјељак, а што значи да 3. јануара (понедјељак) 
неће радити органи јединице локалне самоуправе, предузећа, установе и друге организације и лица која професионално обављају услужне и производне 
дјелатности. Такође, републички празници су и 06. и 07. јануар (Божић) и 9. јануар (Дан Републике).


