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у Републици СРпСкој јавноСт огоРчена иМеновањеМ анте котРоМановића За МиниСтРа одбРане ХРватСке

котРоМановић одговоРан За СМРт 364 лица у МРкоњић гРаду
Становнике Мркоњић Града и јавност у Републици Српској шокирала је вијест да је нови премијер 
Хрватске Зоран Милановић именовао Анту Котромановића за министра одбране у својој влади. Ријеч 
је о некадашњем замјенику команданта 4.гардијске бригаде Хрватске војске, чији су припадници 
под његовом и командом генерала Дамира Крстичевића починили стравичне злочине на подручју 
мркоњићке и општина западног дијела Крајине у операцијама „Олуја“, „Маестрал“ и „Јужни потез“ у 
јесен 1995.године.
Наиме, против Котромановића и још деветнаест лица МУП РС поднио је извјештај Тужилаштву БиХ 
за почињене злочине над српским цивилима и заробљеним војницима. Само у мркоњићкој општини 
убијена су 364 српска цивила и заробљена војника, од чега је у масовној гробници у Православном 
гробљу пронађено 181 тијело убијеног српског цивила и заробљеног војника.
Слободан Богојевић из Мркоњић Града у масовној гробници пронашао је тијело свог 31-годишњег 
сина Милорада Богојевића.
,,Мој син је заробљен у Шеховцима недалеко од Мркоњић Града без оружја и није пружао отпор.
Убијен је на звјерски начин и ја сам његово тијело приликом ексхумације једва препознао. Све вријеме сам присуствовао ексхумацији из масовне гробнице и видио 
сам спаљена тијела, одсјечене главе, поломљене руке, ноге, полупане главе заробљеника и стараца које су тукли маљевима и ко зна чим” , прича Богојевић и додаје да 
је невјероватно да неко може именовати лице за министра одбране под чијом су командом чињени тако стравични злочини.
Начелница мркоњићке општине Дивна Аничићје шокирана именовањем Анте Которомановића за министра одбране. Свјесна је, каже, да не може да се мијеша у 
унутрашњу политику сусједне дражаве, али може да на адресу новог премијера упути протестну ноту.
,,Вијест о именовању Котромановића затекла нас је на сједници Скупштине општине на којој смо усвајали програм капиталних инвестиција за развој наше града, 
који су оружане снаге Хрватске сравниле са земљом. Није ми јасно да је неко могао да именује лице за министра одбране против којег се води истражни поступак 
за ратни злочин. Чим се његово име налази на листи оптужених и чим је он руководио војним операцијама у Мркоњић Граду, мислим да таква лица не треба да 
обаваљају тако одговорне функције. Оно што ми можемо да учинимо у овом тренутку је да сазовемо посебну сједницу Скупштине општине на којој би се могли 
одредити према именовању Котромановића и усвојити закључак да се упути протестно писмо Влади Хрватске” ,  рекла је Аничићева и додала да је жалосно да и 
послије шеснест година од почињених злочина одговорне и извршиоце злочина још није процесуирало правосуђе БиХ, Хрватске и Хашки трибунал. Жалосно је, 
кажу у Савезу логораша РС, да држава која улази у Европску унију за министра одбране именује човјека осумњиченог за ратни злочин.
,,У 8.500 страница које смо доставили јавном тужиоцу Хрватске, господину Бајићу, налази се и име Анте Котромановића, као замјеника команданта 4.гардијске 
бригаде регуларне хрватске војске која је починила ратне злочине на простору Грахова, Гламоча, Мркоњић Града, гдје је по нама начињен геноцид и урбицид”, 
рекао је предсједник Савеза логораша Бранислав Дукић.
То, међутим, не мисле у Хрватској. Злочине почињене у акцији „Олуја“, „Маестрал“ и „Јужни потез“, Котромановић је званично коментарисао за хрватске медије.
,,Зашто бих ја био одговоран ако је мој војник то напаравио, али није по мојој заповједи и наредби” , рекао је Котромановић чије је именовање огорчило породице 
жртава у Мркоњић Граду и западној Крајини.
У којој је фази истрага, коју води Тужилаштво БиХ, а незванично и Државно тужилашатво Хрватске, није познато, јер је за правосудни ситем БиХ то „војна тајна“.
Породицама страдалих у злочинима под командом Анте Котромановића остаје само да се надају да ће правда једног дана стићи починиоце злочина, па били они 
у министарској фотељи.
туЖба- Начелница општине Мркоњић Град Дивна Аничић је рекла да је Скупштина општине прије седам година донијела одлуку да поднесе тужбу против 
Хрватске за почињену ратну штету, која је процијењена на око 700 милиона марака.
,,Подношење тужбе је везано са изрицањем казне неком од починилаца ратног злочина на подручју наше општине. Значи , чим буде неко осуђен за ратни злочин, 
од извршилаца злочина, ми ћемо поднијети тужбу за ратну штету” , рекла је Аничићева.                                                                                                         Слободан ДАКИЋ

Одлука Владе Републике 
Српске да додјели предузећу 
„ЛТГ компани“ из Бањалуке 
концесију за обављање 
спортско - економског ри-
болова на ријеци Сани 
узбуркала је јавност у 
Мркоњић Граду и Рибнику. 
Реаговали су мјештани 
МЗ Медна и Удружења 

спортских риболоваца 
Мркоњић Град, које је још 
увијек званичан власник 
концесије за ријеку Сану, 
али и осталим водотоцима 
и језерима на подручју 
мркоњићке општине
Предсједник Скупштине 
општине Мркоњић Град 
Миленко Милекић истиче 

да је о овом проблему 
званичан став заузео и 
локални парламент.
,,Скупштина је донијела 
одлуку и упутила 
званичан протест Влади 
РС и Министарству 
пољопривреде, шумарства 
и водопривреде. У протесту 
је наведено да изражавамо 

наше неслагање са одлуком 
ресорног министарства 
да додјели концесију 
приватном предузећу, 
односно појединцу на 
концесију кориштења ријеке 
Сане наредних 30 година. 
Предложили смо да Влада 
РС стави ван снаге рјешење, 
против којег је Удружење 
спортских риболоваца 
Мркоњић Град 9.септембра 
прошле године покренуло 
спор пред Окружним 
судом у Бањалуци” , рекао 
је Милекић и додао да је 
затражено од ресорног 
министарства да раскине 
уговор о додјели концесије 
„ЛТГ компани“.
Начелник општине Дивна 
Аничић рекла је да је 
упућена инцијатива Влади 
РС да се члан 6.Закона о 
концесијама измјени.
,,Наше је мишљење да 
Влада РС, прије доношења 
одлуке о додјели концесије 
за било које привредно 
добро од општег интереса, 

општина МРкоњић гРад оСпоРава концеСију „лтг коМпани“ За Ријеку Сану

Ријека Сана, опште , а 
не добРо појединаца треба да проведе поступак 

на нивоу јединице локалне 
самопураве, која би требала 
да по том питању заузме 
свој став. Да је поштована та 
процедура наша Скупштина 
би се негативно изјаснила о 
могућој додјели концесије 
„ЛТГ компани“, јер ресорно 
министарство није имало 
разлога да „повуче“ раније 
додјељену концесију Удру-
жењу спортских риболоваца 
Мркоњић Град” ,  рекла је 
Аничићева.

концеСија - Удружење 
спортских риболоваца 
Мркоњић Град имало 
је важеће рјешење на 
концесију за ријеку Сану 
када је концесија додјељена 
„ЛТГ компани“. Када се 
проблем „закувао“ ресорно 
министасртво је повукло 
рјешење на концесију без 
ваљаних аргумената. Спор је 
сада пред Окружним судом 
у Бањалуци.

Слободан ДАКИЋ

НАЈАВА 30. СЈЕДНИЦЕ СО
На 30. Сједници Скупштине општине Мркоњић Град која ће се одржати крајем мјесеца фебруара одборници би требало да  разматрају следеће тачке 
Дневног реда:  Програм одржавања локалних и некатегорисаних путева за 2012. годину; Информација о стању у области  спорта са финансијским  
извјештајем спортских клубова на подручју општине Мркоњић Град, Информација о стању  у области културе и информисања, 
Извјештај о раду начелника општине и општинске административне  службе за 2011. годину; Извјештај о раду општинских инспекцијских органа за 
2011. годину, Информација  о стању безбиједности  на подручју општине Мркоњић Град,  затим Инфомације о раду Основног суда, Пореске управе и 
Републичке  управе за геодетске и имовинско правне послове –Подручне јединице Мркоњић Град за 2011. годину,  и друге тачке које ће бити садржане 
у Дневном реду.  

Скупштинска
хроника
Скупштинска
хроника

и З в Ј е Ш Т а Ј са  29. сједнице 
Скупштине  општине

површину  од 18,5 хектара, 
те Приједлог Одлуке о 
усвајању Регулационог 
плана „Пословна зона Кула-
Рудићи“ која је смјештена у 
мјесту Рудићи са укупном 
површином од 2 хектара.
 Ове зоне предвиђене су 
за изградњу пословних, 
производно-складишних, 
индустријских, и других 
објеката који се са аспекта 
своје намјене  и  начина 
коришћења  простора мо-
гу реализовати у оквиру 
планиране зоне. 
За носиоца израде Плана 
изабрано је акционарско 
друштво „Пројект“а.д. из 
Бањалуке.
Основни циљ уређења овакве 
цјелине је урбана регулација 

Последња Сједница 
скупштине Мркоњић Град  
у овој години, одржана је 
29.12.2011. године. Дневни 
ред скупштине садржан је у 
12 тачака.
Одборници скупштине 
усвојили су и прву тачку 
дневног реда – Приједлог 
Одлуке о утврђивању  стопе  
опорезивања непокретности  
на територији општине 
Мркоњић Град у 2012.години 
која ће се примјењивати у 
висини од 0,25%. 
На Сједници Скупштине 
Општине Усвојени су  
Приједлог Одлуке о усвајању 
Регулационог плана 
„Пословна зона Подбрдо“ 
Мркоњић Град, чији 
простор обухвата  укупну 

простора, те комунално 
опремање простора, у циљу 
привлачења  потенцијалних 
инвеститора.
Усвојен је и Нацрт Одлуке 
о административним та-
ксама,  Приједлог Програма 
одржавања градских, 
саобраћајница, тргова, 
паркова, ријечних корита, 
спортских терена и других 
јавних површина, те 
Акциони план једнакости 

и равноправности  полова 
општине Мркоњић Град за 
2012. годину. 
На овој последњој 
скупштини у 2011. години 
Усвојени су и Приједлог 
Рјешења о именовању 
вршиоца дужности на-
челника Одјељења за 
привреду и финансије у 
Административној служби 
општине Мркоњић Град за 
којег је именован Томислав 

Тодоровић  те Приједлог 
Рјешења о именовању врши-
оца дужности начелника 
Одјељења за изградњу града 
и управљање имовином 
Дамира Сладојевића. 
 

ДогађајиДогађаји
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СаРадња МРкоњићке општине и њеМачког дРуштва За СаРадњу-гиЗ

нијеМци дониРали СоФтвеРСки пРогРаМ вРиједан 7.500 кМ
Начелница општине Мркоњић Град Дивна Аничић потписала је са пројект 
менаџером Њемачког друштва за сарадњу-ГИЗ Карин Рау уговор донацији ЛЕДИС 
софтверског програма. Вриједност донације је 7.500 марака.
Пројекат менаџер Њемачког друштва за срадњу-ГИЗ Карин Рау истиче да општина 
Мркоњнић Град и ГИЗ успјешно сарађују више година на реализацији различитих 
пројеката из области локалног економског развоја. 
,,Донирани софтверски програм користиће општинској администрацији да 
на бржи и квалитенији начин води базу података о привредним субјектима, 
инвестицијама домаћих и иностраних инвеститора”, рекла је пројекат менаџер 
Кари Рау.
Стручни сарадник у Одјељењу за финансије и привреду мркоњићке општине 
Наташа Арежина истиче да ће донирани софтверски програм бити од велике 
користи општинској администрацији да на једноставнији и ефикаснији начин 
води евиденцију о привредним субјектима и инвестицијама.
,,Ради се о софтверском програму једне фирме из Београда са базом података 
која ће нам служити да на квалитетан начин водимо базу података о привредним 
субјектима и привредницима. Програм ће нам добро доћи и код активности на 
успостваљању пословне  зоне „Подбрдо“ и „Кула-Рудићи“,  рекла је Арежина.
Иначе, Њемачко друштво за сарадњу-ГИЗ помоће мркоњићкој општини при 
изради стратегије развоја ове локалне заједнице  2013-2017.година и успостављану 
пословних зона.                                                                                                    С.ДАКИЋ

20. година од оСнивања 
Републике СРпСке - 09.01.2012. године 

СаРадња МРкоњићке општине и пРојекта упРавне одогвоРноСти-гап-а

За пРогРаМе пРоСтоРног планиРања 
30,3 ХиЉаде МаРака

Поводом Дана Републике 
и 20. година од оснивања 
предсједник Републике 
Српске Милорад Додик 
уприличио је свечани пријем 

у Административном 
центру Владе РС.

Свечаном пријему 
присуствовали су  пре-

Начелница општине 
Мркоњић Град Дивна 
Аничић потписала је јуче 
са директором Пројекта 
управне одговорности-
ГАП-ом Борисом Маслом 
споразум о сарадњи на 
реализацији пројеката 
унапрјеђења функције 
просторног планирања 
на подручју мркоњићке 
општине. Наиме, Пројекат 
Управне одговорности-
ГАП финансираће са 
21.200 марака, а општина 
са 9.100 марака трошкове 
израде програма и лиценце 
АреаЦад ГИС.
Начелница мркоњићке 
општине Дивна Аничић 
истакла је да је осим набавке 

рачунарске опреме пројеком 
обухваћена и едукација 
општинских службеника за 
рад на реализацији пројекта.
,,Овај програм је од 
велике важности за нашу 
локалну заједницу, јер 
нам предстоје обимни 
послови на изради планова 
просторног планирања. 
Програм ће нам добро доћи 
и приликом израде планске 
документације за пословну 
зону „Подбрдо“ и „Рудићи-
Кула“, рекла  је Аничићева.
Директор Програма управне 
одговорности Борис Масло 
нагласио је да ГАП са 
мркоњићком општином од 
2005. године има успјешну 
сарадњу.

,,Овај уговор је друга 
фаза наставка сарадње са 
мркоњићком општином, 
али овога пута на пословима 
за провођење пројеката 
унапрјеђења функције 
просторног планирања. 
Реализацију пројекта ГАП-у 
помаже УСАИД, СИД-а 
и ЕКН”,  рекао је Масло и 
додао да је Пројекат управне 
одговорноси у Мркоњић 
Граду фнансирао пројекат 
успостављања Центра за 
пружање услуга грађанима, 
доградње Дјечијег вртића 
и игралишта за дјецу, те 
реализацију неколико 
капиталних пројеката из 
области инфраструктуре.

С. ДАКИЋ

Потписивање уговора

дсједник Србије Борис 
Тадић, предсједник и 
потпредсједник Владе 
Србије Мирко Цветковић,  
Ивица Дачић, његова 
светост патријарх српски 
Иринеј, владика бањалучки 
Јефрем, зворничко-ту-
-злански Василије и 
з ах у мско-херцег ов ачки 
и приморски Григорије, 
прослављени режисер Емир 
Кустурица, руски амбасадор 
у БиХ Александар Боцан-
Харченко, те принц 
Александар Карађорђевић, 
принцеза Катарина и бројне 
друге званице.

Предсједник Додик је 
на свечаном пријему 
поводом Дана и крсне славе 
Републике Српске поновио 
да је Српска данас успјешна 
заједница и да је захвална 
свима који су дали животе 
за њу, као и онима који су у 
њу уградили своја хтијења, 
визије и очекивања.
,,Захвални смо и онима који 
су због нечега разочарани, 
али никада нису престали да 
воле и вјерују у Републику 
Српску”, нагласио је 
Додик. Он је додао да 
Република Српска жели 
да са другим народима на 
овим просторима изграђује 
мир и будућност без 
икаквих неизвјесности и 
да се посвети животу, а не 
страдању” , рекао је Додик. 

У свим општинама у 
Републици Српској 
обиљежена је двадесето-
годишњица од оснивања 
Републике Српске па тако и 
у Мркоњић Граду. 

иЗјаве
 
божана Марчета, апсолвент 
права

„За мене је Република 
Српска моја кућа, моја 
отаџбина  у којој живим  
у којој се школујем и за 
коју су везани сви моји 
планови.  Планирам да се 
по завршетку факултета 
запослим у Мркоњић Граду 
или неком другом мјесту 
у Републици Српској. 
Двадесети рођендан Српске 
дочекујем са усхићењем и 
великом радошћу, јер је то 
за мене а надам се и за све 
становнике Српске велики 
догађај.  
Нека Српска вјечно траје!!! 

данијела Радоја, ученица 
Економске школе и чланица 
Џудо клуба „АТОС“ 

„За мене је  Република 
Српска све, јер сам се 
родила и одрастам у својој 
Републици. Ученица сам 
четвртог разреда Економске 
школе у Мркоњић Граду и 
активно се бавим  спортом, 
тачније џудом  у Џудо клубу 
„АТОС“. Све своје успјехе 
поклањам свом граду и 
Српској. У овој години била 
сам сениорски  првак БиХ, 
а у кадетској конкуренцији 
трећа на Балкану. Републици 
желим срећан двадесети 
рођендан  и да вјечно траје. 
Мој животни, спортски и 
радни планови везани су за 
останак  у Српској“ .  

Стипендија За 252 Студента
Мркоњић Град- У општини Мркоњић Град су  протеклог викенда 
252 студента потписала одлуку о њиховом стипендирању. 
Право на стипендију су имали сви редовни студенти, дјеца 
палих бораца и инвалида рата од И-ИВ категорије, студенти 
приватних факултета само са просјеком преко девет, али и 
студенти дефицитарних занимања. Висина стипендије се 
креће од 120 до 180 КМ. Највишу стипендију примају студенти 
дефицитарних занимања, физике, математике и машинства. 
Општина Мркоњић Град је према истраживања четврта у БиХ 
по стипендирању студената.
“Настављамо добру праксу  задњих четири, пет година са 
додјелом стипендија великом броју студената. .Многе општине 
дају веће стипендије али не исплаћују редовно, а ми смо до 
сада све редовно исплаћивали. Из буџета издвајамо 3% за 
стипендирање. Било је мишљења да се стипендирају само 
одређена занимања, а да се не стипендирају кадрови које имамо,  
али се ипак није ишло у том правцу, а видјећемо како ћемо 
послије”, рекла је начелница општине Мркоњић Град Дивна 
Аничић.
Студенти имају само ријечи хвале за општину која има разумијевања и даје им пуну подршку.
,,У данашње вријеме стипендија много значи и нама и нашим родитељимас. Од тога можемо себи купити неке ситнице или нешто што нам треба за 
школовање”, рекла је Јована Кљајић, студент  друге године новинарства и комуникологије у Бањол Луци.

Д.Л.

ДогађајиДогађаји

OдРЖана Радионица Са МладиМа За 
пРиМјену пиСања пРојектниХ пРиједлога

У склопу сарадње општине Мркоњић Град са Пројктом 
управне одговорности-ГАП, у просторијама општине 
одржана је трећа по реду радионица са члановима и 
чланицама радне групе за младе. 
Тема радионице је била везана за примјену методологије 
писања пројектних приједлога према методи Европске 
уније, користећи логичку матрицу као један од основних 
елемената методе. 
Циљ ове и других обука организованих од стране  
општине и пројекта ГАП јесте повећање капацитета 
младих да самостално аплицирају на међународне 
фондове и пројекте као и повећање интереса младих 
за неформално образовање, које се данас сматра 
неизбјежним сегментом  у систему  цјеложивотног 
учења. 
Савјетник за младе пројекта ГАП- Златан Мусић  је 
на једноставан и омладини прилагођен методолошки 
приступ  објаснио основне премисе на којима почивају  
идеје  позива  за пројекте Европске уније и других 
међународних  организација  те заједно са  учесницима 
дефинисао неколико основних проблема  са којима се 
суочавају млади општине Мркоњић Град.  
У наредном периоду, општина  и пројекат ГАП ће 
сарађивати са младима на анализи стања  по питању 
младих у сврху израде и доношења нове омладинске 
политике Општине Мркоњић Град.  

Ђурђица Ш. 
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оСновна школа
„вук каРаЏић“ баРаћи

Општина Мркоњић Град ће ове године за свако 
новорођенче издвојити једнократну новчану помоћ у 
износу од 125КМ.
Овим средствима се жели подстаћи рађање дјеце и 
побољшати природни прираштај на подручју наше 
општине.
Свака мајка која има пребивалиште на подручју општине 
Мркоњић Град и која у току  2012. године роди дијете, има 
право на једнократну исплату новчане накнаде,  у износу 
од 125,00 КМ.
За исплату накнаде, по овој Одлуци, мајка-корисник 
подноси захтјев Начелнику општине. Захтјев се подноси 
на прописаном обрасцу у Центру за пружање услуга 
грађанима (шалтер – сала), а уз захтјев се прилаже копија 
извода из матичне књиге рођених или копија отпусне 
листе из болнице за  дијете. На основу поднешеног 
захтјева и приложене документације уз захтјев, Начелник 
општине ће донијети Закључак о исплати накнаде за 
новорођено дијете, а Одјељење за привреду и финансије, 
које врши исплату накнаде, ће формирати списак мајки-
корисника које су оствариле право на накнаду. Исплата 
накнаде вршиће се из средстава обезбијеђених буџетом 
Општине Мркоњић Град, на благајни општине, на кућну 
адресу или путем текућег рачуна према жељи мајке, 
подносиоца захтјева.

Ученици и наставници Основне школе „Вук Караџић“ из 
Бараћа обиљежили су пригодним  програмом и садржајима 
празник Светог Николе. Приредба је одржана у холу школе, 
а у програму су наступили ученици од петог до деветог 
разреда, који су за посјетиоце извели пригодан културно-
забавни програм.
Директор Основне школе „Вук Караџић“ из Бараћа Свето 
Кежић је рекао да су ученици  уз пригодан и креативан 
програм припремили и маскенбал.
,,Био је то занимљив маскенбал, а ученици су били маскирани 
у разне ликове, како из књижевних дјела, филмова, живота..., 
тако и из своје маште. Приредбу је водила ученица Теодора 
Тошић, која се поред одличног успјеха у школи истиче у раду 
секција и ваншколским активностима” , рекао је Кежић и 
додао да је кроз програм дочаран лик и дјело Светог Николе.
Посебан жири , који су сачињавали наставници школе, 
извршио избор најљепше маске и ученике наградио 
похвалама. Наиме, прво мјесто припало је ученици петог 
разреда Станислави Ћојдер, која се маскирала у Пинокија. 
Друго мјесто припало је ученику четвртог разреда Дејану 
Давидовићу, који је се прерушио у старца, док је треће мјесто 
припало ученику осмог разреда Душку Василићу, који има 
велики дар и склоност за глуму.
,,Приредба је била одлична. Посебно сам срећна што је 
побједила моја маска, јер је стварно била најбоља” , рекла је 
Станислава Ћојдер.
,,С обзиром да се школа у Бараћима налази у руралној средини и да има релативно мали број ђака, приредба је била више него успјешна, што свједоче и 
похвале родитеља ђака и мјештана. Наша жеља је била да отворимо нове видике и свјетове које су се откривали пред дјецом и посјетиоцима” , рекао је Кежић 
и истакао да ученици ове школе постижу одличне резултате на општинским и регионалним такмичењима у наставним и ваннаставним активностима.

                                                                                          Јована ЉУБОЈА

акција „један Слаткиш, једно дијете“ у МРкоњић гРаду

 пакетићи За дјецу иЗ вишечланиХ поРодица
Чланови Клуба младих Црвеног крста у Мркоњић 
Граду подјелили су тридесет и пет пакетића за 
дјецу из вишечланих породица. Пакетићи су 
малишанима подијељени у оквиру свечаности 
посвећених обиљежавању српске Нове године.
Члан Предсједништва Клуба младих Дијана 
Куриџа рекла је да су пакетиће за дјецу из 
вишечланих породица обезбједили ученици 
Основне школе „Петар Кочић“ и „Иван Горан 
Ковачић“ из Мркоњић Града, у оквиру акције 
„Један слаткиш, једно дијете“. Наиме, основци 
су својим и средствима донатора обезбједили 
набавку пакетића.
,,Овом акцијом жељели смо да обрадујемо дјецу 
из вишечланих породица. Жељели смо да им 
уљепшамо српску Нову годину и поклонимо мало 
више пажње у празничне дане” ,  рекла је Куриџина.
Малишани су се обрадовали пакетићима, а некима 
је то први пакетић који су добили за празнике.
,,Пакетићу сам се обрадовала много, јер сам до 
сада добила само још један пакетић. Пакетић 
ћу подјелити са браћом и сетрама”, рекла је 
Александра Марчета.
Слично прича и дјечак Един Хабибовић из 
Баљвина, који има још четири брата.
,,Пакетић ми је донио Деда Мраз, јер сам током 
године био добар и послушан дјечак. Обрадовао 
сам се пакетићу, јер сам за међународну Нову 
годину добио још један пакетић” , рекао је 
Хабибовић.
Иначе, Клуб младих Црвеног крста последњих 
неколико година традиционално за православну 
Нову годину додјељује пакетиће за дјецу из 
вишечланих породица.

 Слободан ДАКИЋ

подРшка општине 
МРкоњић гРад 
РаЂању дјеце

 боЖићна литуРгија пРви пут 
у  цРкви  у  бјелајцу

На подручју општине Мркоњић Град у свих осамнаест 
цркава служене су Божићне литургије, којима је 
присуствовао велики број вјерника. Божићна литургија 
служена је први пут и у Цркви Ваведења Господњег у 
селу Бјелајце. Литургију у цркви која је још у изградњи 
служио је парох мркоњићки Драган Липовчић.
Централна Божићна литургија у Мркоњић Граду 
служена је и Цркви Рођења пресвете Богородице, а по 
завршетку је услиједило велико народно весеље.
Весело је било и на Бадњи дан испред Цркве Рођења 
пресвете Богородице, гдје је приређен дочек и паљење 
четри бадњака који су стигли из мјесних заједеница 
Брдо, Бјелајце, Ново насеље и Оћуне.

                                                           Слободан ДАКИЋ

Помоћ ЈУ Центра 
за социјални рад 

Мркоњић Град

Пред новогодишње и божићне празнике Центар за социјални рад Мркоњић Град уручио је 
пакете са храном и пакетиће за дјецу својим корисницима. 
Ово је редовна акција којом сваке године Центар настоји да уљепша празнике породицама 
које се налазе у стању социјалне потребе.
Помоћ у животним намирницама добило је четрдесет најугроженијих породица на подручју 
општине. Ради се о вишечланим породицама, корисницима дјечијег додатка и старим и 
изнемоглим лицима која немају никакве приходе.
Иначе, Центар за социјални рад за вјерске и новогодишње празнике подијелио је четрдесет 
пакетића за дјецу из породица у стању социјалне потребе. Наиме, пакетиће је добило 
десеторо дјеце из бошњачких, четворо из хрватских и 26 из српских породица.
Такође, у организацији Центра подијељени су никољдански пакетићи за двадесеторо дјеце, 
а пакетиће су обезбиједили ученици Средњошколског центра Мркоњић Град путем акције 
,,Један слаткиш-једно дијете”.
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доМ ЗдРавЉа „дР јован Рашковић“ у МРкоњић гРаду

оЗваничен Рад центРа За 
Ментално ЗдРавЉе

У мркоњићком Дому 
здравља „Др Јован 
Рашковић“ у сриједу је 
озваничен рад Центра за 
ментално здравље.У уређење 
и опремање простора за 
рад центра италијанска 
невладина организација 
„Чезви“ уложила је 75 хиљада 
марака. 
Почетак рада центра 
озваничио је директор 
Дома здравља „Др Јован 
Рашковић“ др Радивоје 
Ерак, који је истакао да 
центар располаже са радним 
простором од 200 квадрата 
и да је опремљен свом 
потребном медицинском 
опремом и здравственим 
кадром.
,,Центар је са пробним 
радом почео у јулу мјесецу 
и данас је озваничен 
његов рад. Пацијенти 
који користе услуге нашег 
центра су задовољни и до 
сада је кроз центар прошло 
650 пацијената којима су 
пружене услуге. Пацијенти, 
односно штићеници, 
долазе у центар да се 
друже кроз радну терапију. 
Наша медицинска екипа 

по потреби и обилази 
пацијенте код куће и њима 
стоји на услузи 24 часа. 
Центар је успоставио и 
добру сарадњу са свим 
надлежним институцијама 
и установама”, рекао је 
директор Дома здравља др 
Радивоје Ерак.
Са пацијентима и шти-
ћеницима центра ради 
неуролог др Милијана 
Савић, која је рекла да центар 
већ успјешно ради што 
се види и по задовољству 
пацијената који долазе у на 
терепију.
,,Циљ нашег рада је 
свеобухватна и приступачна 
помоћ и подршка лицима 
са менталним поремећејем. 
Тај циљ ми реализујемо 
кроз превенцију менталног 
здравља сваког појединца, 
затим дијагностиковање 
и откривање поремаћаја 
код лица и континуирано 
праћење свих људи којима је 
потребна та врста помоћи. 
Наш рад је тимски и екипа 
се састоји од психијатра, 
социјалног радника, пси-
холога, дефектолога и 
радног терапеута”,  рекла 

је др Савић и додала да је 
за рад центра веома битна 
сарадња са Станицом јавне 
безбједности, школама и 
јавним установама.
Услугама медицинског 
особља у центру задовољни 
су и пацијенти, који сада за 
ту врсту услуга не морају 
одлазити у Клинички центар 
у Бањалуци.
,,У центру имамо радну 
терапију и ту се дружимо 
и могу да кажем да сам 
презадовољан. Дружимо се 
и ван центра и све у свему 
је сада добро. Центар је 
од велике користи за нас 
штићенике”, рекао је Душан 
Шипрага.

иЗлоЖба - За свечаност 
отварања центра штићеници 
су припремили изложбу 
својих цртежа, слика и 
израђених предмета, која је 
продајног карактера.

                                                                         
С. ДАКИЋ

влаСнициМа гРла иЗ МРкоњић гРада и Рибника 
коначно надокнаЂена штета

новац уплаћен, накнада 

СточаРиМа уМањена
Власницима грла из мркоњићке и општине Рибник којима 
је почетком ове године санитарно заклано 89 коња због 
инфективне анемије копитара коначно је исплаћена штета 
за уништене коње. Тако је Министарство пољопривреде, 
шумарства и водопривреде РС испунило обећање које 
су преузели прије пола године, након више одлагања 

и пролонгирања рокова. Пољопривредницима није 
исплаћен пуни износ утврђене штете, јер су у ресорном 
министарству процјенили да утврђени износ штете није 
реално процјењен(?!).
У Пословници „Комерцијалне банке“ у Мркоњић Граду 
потврђено је за „Глас српске“ да су власницима уништених 
коња на њихове жиро-рачуне уплаћена средства за штету.
Међу првима који је новац добио је пољопривредник 
Мирослав Копуз из Брда код Мркоњић Града, али је 
незадовољан сумом новца коју је добио.
,,Из „Комерцијалне банке“ обавјестили су ме прије 
два дана да су на мој жиро-рачун уплаћена средства 
од Министарства пољопривреде. Уплаћено ми је 1.500 
марака, а у записнику који сам добио када су од мене 
преузели коња за клање, вриједност коња процјењена је на 
1.800 марака.Ја сам добио 300 марака мање, а да ми нико 
не зна објаснити зашто је износ штете умањен” , пита се 
Копуз и додаје да је такав случај и са осталим власницима 
уништених коња.
Пољопривреднику из Подбрда Милану Радићу за уништене 
коње уплаћено је хиљаду марака мање од процјењене 
штете.
,,По записнику који сам добио када су преузели од мене 
коње за санитарно клање штета је процјењена на 2.850 
марака. Мени је уплаћено 1.800 марака, тако да сам остао 
„кратак“ за хиљаду марака. Са новцем који сам добио 
могу да купим само једног коња. Коњи ми служе за рад у 
шумским радилиштима на извлачењу обловине, тако да 
сам по том основу претрпио велику штету, коју ми неће 
нико надокнадити” , рекао је Радић.
Иначе, на подручју мркоњићке и општине Рибник због 
инфективне анемије копитара санитарно је заклано 89 
коња. Од тога на подручју мркоњићке општине 47, а на 
подручју рибничке општине 42 коња.
иСпитивања - По програму Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде РС планирана 
је и наредне године додатна серолошка претрага коња на 
инфективну анемију копитара.

                                                              С.ДАКИЋ

МРкоњићки доМ ЗдРавЉа „дР јован Рашковић“

неМа појаве епидеМије Заушњака
У Епидемиолошкој служби мркоњићког Дома здравља „Др Јован Рашковић“ потврдили 
су за „Локалне новости“ да у овој установи у току ове године није регистрован ни један 
случај појаве водених оспица код дјеце и одраслих особа. Што се тиче појаве заушњака , 
крајем прошле године регистрована су четири случаја, док у овој години није било појаве 
ове врсте обољења код пацијената.
У Епидемиолошкој служби Дома здравља „Др Јован Рашковић“ истичу да нема појаве ни 
других врста заразних обољења и да је у цјелини гледано епидемиолошка ситуација на 
подручју мркоњићке општине добра, јер нема појавних облика било које врсте епидимије.

С.Д

Детаљ са отварања

предлози за 
обнављање неких 
археолошких 
налазишта 
Мркоњић града 
Археолошке вредности су различите и промењиве, а основне су: економски интерес-експлоатација, васпитни и пропагандни. Због агресивног оспоравања 
и присвајања наше баштине данас постоји потреба да се докаже и покаже да Срби располажу сопственом баштином на свом тлу, које сеже у предримско 
доба, у преисторију.
Ту су најважније теме: континуитет аутохтоне културе од предримског доба до 6. столећа, континуитет црквеног живота од античког до савременог  и 
откривање објеката српске и православне културе од 12-15 столећа. Ове теме се могу приказати кроз музејске изложбе и сталне поставке: на самим 
налазиштима, у музеју и разним медијским средствима.
Правилан приступ заштити и искоришћавању археолошких налазишта је откривање и обиљежавање видљивих археолошких налазишта, затим пробно 
ископавање, систематско ископавање изабраних налазишта ( према значају, угрожености и повољности за експлоатацију), њихова реконструкција и 
ревитализација. Први корак ка поправљању стања у Мркоњић Граду је запошљавање способног археолога, а други успостављање установе заштите и то 
прво музејске збирке а затим музеја.
Средњовјековно утврђење Бочац је законом проглашено као национални споменик Босне и Херцеговине, што значи да је Влада Републике Српске дужна 
да осигура: правне, научне, техничке, административне и финансијске мјере за заштиту, конверзацију и презентацију националног споменика.
Атрактиван туристички пут водио би од средњовјековне тврђаве Бочца до Мркоњић Града и неке илирске градине ( коју треба истражити и обновити ), 
затим до цркве у Пецкој ( коју треба истражити и довести у изворно стање) и неприступачном Призрену. Потом следи Герзово, град Соко и Шипово са 
римским муниципијумом и црквама 4-7. столећа. Обновљени средњовјекови градови: Бочац, Соко, Призрен, Звечај, Гребен, са обновљеним утврђењима 
старијих епоха, били би највећа заокружена атракција у Босни и Херцеговини.  

др Ђорђе јанковић, археолог, стручни консултант са Филозофског факултета у Београду

илиРСке гРадине

За утврђењима као највећим грађевинама прошлих епоха, следе храмови, а о насељима, најчешће дрвеним, скоро да се ништа не зна. На територији 
општине Мркоњић Град постоји око 50 илирских градина, од којих су неке археолошки забележене а неке још нису. Ријеч је о мањим утврђењима 
саграђеним на врховима брегова, каменом, земљом и дрветом. Већина је подигнута због одбране од Римљана. Ни једно илирско утврђење није цело 
истражено, као ни насеље. Познати су појмови Илири, илирски устанак, Илирик, провинција Далмација, илирски ( римски ) цареви, итд., али нигде 
у области коју су насељавали Илири од Ибра до Уне, не постоји ни један археолошки објекат који би приказивао њихову културу. Зато би атракција 
европског значаја било истражено и обновљено илирско утврђење, са насељем и особљем у илирским ношњама. Треба изабрати неку градину на 
повољном положају уз Мркоњић Град или уз пут где има других културних и природних вредности. Постоји и могућност да се такво утврђење истражи 
негде на неприступачном положају, а затим направи копија на повољном месту.

                                                                                                           Стари град Бочац

                                                       Стећак у Баљвинама                                                                                                         Стећак у Густовари



12 Локалне новости, март 2011. године 13Локалне новости  март 2011. године

МРкоњићка МладоСт иЗгубила у 
чапЉини 93:91

МладоСт 
поклекла у 

Финишу Меча
чапЉина лаСта – МладоСт 93:91

(28:13, 20:28, 25:20, 20:30)
      
Градска спортска дворана у Чапљини. Гледалаца: 1000. 
Судије:Медедина Душкај, Харис Бједић и Нермин 
Никшић(сви Сарајево).

чапЉина лаСта: Бјелица, Ковачевић 14, Клијештанин 
3, Јагодић-Куриџа 34, Бркић 15, Галић 6, Перван, Јалчић, 
Репеша 3, Халибеговић 10, Гргат 7.

МладоСт: Јовановић 17, Иванић 9, Ђурановић, 
Милошевић 10, Лерић 14, Трикић 2, Видовић, Кежић 
6, Велимировић 26, М.Радановић 7, Митрић, Алексић.
Тренер: Горан Сладојевић.

Кошаркаши мркоњићке Младости у драматичној и 
неизвјесној утакмици 17.кола Лиге 13 изгубили су 
у Чапљини од истоимене екипе разултатом 93:91. 
Мркоњићани су 30 секунди прије краја имали предност 
од једног поена(91:90), али су домаћи кошаркаши успјели 
да резултат преокрену у своју корист захваљујући 
прецизности са линије слободних, јер су судије у 
последњој четвртини гостима свирали чак девет, а 
домаћим кошаркашима само три личне грешке. То је и 
пресудило питање побједника у овом мечу.
Иначе, домаћи кошаркаши боље су отворили утакмицу 
и првих десет минута ријешили у своју корист 28:13. 
Младост је била боља и други период игре ријешила у 
своју корист 28:20, па се на одмор отишло резултатом 
48:41 за домаћи састав, који је успио да трећи период игре 
ријеши у своју корист резултатом 25:20.
У последњој четвртини изабраници Горана Сладојевића 
убацили су „пету“ брзину , поравнали резултат и у самој 
завршници меча прешли у вођство, које нису успјели да 
сачувају и изгубили су готово добијен меч.
,,Одиграли смо једну добру утакмицу, против изванредне 
екипе Чапљине. Недостајало је само мало концентрације 
у завршници да побједимо, јер у самој завршници Петар 
Јовановић није искористио два слободна бацања, што је 
екипа Чапљине зналачки искористила. Домаћини су били 
изузетно мотивисани против нас, јер смо их побједили 
у двије последње утакмице” ,  рекао је тренер Младости 
Горан Сладојевић.
То је кошаркашима Младости четврта изгубљена 
утакмица у низу, јер су изгубили мечеве у Мркоњић 
Граду од Сервицијума и Игокее, а на гостовању у Зеници 
од Челика и Чапљине.

                                                                     Слободан ДАКИЋ 
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игокеа побједила МладоСт у МРкоњић гРаду 91:80

дведеСет пет поена Милана доЗета
Кошаркаши Игокее у дербију 16.кола „Лиге 13“ у Мркоњић Граду побједили су заслужено 
Младост 91:80. Гости су до побједе стигли теже него што говори коначан резултат, јер су домаћи 
кошаркаши у првој четвртини били бољи, а трећу је Игокеа добила са један поен разлике.
Међутим, у последњих десет минута гости су преко расположеног Милана Дозета и Стефана 
Матића „преломили“ утакмицу и заслужено славили са 11 поена разлике. Наиме, домаћи 
кошаркаши тројком и једним поеном из слободног бацања Петра Иванића у 35. минуту 
смањили су вођство Игокее на пет поена разлике(70:75). Међутим, више нису могли у овом 
мечу, јер тренер домаћих Горан Сладојевић у другом полувремену због повреде није могао да 
рачуна на Петра Јовановића и Милоша Трикића, па је у ротацији имао мали број играча што је 
искусна и квалитенија екипа Игокее зналачки искористила и забиљежила важну побједу.
Тренер Младости Горан Сладојевић и поред пораза био је задовољан игром своје екипе, 
која је пружила снажан отпор гостима.
,,Прву четвртину смо одиграли феноменално и добили је резултатом 24:16. Међутим, 
у наставку због мањка квалитетних играча у ротацији имали смо проблема да одржимо 
стечену предност, која је у појединим тренуцима износила 13 поена разлике, када смо 
имали серију 14:0. Честитам Игокеи на побједи и својим играчима на игри, јер су одиграли 
добру утакмицу” ,  рекао је Сладојевић.
Тренер гостију Драган Бајић и поред побједе није био посебно задовољан игром својих 
кошаркаша, нарочито на отварању утакмице.
,,Нисмо ушли у утакмицу како сам ја очекивао, јер смо играли мекано па је Младост долазила 
до лаких поена. Тргли смо се у другој четвртини и одиграли на ниовоу како ја тражим да се 
игра. У последњих десет минута смо се захваљујући „дужој“ клупи одвојили и заслужено 
побједили. Желим да честитам екипи Младости на доброј утакмици”, рекао је Бајић.

                                                             Слободан ДАКИЋ
МладоСт- игокеа 80:91
(24:16, 18:31, 20:21, 18:23)
Дворана „Арена Комерцијалне банке“. Гледалаца: 800. Судије: Милан Адамовић, Саша 
Бабић, Миљан Шобот(сви Бањалука).

МладоСт: Јовановић, Анђелић, М.Радановић 7, Милошевић 19, Митрић, Трикић 3, 
Видовић, Кежић 14, Иванић 21, Велимировић 6, С.Радановић, Лерић 10. Тренер: Горан 
Сладојевић.

игокеа: Милетић 10, Дозет 25, Ђурица, Коматина 13, Јовичић, Матић 14,  Шуловић 6, 
Алексић 7, Боцка 7, Бркић 7, Јоксимовић 2. Тренер: Драган Бајић.

МРкоњићка МладоСт јача Редове

на пРоби плејМејкеР неЂеЉко 
богдановић

Стручни штаб и управа мркоњићке Младости већ су почели са активностима на 
стварању костура екипе од млађих кошаркаша за наредни шампионат. Наиме, на проби  
премијерлигаша из Мркоњић Граду налази се двадесетогодишњи плејмејкер Неђељко 
Богдановић. Ријеч је о младом и изузетно надареном кошаркашу који је прошао 
Хемофармову школу кошарке и играо за кадетску репрезентацију Црне Горе, одакле 
његови родитељи вуку коријене.
,,Богдановић је изузетно талентован и школован кошаркаш, који је играо за млађе селекције 
Хемофарма, а у првом дијелу шампионата наступао за екипу Врбаса, која је члан Прве Б 
лиге у Србији. Код нас се налази на проби и како сада ствари стоје највјероватније да ћемо 
му понудити уговор о сарадањи на дужи период. Наше дугорочно опредјељење је да уз 
кошаркаше који су поникли у нашим млађим селекцијама ангажујемо и неколико млађих 
кошаркаша са стране, како би у наредном шампионату имали млад, квалитетан и полетан 
тим”, рекао је тренер Младости Горан Сладојевић и додао да је у плану да се за наредни 
шампионат ангажује још неколико младих и квалитетних кошаркаша.
Наиме, у екипи Младости уз двадесетогодишњаке Максима Радановића и Милоша Трикића 
налазе се и седамнаестогодишњи кошаркаши из властитог погона Милош Видовић, Стојан 
Радановић, Ђорђе Алексић, Никола Митрић, Милан Анђелић и Дејан Калајџија, који су 
прикључени првој екипи и повремено улазе у игру.
За навијаче и стратега Младости велико охрабрење је што је са тренинзима почео и млади 
центар Драган Ђурановић, најбољи изданак кошаркашке школе Младости.
,,Ђурановић је имао тешку повреду лигамената, па је морао оперисати кољено у 
Клиничком центру у Новом Саду. Његов опоравак тече предвиђеном динамиком и он је 
прије двадесетак дана почео са лаганим тренинзима у теретани и са лоптом. Напредак је 
очит и он је био са екипом на гостовању у Чапљини. Ми у стручном штабу вјерујемо да 
ћемо на његове услуге моћи да рачунама у пуном капацитету у завршници првенства и 
уколико се пласирамо у Лигу 6” ,  рекао је Сладојевић.

 Слободан ДАКИЋ

ФеСтивал нове дјечије МуЗике - 

чаРолија

наша Маша Запјевала 
у беогРадСкој аРени

У недјељу, 25.12.2011.
године у београдској 
Арени, одржано је СупеР 
Финале ФеСтивала 
„чаРолија“. На фестивалу 
је у такмичарском дијелу 
изведено 12 композиција 
чији су композитори већ 
познати пјевачи (Кнез, 
Зана, Леонтина и други). 
Једини учесник из БиХ, 
и ове године, био је 
представник нашег града, 
члан Градског хора „Мали 
принц“. 
Боје нашег града 2011. 
Године на Чаролији 
бранила је Маша 
Ћоћкало, која је сјајно 
отпјевала пјесму „Не 
бих да те подсећам“ 
и освојила ТРЕЋЕ 
МЈЕСТО. „У финалу  
Фестивала учествују 
малишани које изаберу 
аутори композиција 
сматрајући како су управо 
„одабрани“ мали извођачи 
најприкладнији да изнесу 
њихова ауторска дјела на 
што квалитетнији начин. 
Наша Маша је отпјевала 
сјајно пјесму за коју је 
текст написала Леонтина 
, а музику и аранжман 
Кнез“, каже Милијана 
Малић, вођа хора „Мали 
принц“.
Маша Ћоћкало има само 
8 година и други је разред 
О.Ш.,,Петар Кочић“ у 
Мркоњић Граду. Одличан 
је ученик, похађа неколико 
секција у школи а већ двије 
године је члан Градског 
хора „Мали принц“.
„На аудицији сам пјевала пјесму „Бабарога“. Дала сам све од себе и стигла у Супер 
финале. Осим мене, на аудицији је било још 6 мојих другара из градског хора „Мали 
Принц“. Срећна сам што сам освојила треће мјесто у финалу фестивала. Ово је за мене 
велики успјех“, рекла је Маша! 
Машу је за овогодишње финале припремала Весна Малић (учесница схоwа „Звијезда 
можеш бити ти“ и руководилац хора). „За финале смо се озбиљно припремали. Радили 
смо напорно, посебно задњих мјесец дана. Потрудиле смо се да Маша покаже најбоље 
и сценски и пјевачки“, рекла је Весна Малић.
Фестивал „Чаролија“ је само један у низу пројеката у којима учествују чланови Градског 
хора „Мали Принц“ из Мркоњић Града. 
„На фестивалу „Чаролија“ смо се представили већ трећу годину и сваке године смо 
освајали награде. Веома смо задовољни нашим пласманом с обзиром да је конкуренција 
јака“, додаје Малићева.
Иначе, мркоњићки малишани све чешће учествују на фестивалима у РС и регији 
(„Ђурђевдански фестивал“ у Бањалуци,“Шарени вокали“ у Сомбору,“Шта се пјесмом 
сања“ у Горажду, Мелодије Мостара и други).

С. Милетић

СветоСавСке 
СвечаноСти 

Мркоњићка Гимназија је у сарадњи са Машинском 
школом и са основним подручним школама 
организовала у петак навече у киносали духовну 
академију, поводом Светог Саве, школске славе. 
На академији су рецитоване и пјеване пјесме у 
духу светосавља. Помен првом српском писцу, 
просвјетитељу и архиепископу су заједно одали 
професори, наставници и ученици. Директор Гимназије 
Предраг Кокеза је у пригодној бесједи напоменуо да су 
ово дани и обиљежавања 50. година рада мркоњићке 
Гимназије.
„Гимназија је основана 1961. године, много је ученика 
прошло кроз њу. Од почетка школсле године , 
почели смо обиљежеавање нашег великог јубилеја. 
Организовали смо пјесничко вече, сад академију, а биће 
до краја године још много културних манифестација. 
Овај јубилеј је прилика да сабирамо утиске, почевши 
од оснивања гимназије, па до данас“, рекао је Кокеза. 

                                                                               Д.Л.
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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 2011 године
1.  ДУРОНИЋ КСЕНИЈА,  КЋИ НЕНАДА И ЉИЉАНЕ
2.  ЗЕЦ МИЛАНА, КЋИ ДРАГАНА И ИЛИЈАНЕ
3.  МИЛЕКИЋ ТАМАРА, КЋИ БОЈАНА И СЊЕЖАНЕ
4.  МИЛАНОВИЋ МИКОЛА , СИН ДАЛИБОРА И
     МИРОСЛАВЕ
вјенчани у децеМбРу 2011 године
1. ВУЈИЧИЋ НЕМАЊА И САМАРЏИЋ СЛАЂАНА
2. МИКУЛИЋ МЛАДЕН И МИКИЋ СИЛВАНА
3. ДОМУЗИН ДУШКО И ВИШЕКРУНА СЛАВИЦА
4. БУШИН НЕВЕН И ДУЛОВИЋ ДРАГАНА
5. МИЛЕКИЋ ТИХОМИР И ЧЕГАР ДАЛИБОРКА
6. ЈОВАНОВИЋ ДУШКО И ЋУСО БРАНКА
РоЂени у  JануаРу   2011 године
1.  ЈАКШИЋ ПАВЛЕ, СИН СТЕВАНА И ТАЊЕ
2.  ВУЧКОВИЋ ПЕТАР, СИН МИЛЕ И РАДМИЛЕ

бРана Рудић –најчиталац 2011.године
Народна библиотека је данас уприличила свечани пријем 
за најчитаоце у прошлој години. По трећи пут најчиталац 
Народне библиотеке је Мркоњићанк Бранка Рудић која је у 
2011. години прочитала 117 књига. Међу млађима за најчитаоца 
је проглашена Емилија Савић, ученица петог разреда Основне 
школе „Иван Горан Ковачић“, која је прочитала 40 књига.
„Почетком сваке године симболично наградимо оне који су се 
у претходној години истакли у оквиру наше установе. Сјетимо 
се најчитаоца, оних који нам донирају књиге, те оних који 
раде на ширењу наше дјелатности“, рекла је Биљана Ћелић, 
директор Народне библиотеке у Мркоњић Граду.         Д.Лекић

ју“народна библиотека“  Мркоњић град овог мјесеца вам препоручује да прочитате:

Париска жена
Аутор: Пола Меклејн
Категорија: Љубавни роман

Прича о амбицијама и издаји, о изузетном времену и 
љубави двоје незаборавних људи: Ернеста Хемингвеја 
и његове жене Хедли.
Чикаго, 1920. Хедли Ричардсон је тиха дјевојка од 
двадесет осам година која је скоро одустала од љубави 
и среће. Када сретне Ернеста Хемингвеја, живот ће јој 
се сасвим промјенити. Послије вртоглавог удварања и 
вјенчања они се отискују за Париз, гдје постају златни 
пар живе и несталне групе – чувене „изгубљене 
генерације“ – у којој су и Гертруда Стајн, Езра Паунд, 
Франсис Скот и Зелда Фицџералд.
Иако веома заљубљени, Хемингвејеви нису 
припремљени за живот испуњен пићем и брзином 
у Паризу захваћеном ером џеза, који не вреднује 
традиционалне појмове породице и моногамије. 
Окружен прелијепим женама и супарничким сујетама, Ернест с муком тражи глас који 
ће му обезбједити мјесто у историји и претаче све богатство и жестину живота с Хедли и 
њиховим кругом пријатеља у роман Сунце се поново рађа. За то време Хедли се труди да 
очува своје биће док захтјеви живота с Ернестом постају све тежи, а њена улога супруге, 
пријатељице и музе постаје све изазовнија. Упркос њиховој изузетној везаности, ипак се 
суочавају с крајњом кризом брака – издајом која ће довести до пропасти свега за шта су 
се тако снажно борили.
Париска жена је слика злосрећне љубави и пољуљане оданости, још потресније кад знамо 
да је Хемингвеј пред крај свог живота написао да би боље било да је умро него да се 
заљубио у неког другог осим Хедли.
„Ова веома занимљива књига препуна обавјештења пружа нам интиман поглед на њежну 
и проницљиву жену, на писца у повоју за ког се удала, на блистави и рањиви париски 
круг чији су они дио и на њене напоре да сачува љубав и породицу од растуће славе и 
немилосрдне амбиције.“ 

МРачне тајне гинкове улице   
аутор: урош петровић
категорија: авантуристички дјечији роман

Спремите се за авантуру какву никада нисте доживјели 
читајући! 
За читање ове књиге неопходна је хладнокрвност и 
одважност врсног пустолова, чију бистрину ума не 
може да помути ни окружење крцато бићима из мрака, 
застрашујућим звуцима и пријетећим сјенкама. 
За успјешно рјешавање свих загонетки и славно 
привођење овог романа крају, без гледања у рјешења 
(нерадо приложених на крају књиге), неопходно је и 
много више! То могу само ријетки и одабрани. 
Мрачне тајне Гинкове улице је узбудљиви роман у боји, 
саздан од напетих заплета и тешко докучивих загонетки. 
Главни јунак је зеленокоса дјевојчица Марта Смарт, 
која је освојила читаоце у већ култној књизи Мистерије 
Гинкове улице. Та књига је, поред великог броја 
поклоника, добила и награде Невен и Гордана Брајовић 
за најбољу књигу године, и још увек доживљава нова 
издања и преводе.

ФудбалеРи МРкоњићке Слободе кују аМбициоЗне планове

Залет За Финале купа и вРХ табеле
Фудбалери Слободе почели су 16.јануара припреме за прољећни дио шампионата, гдје је 
циљ пласман у врх прволигашке табеле и финале Купа РС.
Шефу стручног штаба Зорану Драгишићу на стадиону „Луке“ одазвала су се 22 фудбалера, 
а међу њима био је и 18-годишњи фудбалер из Шипова Томислав Ракита који је прошао 
фудбалску школу београдског Партизана, а играо је за Телеоптик и једну екипу из Аустрије. 
На проби се налази и штопер Иван Ивановић из фочанске Сутјеске и уколико задовољи 
стручни штаб, са њим ће 
бити потписан уговор. У 
тренажни процес са даном 
закашњења прикључио се и 
Александар Петровић, који 
је стигао из Лакаташа.
,,Нови члан је и Стефан 
Дујаковић из бањалучког 
Борца, који ће за нашу 
екипу наступати на двојну 
регистрацију. Послије 
дуготрајног одсуства због 
повреде са тренинзима је 
почео и искусни центарфор 
Далибор Видовић и нападач 
Алекса Алексић. Наше 
редове највјероватније ће 
напустити центарфор Драган Михаљевић и везни играч Ведран Паповић, који је на проби 
у Румунији. На прозивци није био млади бек Владан Грачанин који се налази у Аустрији 
и он ће се екипи прикључити до 20.јанауара”,  рекао је Драгишић, који је истакао да ће се 
комплетне припреме обавити у Мркоњић Граду.
Он је нагласио да је веома важно што је екипа из јесењег дијела шампионата остала на 
окупу.
,,Наш је циљ да у прољећном дијелу шампионата подигнемо ниво игре за десетак 
процената. То посебно важи за наступе на гостовањима, јер у јесењем дијелу шампионата 
нисмо забиљежили ни једну побједу. Имамо добру екипу и вјерујем да ћемо у прољећном 
дијелу шампионата бити најпријатније изнанеђење” ,  додао је Драгишић.

упРава - Прозивци фудбалера присуствовао је и потпредсједник клуба Миленко 
Милекић, док је због болести изостао предсједник Боро Рудић.
,,Управа клуба настоји да обезбједи оптималне услове за тренинге и такмичење. Година 
је штедње, па се ми тако морамо понашати. Прва наша жеља је пласман у Финале Купа 
РС, а у првенству у сами врх табеле. За то имамо играчки кадар и све неопходне услове”,  
рекао је Милекић.

                                                                              С.ДАКИЋ

ФудбалеРи МРкоњићке Слободе кују аМбициоЗне планове

Залет За Финале купа и вРХ табеле
Фудбалери Слободе почели су 16.јануара припреме за прољећни дио шампионата, гдје је циљ 
пласман у врх прволигашке табеле и финале Купа РС.
Шефу стручног штаба Зорану Драгишићу на стадиону „Луке“ одазвала су се 22 фудбалера, 
а међу њима био је и 18-годишњи фудбалер из Шипова Томислав Ракита који је прошао 
фудбалску школу београдског Партизана, а играо је за Телеоптик и једну екипу из Аустрије. На 
проби се налази и штопер Иван Ивановић из фочанске Сутјеске и уколико задовољи стручни 
штаб, са њим ће бити потписан уговор. У тренажни процес са даном закашњења прикључио 
се и Александар Петровић, који је стигао из Лакаташа.
,,Нови члан је и Стефан Дујаковић из бањалучког Борца, који ће за нашу екипу наступати 
на двојну регистрацију. Послије дуготрајног одсуства због повреде са тренинзима је почео и 
искусни центарфор Далибор Видовић и нападач Алекса Алексић. Наше редове највјероватније 
ће напустити центарфор Драган Михаљевић и везни играч Ведран Паповић, који је на проби у 
Румунији. На прозивци није био млади бек Владан Грачанин који се налази у Аустрији и он ће 
се екипи прикључити до 20.јанауара” ,  рекао је Драгишић, који је истакао да ће се комплетне 
припреме обавити у Мркоњић Граду.
Он је нагласио да је веома важно што је екипа из јесењег дијела шампионата остала на окупу.
,,Наш је циљ да у прољећном дијелу шампионата подигнемо ниво игре за десетак процената. 
То посебно важи за наступе на гостовањима, јер у јесењем дијелу шампионата нисмо 
забиљежили ни једну побједу. Имамо добру екипу и вјерујем да ћемо у прољећном дијелу 
шампионата бити најпријатније изнанеђење” ,  додао је Драгишић.

упРава- Прозивци фудбалера присуствовао је и потпредсједник клуба Миленко Милекић, 
док је због болести изостао предсједник Боро Рудић.
,,Управа клуба настоји да обезбједи оптималне услове за тренинге и такмичење. Година је 
штедње, па се ми тако морамо понашати. Прва наша жеља је пласман у Финале Купа РС, а у 
првенству у сами врх табеле. За то имамо играчки кадар и све неопходне услове” ,  рекао је 
Милекић.

                                                                              С.ДАКИЋ

СеРвицијуМ у МРкоњић гРаду 
побједио МладоСт

ЂоРић и баковић 
потопили МладоСт

МладоСт – СеРвицијуМ 65:72
(1:20, 8:13, 27:14, 14:25)

Дворана „Арена Комерцијалне банке“ у Мркоњић Граду.
Гледалаца: 800.Судије:Бојан Јованић, Милан Адмовић, 
Саша Бабић(сви Бањалука).

МладоСт: С.Радановић, Јовановић 12, Иванић 6, 
М.Радановић 6, Милошевић 9, Лерић 2, Трикић 5, 
Видовић, Кежић 15, Анеђелић, Велимировић 10, Митрић.
Тренер: Горан Сладојевић.

СеРвицијуМ: Бјелић 9, Ђорић 21, Радић, И.Дамјановић 2, 
Топаловић, С.Дамајановић 4, Сладоје 4,  Савић 6, Радукић 
7, Билановић, Баковић 19.Тренер: Драган Костић.

Кошаркаши Сервицијума из Градишке у 14.колу „Лиге 
13“ заслужено су у Мркоњић Граду побједили Младост 
резултатом 72:65. Домаћи кошаркаши одиграли су један 
од најлошијих мечева у овом шампионату и заслужено су 
поражени од борбене екипе из Градишке.
Наиме, кошаркаши Младости лоше су отворили меч и 
прво полувријеме очајно одиграли, јер су постигли само 
24 поена, па су гости на одмор отишли са резултатом 
33:24. 
У наставку меча кошаркаши Младости заиграли су боље и 
направили серију од 11:0 и тројком Ранка Велимировића 
у 27. минуту повели резултатом 41:39, да би минут касније 
имали предност од пет поена разлике. У последњих десет 
минута утакмице екипе су ушле са резултатом 51:47 за 
Младост. Међутим, гости тројкама Ненада Ђорића и 
Ивана Баковића у 34. минуту прелазе у вођство 56:55, 
које до краја меча вјешто чувају за коначну побједу 72:65.
Тренер Младости Горан Сладојевић био је  разочаран 
игром својих кошаркаша и поразом.
,,Заслужено смо изгубили, јер смо у меч ушли доста 
лоше. То говори и чињеница да смо у првом полувремену 
дали само 24 поена. За  три поена имали смо шут 2 -9, 
а промашили смо и шест слободних бацања. У трећој 
четвртини смо се вратили у утакмицу, али су гости 
у последњих пет минута утакмице преко Ђорића и 
Баковића погодили неколико отворених шутева за три 
поена и заслужено побједили” , рекао је Сладојевић.
У табору гостију били су презадовољни побједом која им 
много значи у наставку шампионата у борби за опстанак 
у „Лиги 13“.
,,Свака утакмица за нас је квалификациона и ово је 
била прва меч лопта коју смо искористили. Добро смо 
отворили утакмицу и свели Младосат на мали број поена. 
У другом полувремену Младост се вратила у меч и повела, 
али смо ми искористили неколико отворених шутева 
и преокренули резултат у своју корист и заслужено 
побједили” ,  рекао је тренер Драган Костић.

                                                                            Слободан ДАКИЋ

Миленко Милекић

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