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УНАПРЕЂЕЊЕМ ЗНАЊА
МЛАДИХ ДО
НОВИХ РАДНИХ МЈЕСТА
Средином
марта
2011.
године
Агенција
за
привредни развој општине
Мркоњић Град је анкетирала
ученике завршних разреда
двије
средње
школе
(Гимназија и Машинска
школа). Циљ упитника био
је прикупљање основних
информација о плановима

ученика након завршетка
средњег образовања, као
и њихова информисаност
о
предузетништву,
тј.
познавање самог појма
предузетништва и жеље или
намјере да у скоријој будућности покрену властити
бизнис.

Анкетирање ученика је први
корак који је предузела
Агенција привредни развој
како би указала на значај
и
потребу
одржавања
едукација, обука и тренинга
у сврху подизања свијести
младих људи о значају
предузетништва, који ће
у
скоријој
будућности
представљати
основну
дјелатност у обезбјеђењу
њихове
и
егзистенције
њихових породица.
Према ријечима Горана
Тодоровића,
стручног
сарадника
у
Агенцији
за
привредни
развој,
анкетирано је укупно 136
ученика у обе школе или 74%
од укупног броја ученика који
похађају завршне разреде
средњег образовања, што се
може сматрати успјешним
и релевантним показатељем
стварног стања.
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АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНИ РАЗВОЈ

Подизање воћњака
помаже општина
директор Томислав Тодоровић

Осим ученика Гимназије
који су сви општег смјера,
анкетирани су ученици који
похађају различите смјерове Машинске школе и
то, конобари, економисти и
машински техничари.
„Из представљене анализе
упитника јасно је уочљива
и изражена потреба
за

проширењем
знања
из
области
предузетништва,
чак 72,1% испитаних ученика
је потврдило да би жељели
да прошире своје знање из
наведене области. Такође,
велики број ученика, њих
81,6% је изразило увјерење
да је за покретање властитог
бизниса претходно потребна
обука из предузетништва.
Та два показатеља су само
потврдила мишљење Агенције
за привредни развој о
потреби реализације пројекта
„Предузетничка обука за
ученике завршних разреда
средње школе на подручју
општине Мркоњић Град“.
Према
намјери
имплементатора пројекта
едукативни програм би се
спровео у два дијела:
теоретски и практичан
рад. У склопу теоретског
дијела учесници пројекта
би се упознали са темама
које су битне за покретање
властитог бизниса и које би
им биле од велике користи
за практични дио, који је
уједно и најзанимљивији
дио пројекта, а то је развој
властите пословне идеје кроз
практичну израду пословног
плана. Даље, сви полазници
обуке би са својим бизнис
плановима
равноправно
конкурисали
за
избор
најбоље бизнис идеје, што
би пратиле и одговарајуће
симболичне награде.

Предавање за воћаре

Воћарство је у мркоњићкој
општини последњих година
у експанзији. Готово да нема
домаћинства у овој општини,
које се не бави узгојем воћа,
а све је више и плантажне
производње воћа. Наиме,
у воћарство је последњих
година уложено више од
милион марака средстава
пољопривредника, али и
кредитних и подстицајних
средстава општине.
По оној народној изреци да
није лако бити умјетник, а

да је још теже бити добар
воћар, у Мркоњић Граду
се поклања велика пажња
едукацији пољопривредника
за воћарство. Наиме, тако је
за воћаре одржано стручно
предавање о орезивању
воћа, које је организовала
Агенција
за
привредни
развој мркоњићке општине,
у сарадњи са Агенцијом за
пружање стручних услуга РС.
Дипломирани
инжењер
воћарства
Александар
Поповић, каже да је велики

Општина Мркоњић Град и у овој години усвојила је Програм привредног развоја који подразумјева одређене активности које су усмјерене ка
незапосленим лицима, кроз суфинансирање запошљавања од стране послодаваца који обављају пословне дјелатности на подручју наше општине. У
овој години предвиђена су средства у износу од око 100.000 КМ, чије ће трошење бити редовно контролисано.
За директну подршку послодавцима за запошљавање незапослених лица, по једном раднику планиран је износ од по 5.000 КМ. Ново у односу на
претходну годину јесте да ће та средства бити рефундирана послодавцима након уплате личног дохотка и доприноса, пореза и свих осталих обавеза
везаних за лична примања новозапослених радника. „Ако узмемо у обзир да је обавеза за једног запосленог радника на годишњем нивоу око 1.600 КМ,
ми рачунамо да овим подстицајем можемо обухватити 60 незапослених лица. Послодавци су у обавези да запосле најмање три незапослена лица и да
им уредно исплаћују плате и врше уплату доприноса. Само на основу уредно извршених уплата, ми ћемо вршити тромјесечну рефундацију средстава
из овог програма“, каже Томислав Тодоровић, директор Агенције за привредни развој општине Мркоњић Град.
По Закону, корисници ових средстава раднике у сталном радном односу треба да држе минимално три године. Искуства од раније показују да је
било одређених проблема приликом реализације овог програма. Неки од проблема су објективне природе с обзиром да су углавном суфинансиране
активности у запошљавању производних предузећа , а под утицајем кризе многа предузећа су остала без својих ранијих ангажмана. „Имамо одређених
проблема нарочито у текстилној индустрији , а у задње вријеме и код неких дрвопрерађивача јер не испуњавају један дио од уговорених обавеза.
Покушавамо да не будемо ригорозни и да превазиђемо проблеме, мада смо у одређених случајевима спремни да присегнемо и оном крајњем случају ,
а то је подизање тужби против таквих неуредних корисника и да тражимо поврат средстава која су им одобрена“, наглашава Тодоровић. С. Милетић

Наиме, он каже да су на сајму
воћаства, који је одржан
у Берлину у фебруару
све фирме које су нудиле
еколошку
производњу
воћа склопиле су уговор са
најпознатијим
свјетским
компанијама за пласман
овогодишње производње.
Пољоприведник
Петко
Тешановић
и
његова
породица воћарством се
баве десетак година.
,,Воћњак имамо на Котору
са засадом од око 500
садница шљиве, јабуке
и крушке. Планирано и
проширење воћњака, ако
буде подстицајних средстава
од општине, као што је било
прошле године. Засадио сам
експриментално и кајсију
и уколико се род покаже
добар, опредјелићмо се и за
ту производњу, углавном
за
потребе
властите
производње сока. Имамо
и своју сушару, али нам
највећи проблем предствља
пласман воћа’’, рекао је

Тешановић и апелово на
надлежне
да
обезбједи
организован откуп воћа.
Сличног је мишљења и
пољопривредник Раденко
Савановић из Подбрда,
који има воћњак са
јабуком.
КРАЉИЦА
ВОЋАРСТВАСавановић, каже да је јабука
„краљица“ воћарства.
,,Надморска
висина
у
Подбрду, која је око 750
матара је нека горња
граница за узгој јабуке.
Међутим, у свијету се јабука
узгаја и на већој надморској
висини, а у вријеме ниских
температура и мразова
пољопривредници стабла
прскају водом, како би се
заледила. Када се повећа
температура
стабло
се
одмрзне и воћка нормално
цвета и има плод’’, прича
Савановић.
С. Дакић

ФАБРИКА ОБУЋЕ ,,БЕМА’’

Наставак сарадње Фондације Мозаик и општине Мркоњић Град

ОБУЋАРИ ПРАВЕ ЦИПЕЛЕ

ПОТПИСАН СПОРАЗУМ ЗА
ПРОГРАМ ОМЛАДИНСКА БАНКА

ЗА НИЈЕМЦЕ

СУФИНАНСИРАЊЕ ЗАПОШЉАВАЊА У МРКОЊИЋ ГРАДУ

КОНТРОЛА ПОТРОШЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ

интерес пољопривредника
у мркоњићкој општини за
воћарство.
,,Већ
неколико
година
ради се у континуитету на
едукацији пољопривредника
за воћарство. Овога пута
смо обрадили тему зимска
резидба воћа и регулисања
родностим код воћки, како
би оне могле што да дуже
рађају. За добар принос
потребно је квалитетна
прихрана воћњака, како
са вјештачким, тако и
са
стајским
ђубривом.
Подручје
мркоњићке
општине изузетно је погодно
за воћарство, нарочито узгој
шљиве, по чему је овај крај
надалеко познат. Шљива
воли „промајна“ мјеста,
значи воли обронке гдје
стално струје ваздушне
струје, што побољшава
цвјетање и смањује појаву
заразних болести’’, рекао је
Поповић и додао је веома
важно што је ово еколошки
чисто подручје.

Производња у фабрици

Фабрика обуће ,,Бема’’ у Мркоњић Граду примјер је
успјешног пословања предузећа и у вријеме свјетске
економске кризе. У фабрици је запослено 190 људи, од чега
је само у овој години посао добило 70 нових радника.
Оно што је најважније, мркоњићки обућари комплетну
производњу извозе на њемачко тржиште, за фирме
‘’Рихтер’’ и ‘’Рода’’. Од почетка ове године у погонима се
производе финалне ципеле, а до сада су се производили
само горњи дијелови обуће.
,,За нас је најважније да имамо сигурно тржиште и
сировину. То нам омогућује стабилно пословање и редовну
исплату личних доходака и уплату доприноса”, рекао је
руководилац производње Драган Вучић и додао да у овој
години имају стоодстотну запосленост производних капацитета.
С.Дакић

Општина Мркоњић Град и Фондација
Мозаик и ове године ће сарађивати на
реализацији програма Омладинска банка,
а за пројекте младих планирано је 14.000
КМ. Тим поводом, 8. марта потписан је
Споразум о сарадњи који има за циљ
да повећа учешће младих у процесима
локалног развоја руралних средина кроз
додјелу неповратних новчаних средстава
која покрећу и воде млади.
Весна Бајшански Агић и Радомир Попадић потписују споразум
Ово је четврти пут да фондација Мозаик
и општина Мркоњић Град потписују
споразум за реализацију пројекта Омладинска банка. Вриједност пројекта треба да износи од
500 до 2.000 КМ а на конкурс, који је отворен до 15. априла, могу да се јаве групе младих људи које
броје пет и више чланова. „ Оно што је интересантно за овај пројекат јесте да активира младе
да учествују како у реализацији тако и у самом доношењу одлуке које идеје треба подржати,
односно директно учествују у расподјели буџетских средстава, чиме преузимају велику
одговорност. Омладинском банком у Мркоњић Граду ове године ће управљати 11 младих људи“,
рекла је Армела Рамић, програм менаџер Фондације Мозаик.
Фондацији Мозаик подршку за реализацију средстава Омладинске банке обезбјеђују
Америчка агенција за међународну сарадњу и Балкански фонд за демократију. Члан
Кредитног одбора Омладинске банке Мркоњић Град Његош Томић каже да очекује да ће
највише пројеката бити одрађено у руралним срединама.
„Младима на селу недостаје простор за окупљање, бављење спортом и слично , па мислим да
ће бити највише таквих идеја. Ово је прилика да позовемо младе да конкуришу, препознају
области у које треба улагати и ураде нешто корисно“, каже Томић. Осим општине Мркоњић
Град, која је у пројекту Омладинске банке од самог почетка, ове године пројекти неформалних
група младих људи подржаће 17 општина у Босни и Херцеговини, чиме ће бити обезбјеђено
око 300.000 КМ.
С. Милетић
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Обиљежен Дан цивилне заштите

ВАТРОГАСЦИ ПРОМОВИСАЛИ
НОВУ ОПРЕМУ
Поводом 1. марта Дана
Цивилне заштите, у нашем
раду презентована је анализа
стања Цивилне заштите те
промовисана
ватрогасна
возила и опрема. Један од
главних послова којим се
Цивилна заштита бавила
и током протекле године
је деминирање терена и
противпожарна заштита.
У сарадњи са МАК-ом Босне
и Херцеговине, општина
Мркоњић Град и Цивилна
заштита сачинили су план
противминског дјеловања.
Према задњим процјенама,
на
подручју
општине
Мркоњић
Град
након
последњег рата остало је још
око 24 хектара површине под
минама. „Ријеч је о четири
локације које су још увијек
затроване минама. То су
локације у селима Тријебово,
Сурјан и Магаљдол те
једна површина на Лисини.
Радници МАК-а су обишли
терен и планом би подручје
требало да буде деминирано
до 2016. године“, каже

Састанак команданта EUFOR-a и оружаних
снага БиХ у касарни Кула

Пројекат „Соторија“ за
безбједно складиштење и
чување муниције
Командант ЕУФОР-а генерал Бернард Баир предао је у
команданту Здруженог штаба Оружаних снага БиХ генералу
Миладину Милојчићу, у касарни Кула, документацију
заједничког пројекта „Соторија“. Наиме, ријеч је о пројекту
којим се регулиште начин побољшања складиштења
муниције на перспективним локацијама.
Командант ЕУФОР-а генерал Берхард Баир истакао је значај
пројекта „Соторија“, чијом ће се реализацијом створити
услови за безбједно складиштење и чување мунције и
минско-експлозивних средстава Оружаним снагама БиХ.
,,Међународна заједница је ту да помогне Оружаним
снагама БиХ, нарочито када се ради о питању вишкова
муниције и начину рјешавања вишка. Заинтересовани смо
да се то питање што прије ријеши у циљу побољшавања
безбједности у БиХ”, рекао је генерал Баир и додао да ће се
реализацијом пројекта ОС БиХ испунити један од услова из
МАП-а, Акционог плана придруживања НАТО-у.
Командант Здруженог штаба ОС БиХ генерал Миладин
Милојчић каже да је Предсједништво БиХ одредило шест
перспективних локација за складиштење муниције.
,,Оружане снаге БиХ сада муницију складиште и чувају
на 22 локације. Убудуће ће се муниција чувати на шест
перспективних локација, а остале локације у договору са
Предсједништвом БиХ и ентитеским Владама биће предате
локалним заједницама”, рекао је генерал Милојчић и додао
да је завршена истрага у случају крађе муниције из магацина
у Бусовачи и да је предмет преузело надлежно кантонално
тужилаштво.
С. Дакић

Мирко Вученовић, начелник
Цивилне заштите. Цивилна
заштита општине Мркоњић
Град има израђене планове
за све области заштите.
Међу главним активностима
је план противпожарне
заштите јер су ватрогасци
током
прошле
године
имали 65 интервенција.
Срећом, пожари су били
мањег
интензитета.
У
Ватрогасном друштву ради
се на допуњавању технике и
средстава.
„Презентовали смо хидра улични сет. То је један
комплет
за
техничке
интервенције
код
саобраћајних удеса. Набавили
смо и заштитну опрему за
ватрогасце, који ће сада
бити
много
сигурнији
приликом
интервенција“,
рекао је Жељко Лакетић,
старјешина
Ватрогасног
дома у Мркоњић Граду.

КАМПАЊА „ЈАЧИ, БРЖИ, БОЉИ“

ДРУЖЕЊЕ ПОЛИЦИЈЕ СА ГРАЂАНИМА
У склопу кампање „Јачи, бржи,
бољи“, коју реализују Агенција
за спровођење закона у
БиХ и Полицијска мисија
Европске уније, 18. марта
је организовано дружење
полиције
са
грађанима.
Припадници
мркоњићке
Јединице за подршку извели
су двије показне вјежбе, а
грађани су се могли упознати

и са опремом и материјално техничким средствима којима
располаже Станица јавне
безбједности Мркоњић Град.
У Дому културе у Мркоњић
Граду тачно у подне почела
је акција, која је припремана
неколико дана, с циљем да се
грађани упознају са радом
полиције. Чланови полиције
су ученицима основних и

С. Милетић

Семинар НАТО-а у Мркоњић Граду
,,Перспективе
чланства
у
НАТО-у – економске, војне и
политичке предности’’ била
је тема дебате на којој су о
политичким,
економским
и војним користима од
евроатланских интеграција и
могућег чланства у НАТО-у
говорили замјеник команданта
и начелник Саветодавног тима
НАТО-а при НАТО Штабу
Сарајево пуковник професор
Учесници семинара
др. Џон Олсен и професор др.
Љубан Бајић, са Независног
универзитета у Бањалуци. Пуковник Олсен је рекао да је циљ семинара представљање
овог савеза и отворена дискусија о свим темама у вези НАТО савезом са грађанима
Мркоњић Града и о томе шта НАТО може донијети БиХ.
,,НАТО мисија у БиХ је да пружи подршку институцијама у сектору безбједности и
одбране. Представићемо нови стратешки концепт НАТО-а који је донесен у Лисабону
20. новембра прошле године, а који представља смјернице за будући рад и развој НАТО-а
у наредних 10 година” , рекао је пуковник Олсен. Додајући да нови стратешки концепт
НАТО-а промовише партнерство и сарадњу, те политику отворених врата.
Током дебате разговарано је и о томе које су предности и недостаци чланства у НАТО-а,
шта се конкретно добива чланством.
,,Оно што се показало тачним је да су земље које су ступиле у НАТО заиста забиљежиле
један свеобухватани развој и напредак што се тиче сигурности, стабилности и повећања
инвестиција, јер јасна је ствар да оно што је битно за инвестиције и инвестирање у једну
земљу јесте свакоко сигурност те земље, а то меже очекивати чланством у НАТО и БиХ’’,
истакао је Олсен
Професор др. Љубан Бајић присутнима је говорио о појму глобализације и њеном утицају
на стварање новог свјетског поретка.
Семинар су организовали норвешка амбасада у БиХ, НАТО Штаб Сарајево и
Министарство вањских послова БиХ.
С.Ћусо

средњих школа и осталим
заинтересованим грађанима
презентовали
опрему
криминалистичке технике
и за контролу саобраћаја
те наоружање које користе
током радних задатака.
Најатрактивнији дио биле
су показне вјежбе.
„Извели
смо
хапшење
опасног криминалца из
возила те упад у
објекат и хапшење.
Неколико полицајаца
се,
у
склопу
демонстрације упада
у објекат, спустило
са
крова
зграде
Дома
културе
уз
помоћ алпинистичке
опреме“, каже Драган
Бошкан,
командир
Јединице за подршку
Мркоњић Град, која
је осим на пословима
хапшења, ангажована
и на случајевима
нарушавања
јавног
реда и мира у већем
обиму.
Као један од корака
у раду полиције у
заједници,
битан
сегмент је едукација
грађана и промоција
броја 122. Вјежби
у Мркоњић Граду
присуствовали
су
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Догађаји

Вјежба - упад у објекат и хапшење

и представници Полицијске
управе Јајце.
„Са полицијом из Мркоњић
Града свакодневно сарађујемо и за то нам нису
препреке ни ентитетске
нити неке друге баријере.
Данас и грађани доста више
сарађују са нама, па нам
се често дешава да имамо
дојаве о разбојништву,
крађи или скривању особа,
а све је то плод мукотрпног

рада. Исплати се труд јер смо
сада у ситуацији да грађани
владају нашим окружењем и
да вјерују полицији“, рекао
је Баре Прша, начелник
Полицијске управе Јајце.
С. Милетић

Вјежба - хапшење опасног криминалца из возила

АКЦИЈА МРКОЊИЋКЕ ПОЛИЦИЈЕ И АМС

АКЦИЈА „OДНОС
ПЈЕШАК-ВОЗАЧ“
Припадници Полицијске станице за безбједност саобраћаја
Мркоњић Град у сарадњи са АМД „Балкана“ организовали
су 14.марта акцију дијељења пропагандних летака, како у
саобраћају треба да се понашају пјешаци. Превентивну акцију,
која је трајала пет дана, провео је МУП Републике Српске, у
сарадњи са Министарством саобраћаја и веза РС и АМС РС.
,,Пјешаци су рањиви корисници пута због улоге коју имају
у саобраћају. То је најмање заштићена категорија учесника у
саобраћају, што показује податак да је на подручју Републике
Српске у прошлој години смртно страдало 36 пјешака”, рекао
је командир Полицијске станице за безбједност саобраћаја
Мркоњић Град Горан Рољић и напоменуо да је у овој години
један пјешака погинуо на подручју мркоњићке општине.
Иначе, у Мркоњић Граду последњих година учињено је много
на стварању услова за сигурно кретање пјешака. У готово свим
улицама уређени су тротоари и пјешачке стазе, пјешачки прелази
на коловозима обиљежени су хоризонталном и вертикалном
сигнализацијом, а у функцији су и два семафора. Међутим, све
то није значајније побољшало саобраћајну културу, па пјешаци
улице и даље прелазе гдје стигну, а често се крећу коловозном
траком намјењеном за одвијање саобраћаја.
С. Дакић

Полиција дијели летке за безбједност пјешака
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Такмичење из математике школа Бањалучке регије

НАЈБОЉИ МАТЕМАТИЧАРИ
БАЊАЛУЧКЕ ГИМНАЗИЈЕ

ОМЛАДИНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ,,ЦЕНТАР’’

ЕДУКАЦИЈА О СЕКСУАЛНОМ И
РЕПРОДУКТИВНОМ ЗДРАВЉУ

Тренинг о репродуктивном и сексуалном здрављу

„Сексуално и репродуктивно здравље“ тема је
вишедневног тренинга који су реализовали организације
Асоцијација „XY“ из Бањалуке и Омладинска
организација „Центар“. Пројекат, којим су обухваћени
млади из 25 општина у Босни и Херцеговини,
финансирају Уједињене нације и Министарство здравља
и социјалне заштите РС.
Семинар је намјењен за ученике деветог разреда
основне школе као и првог и другог разреда средње
школе. Акценат је стављен на полно преносиве
болести али и остале теме из области сексуалног и
репродуктивног здравља. „Младе треба упознати са
полно преносивим инфекцијама, а посебно када су у
питању HIV и AIDS. Током обуке радимо интерактивно
са будућим едукаторима, који ће о овој теми данас-сутра
радити презентације у школама како би стечена знања
пренијели вршњацима“, каже Невена Аничић, тренер
вршњачке едукације из Асоцијације „XY“.
Тренинг „Сексуално и репродуктивно здравље“ и раније
је организовала Омладинска организација Центар те већ
има неколико обучених вршњачких едукатора. Након
што прођу тренинг, млади ће вјежбати у Омладинској
организацији на припреми презентације. „У току
школовања овој теми се не посвећује довољно пажње.
Показала се потреба и интересовање младих да што
више сазнају о сексуланом и репродуктивном здрављу,
па смо одлучили да обучимо још једну групу вршњачких
едукатора“, каже Борислав Ђурић, предсједник
Омладинске организације „Центар“ у Мркоњић Граду.
С. Милетић

На Регионалом такмичењу из математике средњих школа Бањалучке регије највише
успјеха имали су ученици бањалучке Гимназије. Наиме, математичари ове школе били су
побједници у конкуренцији ученика првих, других, трећих и четвртих разреда.
Код ученика првих разреда прво мјесто заузела је ученица бањалучке Гимназије Ања
Шврака, а других њен школски друг Игор Њежић. Најбољи резултат код ученика трећих
разреда остварио је ученик Гимназије из Бањалуке Љубомир Рудан, а четвртих његова
школска другарица Јелена Стјепановић.
,,Математика је моја љубав. За такмичење сам се добро припремила, али до побједе нисам
лако дошла пошто је тест био доста тежак. Покушаћу да се добро припремим и за Републичко
такмичење, како би остварила што бољи резултат”, рекла је побједница у конкуренцији
ученика првих разреда Ања Шврака.
,,За Републичко такмичење добро ћу се припремити “, каже и најбољи математичар у
конкуренцији ученика трећих разреда Љубомир Рудан.
Просвјетни савјетник у Републичком педагошком заводу РС Жељко Поткоњак каже да
су на Регионалном такмичењу учестовала 62 ученика из девет средњих школа бањалучке
регије.
,,Ми смо задовољни знањем које су ученици показали на такмичењу. Морам признати да је
тест био доста тежак, можда и за наставнике, али су млади математичари показали одлично
знање”, рекао је Поткоњак.
Директор Гимназије из Мркоњић Града Предраг Кокеза каже да су се професори и ученици
ове школе потрудили да буду што бољи домаћини такмичења из математике за ученика
девет средњих школа
Иначе, побједници Регионалног такмичења стекли су право да наступе на Републичком
такмичењу, које ће се одржати 2. априла у Бањалуци или Добоју.
МРКОЊИЋКИ ГИМНАЗИЈАЛЦИ- Најбољи успјех на такмичењу од ученика мркоњићке
Гимназије имала је ученица четвртог разреда Гордана Симић, која је заузела четврто мјесто.
Њена школска другарица Душанка Ковачевић пласирала се на пето мјесто. Исто мјесто
освојио је ученик другог разреда Станко Томић. Ученице трећег разреда Бранка Пекез и
Николина Лекић заузеле су 11, односно 12. мјесто. У конкуренцији ученика првих разреда
Милан Бороја био је 15, а његова школска другарица Божана Томић 15.
С. Дакић

ПРОЈЕКАТ „ИНКЛУЗИВНЕ ШКОЛЕ“ У МРКОЊИЋ ГРАДУ

ЕДУКАЦИЈА ПРОСВЈЕТНИХ РАДНИКА ЗА ИЗРАДУ ПРОЈЕКАТА
У организацији Мисије ОЕБС-а у Мркоњић Граду је одржан дводневни семинар у склопу
реализације пројеката „Инклузивне школе-инклузивне заједнице“.
Наиме, ријеч је о семинару на тему „Управљање пројектним циклусом“, а полазници
семинара су били просвјетни радници из четири мркоњићке основне школе.
Службеница за развој управе у ОЕБС-овој канцеларији у Бањалуци Нада ГлишићСувајац каже да је циљ семинара да се представници школа и локалне управе упознају
са основама управљања пројектним циклусом.
,,Полазници семинара упознати су како се припремају, израђују и проводе пројекти
за добијање новчаних средстава од потенцијалних донатора за школе”, рекла је Нада
Глишић-Сувајац и додала да је задовољна како су полазници семинара оспособљени за
израду пројеката.
Професорица разредне наставе у ОШ „Вук Караџић“ у Бараћима Верица Анђелић каже
да је едукација добро дошла просвјетним радницима, јер су много новог научили из
области израде пројеката.
Самостални стручни сарадник за младе у општини Мркоњић Град Ђурђица Шолак
истиче да мркоњићка општина и ОЕБС на овом пројекту сарађују годину дана. С.Дакић
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ВЛАДИМИР ЈОВАНОВИЋ

НЕБЕСКИ ДАР ЗА ИЗРАДУ ИКОНА
У једној од уличица, уској и стрмовитој, типичној за некадашњи
Варцар Вакуф, а данашњи Мркоњић Град, нашли смо Владимира
Јовановића (62), који у својој радионици у хладне и дуге зимске
ноћи резбари дрво и у њега уноси своју љубав и стрпљене. Код њега,
сигурни смо, нема зиме јер је присутна узајамна топлота између
њега и дрвета.
Јовановић који иначе ради на изради личних карата, обликовањем
предмета од дрвета бави се последњих десетак година. У слободно
вријеме прави иконе, крстове, грбове, славске чаше, накит, као
и бројне сувенире своје општине. Сваки је предмет на свој начин
необичан и уникатан. Ипак, иконе су се издвојиле, потребно их је
видјети и осјетити јер ће оне све о себи саме рећи.
Јовановић каже да је до сада направио око 55 икона, а накита и до
неколико хиљада комада и оно што он посебно наглашава јесте
природност тих предмета.
,,Све радим у дрвету без капи боје, једино користим лемилицу да
се нагласе очи. Употребљавам тридесетак врста дрвета, домаћег и
увозног. Неопходно ми је увозно дрво јер код нас нема много боја.
Ту је ебановина, бамбус, марибу “, прича Јовановић и додаје да од
нашег дрвета највише користи орах, шљиву, јошику и бијели јавор.
Увозно дрво набавља из Европе, Азије, Африке, Јужне Америке, а
све то добија преко пријатеља.

Каже да једино нема плавог и зеленог дрвета, а има црвеног пет-шест врста, затим
жутог, браон, лила, наранџастог, а црну боју имају ебановина и канадски црни храст.
Иначе, да направи једну икону потребно му је двадесетак дана интензивног и
стрпљивог рада. Није му познато да још неко ради и прави иконе на овакав начин.
,,Много је ту посла. На таблу од јавора која је компактна за подлогу лијепим дијелове
које сам претходно изрезбарио и онда их полако састављам, а сви дијелови морају
бити у милиметар уклопљени. Све се то ради ручно, једино користим скалпел,
глодала и брусилицу” , открива Јовановић тајне свог необичног и надахнутог заната.
Објашњава да за израду свих ових предмета треба много стрпљења и времена.
,,Деси се некад да урадим више за једно поподне него за пет дана. Кад узмем да
резбарим и видим да не иде онда остављам, не постоји могућност да се присилиш
на то “ , прича Јовановић.
Таленат за ову необичну умјетност открио је случајно у тренуцима досаде.
,,Случајно сам открио да ми то иде од руке. Почео сам из чисте досаде, и ето, сада
готово сваки дан са уживањем
резбарим у мојој радионици “,
каже он.
Ко хоће да му домаћинство
краси једна оваква икона
потребно је да за то
издвоји 400 КМ, а цијена
Јовановићевих
сувенира
креће се од десет КМ до 15.
Ниједну икону нема код себе,
ради их по поруџби јер се
надалеко прочуло за његов
рад.
,,Цијена иконе је 400 КМ јер су
рамови, које иначе набављам
из Новог Сада, веома скупи,
па да би урамио једну икону
треба ми преко 80 КМ.
За икону треба и платно, а
највише користим плиш и у
посљедње вријеме мебл штоф,
пошто мање купи прашине,
прича
овај
необични
љубитељ дрвета и додаје да
су његове иконе стигле чак до
Белгије, Холандије, Чикага и
Аустралије.
Драга Лекић

Семинар за просвјетне раднике
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Хуманитарци свима прискачу у помоћ
Мркоњићку Машинску школу је немогуће поменути без чланова Савјета ученика, који
су познати по спровођењу хуманитарних акција, али и по бројним пројектима. Скупљају
и материјалну и новчану помоћ онима којима је то потребно, обиљежавају све познате
датуме, организују разна предавања у својој школи, учествују на бројним семинарима и
форумима.
„Савјет ученика Машинке школе постоји од 2000. године и од тада активно ради. Улога
Савјета јесте да штити обавезе и права ученика, да покуша, у сарадњи са ученицима, да
створи позитивну климу у школи, Савјет ради за добробит читаве школе, а кад је могуће
и за добробит локалне заједнице” , рекла је професорица Весна Ћусо, координатор за рад
са Савјетом ученика. Објаснила је да су ученици до сада реализовали бројне пројекте, а
посебно истиче изградњу клупа за школско двориште, као и уређење дворишта.
Успоставили су блиску сарадњу са Омладинском организацијом „Центар“, а сарађују и
са Савјетом ученика из Рибника, Шипова, Прњавора и Градишке.
Д.Лекић
Милорад Пекез, директор

МАШИНСКА ШКОЛА МРКОЊИЋ ГРАД
ПОЗНАТА ПО ПОБЈЕДАМА НА РЕГИОНАЛНИМ
И РЕПУБЛИЧКИМ ТАКМИЧЕЊИМА
У некадашњем мркоњићком
Средњошколском
центру
од 1991. године дјелују
двије самосталне школеМашинска
школа
и
Гимназија.
Машинску
школу тренутно похађају
482 ученика (286 мушких и
196 женских) распоређених
у 19 одјељења. Ученици
се образују у шест струкамашинство и обрада метала;
електротехника; економија; право и трговина; угоститељство
и
туризам;

текстилство и кожарство и
шумарство и обрада дрвета.
Прије рата ово је била једна
од најопремљенијих школа у
БиХ, окупацијом Мркоњић
Града од стране Хрватске
војске и Хрватског вијећа
одбране, школски објекат
је био знатно оштећен, а
из школе је покрадена сва
опрема. Директор Машинске
школе
Милорад
Пекез
каже да је школа данас у
доста добром стању, јер се
протеклих година много

Првакиња којој се диве

Данијела Радоја

Ученица трећег разреда Машинске школе, смјер економски
техничар, Данијела Радоја позната је џудисткиња у
Републици Српској и шире. До сада је освојила бројне
медаље на разним такмичења, а планови за будућност тек
надолазе. Навешћемо само неке од њених успјеха: 2007.
године је била прва у БиХ за старије пионире, 2010. године
трећа на првенству Балкана за кадете, те друга у БиХ у
категорији млађих сениора за 2010. годину. Исте године
била је првак РС за сениоре.
„Већ шест година упорно тренирам џудо у Џудо клубу
„Атос“, тренинзи су чести и захтјевни, а нарочито пред
такмичења. За све ово је најбитнија воља, а ја имам и доброг
тренера. Тренира ме проф.
Рушка Кокеза, некадашња првакиња Југославије, кажем
да је скоро 50 одсто мог успјеха, заправо њен успјех“, каже
Радоја, која је иначе и одлична ученица, и додаје да ове
године планира да буде прва у БиХ у категорији јуниора,
што би јој омогућило да иде на Европско првенство на
Малту и на Балканско у Грчку.

радило на реновирању и
опремању. Наравно, пошто
користе
исти
простор,
углавном се ради у сарадњи
са Гимназијом.
„Школски објекат је послије
рата саниран два пута, 1996.
и 1998. године, тако да је
сада у доста добром стању.
Набављен је намјештај,
машине у радионици и
мањи број учила. У 2010.
години, школска радионица
добила је
универзалну
глодалицу.
Солидно су
опремљени кабинети, а по
нашој процјени, ако се овако
настави, за неколико година
имаћемо добро опремљену
школу, која ће служити као
позитиван примјер многима”,

рекао је Пекез. Објашњава да
све ове послове не би могли
урадити да није било помоћи
Општине и Министарства за
образовање, науку и културу
у Влади РС.
Школа је препознатљива
у Републици Српској по
ученицима машинства и
обраде метала. Више пута
су машински техничари,
бравари
и
обрађивачи
метала показали завидне
резултате на републичким и
регионалним такмичењима.
Понос школе су свакако и
бројни истакнути спортисти,
међу њима је првакиња РС џудисткиња Данијела Радоја,
кошаркаши Дејан Калајџија
и Милош Видовић, који су

Глумци за Оскара
Драмска секција ове школе једна је од најврједнијих.
Млади глумци припремају представе за све школске
манифестације и празнике. Ученици редовно вјежбају и
исказују велику заинтересованост за драмску умјетност, а
с њима ради професор српског језика Синиша Вученовић.
„Посљедњи пут смо наступали за новогодишње празнике
и задовољан сам оним што су наши глумци показали.
Сви су добри, али бих ипак извојио два ученика, који су
и чланови Градског позоришта, ученик четвртог разреда
машинских техничара Његош Томић и ученица трећег
разреда економских техничара Јована Граховац, која
поред глумачких има и изузетне вокалне способности.
Њих двоје су 4. фебруара ове године учествовали на
свечаној академији, која је приређена за Дан општине“,
рекао је професор Вученовић.
Д.Лекић

у првом тиму мркоњићке
„Младости“, те фудбалери
„Слободе“Срђан Гверо и
Огњен Топић.
У школи дјелује десетак
секција:
новинарска,
одбојкашка, кошаркашка,
информатичка...
„Поред бројних секција,
имамо добро организован
подмладак Црвеног крста,
те Савјет ученика. Све ове
секције сарађују међусобно,
али
и
са
ученицима
других школа, посебно са
ученицима Гимназије. Савјет
ученика планира на прољеће
уредити простор око школе
и корито Брешиног потока“,
додаје Пекез.
Машинска школа сваке
године
организује
и
једнодневне посјете ученика
у циљу стицања нових знања
и искустава (посјета Сајму
аутомобила у Бањалуци,

Бравари понос школе

Новој дрвној индустрији
„Врбас“
у
Бањалуци,
Фабрици цијеви у Дервенти,
Фабрици арматурних мрежа
у Бањалуци, ...)
Треба истаћи да је ово једна
од ријетких школа која поред
наставног и ненаставног
особља и спољних сарадника
има и школског педагога и
психолога.
Драга Лекић

Владимир Милановић
рођен за машинство

Владимир Милановић

Ученик четвртог разреда,
смјер машински техничар, Владимир Милановић је прошле године био четврти на републичком такмичењу, а други на
регионалном у категорији машински техничар. Његов успјех је тим већи што се такмичио изван конкуренције, био је
трећи разред, а такмичио се са ђацима четвртих разреда, тако да ове године тек очекују његове праве резултате.
„Припремам се у школи за такмичење, а радим и код куће. Седмично имам два додатна часа за припреме, највише радим
са проф. Јелом Пекез. Драго ми је што ћу представљати нашу школу и надам се добром успјеху“, реко је овај скромни
ученик, који за разлику од већине својих другара свакодневно путује по 17 километара и то му не представља проблем
за учење.„Кад сам прва смјена превоз имам обезбијеђан, ал кад сам друга смјена често стопирам. Ипак, ништа ми то не
смета и све могу стићи, помоћи око кућних послова, а и учити“, каже Милановић.
Професорица Јела Пекез има само ријечи хвале за овог марљивог дјечака и каже да су одржали школско такмичења и да
сад предстоје припреме за регионално такмичење.
Д.Лекић

Мркоњићка Машинска школа позната је у РС по убједљиво
најбољим ученицима браварске струке, што показује
чињеница да су шест пута били прваци на републичком и
седам пута на регионалном такмичењу.
„Задњих осам година излазимо на регионална и републичка
такмичења, а три пута узастопно смо били прваци региона
и републике. Прво изведемо школско такмичење, изаберемо
најбоље и онда се са њима посебно ради. Дуго се за
такмичења припремамо, око три мјесеца, а са проф. Јованом
Чулићем дјеца спремају теоријски дио“, рекао је наставник
практичне наставе Славко Ступар.
Ови ђаци су се побринули за уређење школског дворишта и
сами израдили клупе за одмор.
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Представа “Плава Ружа“ одиграна У Мркоњић Граду

НОВИ ПРОЈЕКАТ ГРАДСКОГ ПОЗОРИШТА

ОКОНЧАНА ТУРНЕЈА ПО
БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ

ГАЛЕРИЈА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА

ИЗЛОЖБА ГРАФИКА И ЦРТЕЖА
РАДИВОЈА МИЛИЋА

Глумци крећу
на путовање по
Српској
„Гостовање Градског позоришта у неразвијеним
подручјима Републике Српске“, пројекат је мркоњићких
глумаца на коме ће радити до краја јула. Први наступ
заказан је за 16. март у Рибнику, а током путовања,
мркоњићки глумци обићи ће: Шипово, Калиновик,
Чајниче, Берковиће и Братунац. Пројекат финансира
Министарство просвјете и културе РС из прихода
прикупљених од игара на срећу.

С. Милетић

Регионално такмичење у одбојци
школа бањалучке регије

НАЈУСПЈЕШНИЈЕ
ОДБОЈКАШИЦЕ ИЗ МРКОЊИЋ
ГРАДА, А ОДБОЈКАШИ ИЗ
СЛАТИНЕ

Детаљ са отварања изложбе

Детаљ са представе ,,Плава ружа”

Пројекат Градског позоришта Мркоњић Град прошао
је захваљујући, између осталог, томе што је њихов
досадашњи рад подржан из средстава међународних фондова. За извођење гостовања, ресорно министарство
је мркоњићком позоришту одобрило 9.400 КМ.
„Вјероватно ћемо гостовати у још неким градовима.
Свака од средина има могућност да изабере која ће
представа бити изведена са репертоара који обухвата
комаде за дјецу, омладину и одрасле. Има градова гдје
ћемо извести више представа“, каже Дубравка Николић,
предсједница Градског позоришта Мркоњић Град.
Тако ће мркоњићки глумци у Рибнику извести
представу „Драга Јелена Сергејевна“ која је намјењена
средњошколцима. Осим ове представе, на репертоару
су и дјела: “Јеси ли то дош’о да ме видиш“ и “Француска
снаја” (комедије за одрасле) те “Краљевски фестивал “
(представа за дјецу). „Има пуно градова који немају салу
за позориште тако да ће нам овај пројекат послужити
да се ухватимо у коштац са импровизацијом. Акценат
смо ставили на неразвијене општине, а идеја која нас је
водила је децентрализација културе“, додаје Николићева.
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Гостовањем у Мркоњић Граду 22. марта, окончана је турнеја представе „Плава ружа“ по
Босни и Херцеговини. Ријеч је о комаду Мирка Цветановића у режији Владимира Митровића
са којим би се четворочлани ансамбл глумаца (Марко Николић, Даница Максимовић, Ива
Штрљић и Милан Чучиловић) крајем априла требао да представи и публици у Црној Гори.
У Сали биоскопа у Мркоњић Граду, породична мелодрама “Плава ружа” изазвала је овације
публике. Прича, кроз коју се прожима дах прошлости о љубави (старој и непроживљеној),
успјесима и падовима у животу те неоствареним сновима са којима се тешко помирити,
оставила је публику без даха. “Они који дођу на ову представу, не одлазе после извођења
празног срца кући, него стварно нешто доживе и онако на један најпаметнији начин
оплемене своје вече. Ово је представа која на јако добар начин разрађује однос родитељи
– дјеца и инсистира на томе да о емотивним питањима треба да одлучујемо ми сами, а
не да улијећемо у неке ситуације као што је ова, зато што бјежимо од неких породичних
проблема”, рекла је глумица Ива Штрљић, којој је у представи повјерена улога кћерке Иване.
Брачни пар Боба и Милутин, на дан вјеридбе своје кћерке Иване, пролазе кроз нерјешена
питања из своје прошлости и преиспитују своје потезе у животу. Отац се не слаже са том
везом док мајка покушава да ужива у срећи кћерке јединице, која је у другом стању. “Догађај
који се догоди на крају овог комада је јако трагичан јер двоје младих сазнаје да им је исти
отац. Мислим да је то оно што је најпотресније и најдирљивије у овој представи, која је
мелодрама са елементима комедије, па се ви током представе пуно пута осмјехнете али вас
на крају све то јако заболи”, додаје Ива Штрљић.
Представа “Плава ружа” траје већ осму сезону и до сада је одиграна више од 250 пута.
За шест дана гостовања у Босни и Херцеговини, глумци кажу да су највеће интересовање
показали љубитељи позоришта у Мркоњић Граду. “Ја сам први пут у вашем граду и јако се
лијепо осјећам. Изненадило ме је колико је публике било на вечерашњој представи и што је
јако битно по реакцији видим да смо успели да им причу изнесемо на прави начин”, каже
глумац Милан Чучиловић, који у представи игра Петра, будућег зета.
Представа „Плава ружа“ до сада је освојила неколико награда: за најбољу представу „Добој
феста 2005“ и друго мјесто на Данима Боре Станковића у Врању 2005. године.
С. Милетић

Дјечији вртић ,,Миља Ђукановић”

ИЗВЕДЕНА ПРЕДСТАВА
,,НА СЛОВО, НА СЛОВО”

Дјечија позоришна представа ,,На слово, на слово’’
урађена по тексту Душка Радовића, а у извођењу
Позоришта ,,Слово’’ из Требиња, приказана је
30. марта малишанима Дјечијег вртића ,,Миља
Ђукановић’’. Малишани су се одушевили веома
ефектној, вишеструко занимљивој продукцији
са
наглашеним
едукативним
карактером
прилагођеним њиховом узрасту.

У галерији Културног центра
„Петар Кочић“ у Мркоњић
Граду министар финасија
РС Зоран Тегелтија отворио
је изложбу графика и цртежа
мркоњићког
академског
сликара-графичара Радивоја
Милића. Ријеч је младом и
талентованом
графичару
који је одбранио дипломски
рад на тему: “Природно
лијепо и умјетнички лијепо“,
на Одсјеку за графику у
класи професора Вељка
Станишића на Академији

ликовне
умјетности
у
Требињу.
Изложба графика и цртежа
у Мркоњић Граду је његова
прва самостална изложба.
Ријеч је о радовима који су
настали у његовом опусу
за
вријеме
студирања
на
Академији
ликоних
умјетности у Требињу.
,,Ово што ви видите на
изложби је наш град из
времена 1993. до 1996.
године, из периода када смо
се вратили из избјеглиштва,

кад је био разрушен, затворен,
као и бикови на мојим
графикама. Бикови су симбол
снаге и моћи и та „савремена
пећина“ је оно што ми треба
да градимо у нашем грду”,
рекао је Милић и додао да
се на његовим радовима све
„врти“ око те теме.
Иначе, Радивој Милић је до
сада излагао на колективним
изложбама
у
Требињу,
Љубљани и Београду.
С. Дакић

СКУП ПОДРШКЕ МЛАДИХ МРКОЊИЋ ГРАДА НАРОДУ ЈАПАНА

МРКОЊИЋ ГРАД ВОЛИ И ПОМАЖЕ JАПАН
Под називом „Мркоњић Град воли Јапан“,
у нашем граду одржан је скуп подршке и
солидарности са народом Јапана. Скуп је
организовала Омладинска организација
„Центар“, у сарадњи са мркоњићким
основним и средњим школама.
Наиме, на скупу подршке и солидарности
са народом Јапана, који је одржан
24.марта на Тргу српске војске окупило
се више од хиљаду ученика основних
и средњих школа. Са скупа је упућена
порука да „Мркоњић Град воли Јапан“.
,,Мркоњић Град је у протеклом рату био
порушен, а Влада и народ Јапана помогли су много на обнови нашег града, а нарочито
школских и здравствених објеката. Ми смо одржавањем скупа жељели да покажемо
да народ Јапана, у овој великој несрећи, није сам и да са њим бол дијеле становнци
једног малог Мркоњић Града”, рекао је предсједник Омладинске организације „Центар“
Борислав Бобан Ђурић и додао да ће Амбасади Јапана у БиХ бити упућен позив да на
љето у кампу Туристичког центра „Балкана“ борави тридесеторо дјеце из Јапана.
Скупу подршке у Мркоњић Граду присустовао је и предсједник Омладинског савјета РС
Бојан Гребенар који је истакао да ће ова организација ускоро основати Фонд омладинске
солидарности, који ће помагати младима који су у стању социјалне потребе.
,,Дио средстава из тога фонда биће усмјерен и за помоћ младима у Јапану” , рекао је
Гребенар и додао да Омладински савјет РС интензивно сарађује са омладинским
организацијама из општина на прикупљању помоћи за народ Јапана.
Ученица IV разреда ОШ „Иван Горан Ковачић“ Мирјана Богојевић каже да су се њени
школски другови и другарице укључили у акцију помоћи за народ Јапана позивом
хуманитарног телефонског броја за помоћ својим вршњацима у Јапану.
С. Дакић

Побједничка екипа ОШ ,,И.Г.Ковачић’’

На Регионалном такмичењу ученика основних школа
Бањалучке регије у одбојци највише успјеха имале су
одбојкашице Основне школе „Иван Горан Ковачић“ из
Мркоњић Града и одбојкаши Основне школе „Холандија“
из Слатине код Лакташа. Наиме, одбојкашице из Мркоњић
Града у финалној утакмици савладале су своје вршњакиње,
такође из Основне школе „Иван Горан Ковачић“ из
Бањалуке, резултатом 2:1. Треће мјесто припало је екипи
Основне школе „Георги Стојков Раковски“ из Бањалуке, а
четврто екипи Основне школе „Десанка Максимовић“ из
Рибника.
Код дјечака прво мјесто освојила је екипа ОШ „Холандија“
из Слатине, која је у финалној утакмици савладала екипу
ОШ „Свети Сава“ из Котор Вараоши“ резултатом 2:1.
Треће мјесто припало је ученицима ОШ „Милош Дујић“
из Челинца, а четврто екипи ОШ „Иван Горан Ковачић“ из
Мркоњић Града.
За најбољег одбојкаша на турниру проглашен је члан
екипе ОШ „Свети Сава“ из Котор Вароши Милан Кутић,
а за најбољу одбојкашицу чланица екипе ОШ „Иван Горан
Ковачић“ из Мркоњић Града Николина Лекић.
,,Срећна сам што је моја екипа била најбоља на такмичењу,
а ја најбоља одбојкашица. Настојаћемо да освојимо прво
мјесто и на републичком такмичењу, мада ће конкуренција
бити јака” , рекла је Николина Лекић.
Иначе, на Регионалном такмичењу које је одржано у
Дворани „Арена Комерцијалне банке“ и сали Гимназије
у Мркоњић Граду наступило је 16 екипа, девет у женској
и седам у мушкој конкуренцији. Успјешан домаћин и
организатор такмичења била је ОШ „Иван Горан Ковачић“.
Побједничке екипе са регионалног
наступиће на
републичком такмичењу које ће се одржати у првој
половини априла.
С. Дакић
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ПРВА ФУДБАЛСКА ЛИГА, РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, 16 КОЛО

ДЕЈАН КОЈИЋ САЧУВАО КОЗАРУ НА ВРХУ

Општина Мркоњић Град, Трг краља Петра I Карађорђевића 1
70260 Мркоњић Град, Република Српска, Босна и Херцеговина
Жиро рачун: 5620990000344165 НЛБ Развојна банка Бања Лука, Матични број: 1089358

Датум: 04.04.2011.године
Број: 01-04-7/11
На основу члана 53. Статута општине Мркоњић Града (Сл. гласник општине Мркоњић Град, број:06/05) и на основу члана 3. Одлуке о
критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава невладиним организацијама (Сл. гласник општине Мркоњић Град, број:10/05)
Начелник општине расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
За додјелу средстава удружењима грађана из буџета општине Мркоњић Град за 2011. годину
Конкурс се расписује за додјелу средстава Буџета општине Мркоњић Град за 2011. годину и то за пројекте од интереса за локалну заједницу
који имају за циљ повећање учешћа удружења грађана у активностима локалне заједнице.
Средства за финансирање пројеката обезбјеђена су са позиције осталих удружења, на основу Одлуке о усвајању буџета општине Мркоњић Град
за 2011. годину.
Право учешћа на конкурсу имају удружења грађана која су регистрована у складу са Законом о удужењима и фондацијама РС (Сл. гласник РС
број: 52/01), а имају сједиште на подручју општине Мркоњић Град.
Вриједност појединачног пројекта не смије бити већа од 5.000КМ, док број пројеката није ограничен.

Побољшање положаја дјеце и младих
Допринос развоју културних, спортских и туристичких манифестација
Унапређење животне средине и екологије
И друге у складу са потребама заједнице.

Предност имају удружења која партнерски реализују пројекат.
Пријаве на Конкурс подносе се Комисији за сарадњу са удружењима грађана општине Мркоњић Град до 04.05.2011 године.
Пријаве се подносе на шалтеру 2 Шaлтер сале Општине Мркоњић Град или могу бити послане поштом на адресу Општина Мркоњић Град, Трг
Краља Петра I Карађорђевића 1, 70260 Мркоњић Град са назнаком за Комисију за сарадњу са удружењима грађана – не отварај! Уз пријаву обавезно
приложити потврду о регистрацији.
Пријаве се подносе на јединственим обрасцима Конкурса које можете добити на шалтеру број 2 у Шалтер сали Општине Мркоњић Град и на званичном
сајту општине www. mrkonjic-grad.rs.ba Валидним ће бити сматране само Пријаве послате на овим обрасцима. Непотпуне пријаве се неће разматрати.
Општина Мркоњић Град задржава право да не додијели сва расположива средства у случају да пројекти не задовољавају квалитетом.

						

НЕСТОРОВИЋ, ТРЕНЕР ‘’СЛОБОДЕ’’ (МГ)

КОБНИ ПРЕКИД
Фудбалери Слободе су поражени од Радника (0:1) у
утакмици у којој је на клупи дебитовао тренер Дарко
Несторовић. Мркоњићани су одолијевали нападима
Бијељинаца све до 59. минута када је Цвијетин Павић
затресао мрежу Марка Рељића.
Моји играчи су приказали добру партију, а гол смо
примили послије несмотрености и прекида. Немам
шта да кажем фудбалерима, борили су се, али је Радник
потврдио улогу фаворита. Не треба превише да тугујемо,
тек је почетак другог дијела првенства и имамо довољно
времена да обезбиједимо приоритетни циљ – опстанак
у Првој лиги Српске – рекао је Несторовић који иначе
живи у Бијељини, а прије седам година је тренирао и
фудбалере Радника.
С.Дакић

КОЗАРА 1 (1) - СЛОБОДА (МГ) 0 (0)
Стријелац: 1:0 Којић у 12. минуту. Стадион: Градски у Градишци. Гледалаца: 400.
Судија: Ршум Симић (Добој) 7. Жути картони: Радојчић, Кулаш, Тадић (Слобода). Играч
утакмице: Дејан Којић (Козара) 7,5.
КОЗАРА: Козић 7, Бајић 7, Петровић 7, Гиговић 7,5 Ковачевић 7, Гњатић 7, Јандрић 6, Топић
7, (од 80. минута Хаџић -), Којић 7,5, (од 65. минута Станчић 6), Спасојевић 6, (од 53. минута
Малбашић 6), Мазалица 6. Тренер: Винко Мариновић.
СЛОБОДА (МГ): Илић 6,5, Радојчић 6, Травар 6, Ћулум 7, Кулаш 7, Мирковић 7, Паповић
6,5, Тадић 6, (од 78. минута Грачанин -), Стијепић 6, Каралић 6, Радоја 6. Тренер: Дарко
Несторовић.
МЛАДОСТ ГРАБИ КА ЛИГИ 6

ПИВАРИ ОТИШЛИ БЕЗ БОДОВА КУЋИ
Младост – Борац Нектар 87:72
(29:18, 15:18, 21:18, 22:18)
Младост: Пекез, Иванић 5, Авдибеговић 18, Ђурановић 11, Милошевић 12, Коматина 17,
Велимировић 15, Видовић, Кежић 4, Калајџија, Станић 5, Делић.
Борац Нектар: Тошић 16, Адамовић, Врањеш 20, Костадиновић, Штурановић 2, ЈагодићКуриџа 10, Блануша, Јоцовић 12, Павловић, Лончар 3, Ковачевић 9, Трикић.
Судије: Краљ , Драган (Требиње), Биједић , Харис (Сарајево), Куносић , Дамир (Тузла).
Спортска дворана Мркоњић Град, Гледалаца: 800.

Теме које пројекти могу да обухватају су:
•
•
•
•

Голом Дејан Којића у 12. минуту меча екипа Козаре освојила је три бода у сусрету са Слободом из
Мркоњић Града. Тако су Градишчани и послије 16. кола Прве фудбалске лиге Републике Српске
задржали лидерску позицију на табели. Нападач домаћих Којић искористио је центаршут
и преварио свог чувара те са неколико метара послао је у мрежу Радована Илића. Тако су
Градишчани наставили успјешан прољећни низ и ово им је трећи тријумф заредом. Они су
тако на најбољи могући начин искористили неријешен исход Радника и побјегли Бијељинцима
на четири бода предности против којих играју у сљедећем колу. У дуел са Слободом, Козара
је ушла са пуно мотива и енергије, а почетни притисак убрзо је резултирао вођством.
Радост играча на терену, послије поготка Којића, била је огромна. То је до краја првог
полувремена ,,носило” Козару која је имала још двије-три прилике. Најбољу је пропустио
нападач Бојан Спасојевић у 28. минуту, када је главом из близине пуцао преко пречке. У
наставку утакмице Козара се опредијелила на чување минималног вођства. Поред неколико
полуприлика Слобода је најзрелију имала у 68. минуту када је искусни Бојан Тадић упутио
прецизну лопту из слободног ударца са двадесетак метара у доњи десни угао, а голман
домаћих Далибор Козић, крајњим напором успио да је избаци у корнер.
,,Све вријеме смо контролисали игру и резултат. Одиграли смо зрелу утакмицу, искористили
једну прилику и мислим да смо апсолутно заслужили побједу. Слобода је једна од
најквалитетнијих екипа у лиги и ово су стварно велика три бода, а на све то поклопио нам се
и резултат из меча БСК - Радник. Сада са више елана, уз четири бода предности, можемо у
миру да се спремамо за дерби прољећа у Бјељини’’, казао је тренер Козаре Винко Мариновић
Дарко Несторовић, тренер Слободе, не крије да је очекивао изненађење у Градишци.
,,На прва два гостујућа терена имали смо за ривале најквалитетније екипе првенства, Радник
и Козару. Видјели сте утакмица је била тврда, а домаћин није лако дошао до побједе и бодова.
Једна грешка наше задње линије ријешила је меч. Не кријем очекивао сам овакву утакмицу,
али ми је жао што смо рано примили гол и то нас је мало пореметило. Честитам Козари на
побједи и желим јој од срца да уђе у Премијер Лигу’’, рекао је Несторовић.

ЗАМЈЕНИК НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
Радомир Попадић

Телефон: +387 50 220 921, локал: 21; Телефакс: +387 50 220 954, mgnacelnik@blic.net
www.mrkonjic-grad.rs.ba

Младост је 9. марта савладала Борац Нектар 87:72, у утакмици 24. кола Премијер лиге БиХ за
кошаркаше. У узбудљивом сусрету у Мркоњић Граду и важном за пласман у Лигу 6, домаћи
кошаркаши нису дозволили ,,пиварима” да преузму иницијативу на терену и тако остали
непоражени код куће.
Младост је већ у четвртом минуту сусрета стекла солидну предност (20:10) те доминацијом у
скоку и бољим извођењем слободних бацања, сигурно грабила ка још једној побједи на домаћем
терену. Средином друге четвртине, изабраници Горана Сладојевића притишћу “пиваре” и уз
неколико сјајних контри, повећавају предност (39:26). Упркос томе што је Делић повријеђен пред
крај друге четвртине, и што је то једини период који су добили гости, Младост је на одмор отишла
са осам поена вишка (44:36).
,,Дозволили смо Младости да се од старта растрчи, да отвори рекет, лак скок у нападу. Имамо 22
продане лопте , а Младост чак 15 нападачких скокова. Ово је мојим момцима једна опомена пред Супер
лигу. Онај ко хоће да игра агресивну кошарку, тај може у Супер лиги да парира овако квалитетним
тимовима. Честитам Младости на заслуженој побједи”, каже Драго Каралић, тренер Борца.
У другом полувремену, неколико тројки у право вријеме погодили су Авдибеговић, Коматина и
Велимировић. У екипи гостију, Јагодић-Куриџа био је готово усамљен под кошем и није могао
да се носи са расположеним домаћим кошаркашима. Затворивши рекет под својим кошем и
сјајном серијом на почетку задњег периода игре, Младост је имала предност од чак 19 поена, те су
домаћи кошаркаши без већих проблема утакмицу привели крају. Побједу је овјерио Авдибеговић,
најефикаснији у домаћем саставу, који је са звуком сирене погодио тројку. “Читаво вријеме смо
контролисали резултат и нисмо дозволили Борцу да нам озбиљније угрози побједу. Тешка је ово
утакмица била, јер је Борац незгодан противник за нас. Ми смо једним јаким ритмом добили
утакмицу. Битно је да смо били добри под кошем што је сигурно наша велика предност у другом
дијелу првенства”, рекао је Горан Сладојевић, тренер Младости.
С. Милетић

ФУДБАЛСКИ КЛУБ ‘’СЛОБОДА’’ (МГ)

ТАНДЕМ ДОБИО ПАПИРЕ
Везиста Бојан Тадић и нападач Владимир Каралић
добили су цертификат и моћи ће да играју за Слободу из
Мркоњић Града у дербију 16. кола Прве лиге Републике
Српске против Козаре у Градишци.
‘’Коначно је завршена процедура око папира Тадића и
Каралића, тако да могу да рачунам на њих у наставку
шампионата. У Градишку идемо да се надигравамо, па
шта буде. Иако ћемо наступити ослабљени, не желимо да
се предамо. И у прва два кола, против Радника и БСК-а
играли смо без неколико играча’’, рекао је тренер Слободе
Дарко Нестровић.
Стручни штаб мркоњићког прволигаша за дуел с Козаром
неће моћи да рачуна на повријеђене Владимира Ранкића,
Игора Голића, Ведрана Поповића и Ђорђа Инђића.
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КОШАРКАШКА ЛИГА ЗА ПРВАКА БИХ
МЛАДОСТ-БОРАЦ НЕКТАР 72:73 (21:17, 14:16, 20:17, 17:23)
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ЈУ“Народна библиотека“ Мркоњић Град овог мјесеца

Водич
кроз град

вам препоручује да прочитате:

ВРАЊЕШ ПОГОДИО СА ЗВУКОМ СИРЕНЕ
КОШАРКАШКА ЛИГА БИХ

МЛАДОСТ ПОБЈЕДОМ ОБЕЗБЈЕДИЛА СУПЕР ЛИГУ
МЛАДОСТ – ЛЕОТАР СЛ ИАТ 66:57 (16:17, 17:16, 18:15, 15:9)
Дворана: ”Арена Комерцијалне банке”. Гледалаца: 800. Судије:
Е. Хусарић, Д. Куносић, С. Ножиновић (сви Тузла).
МЛАДОСТ: Пекез, Иванић 3, Авдибеговић 14, Ђурановић
2, Милошевић 8, Коматина 15, Делић, Видовић, Кежић 12,
Велимировић 12, Анђелић, Калајџија. Тренер: Г. Сладојевић.
ЛЕОТАР СЛ ИАТ: Ковачевић, Јовановић 17, Алексић 8,
Вуковић, Зотовић, Црногорац, Ђурасовић 6, Мараковић,
Сетанчић 4, Гњато 9, Јосиповић 13. Тренер: Р. Кисић.
Кошаркаши Младости пласирали су се у супер лигу и на треће
мјесто лигашког дијела такмичења. Наиме, они су 26.колу, у
српском дербију, заслужено побиједили Леотар резултатом
66:57. Питање побједника Мркоњићани су ријешили
половином последње четвртине, када су стекли предност од
осам поена разлике. Кључни играч у тим тренуцима био је
искусни Ранко Велимировић, који је са двије „везане” тројке
сломио отпор гостију и своју екипу увео у мирну завршницу.
Иначе, гости су боље отворили меч и први период игре
ријешили у своју корист 17:16. Слично је било и у другој
четвртини, кад су се екипе смјењивале у вођству, али су у
завршници четвртине домаћи кошаркаши, поенима Кежића,
други период игре ријешили у своју корист 17:16, тако да се на
одмор отишло са резултатом 33:33.
У наставку меча знатно боља и агресивнија игра кошаркаша
Младости, нарочито у завршници треће четвртине, коју
су добили резултатом 18:15. У последњих десет минута
утакмице екипе су ушле се са резултатом 51:48. У том
периоду доминација домаћих кошаркаша, који су играли
агресивно и доминирали под кошем, што је било кључно за
побједу. Тренер Младости Горан Сладојевић био је задовољан
побједом и пласманом у Лигу 6.
,,Знали смо да ће бити тешка утакмица, јер гости су у меч ушли
растерећени, а ми са императивом побједе. Имали смо проблема
и са болешћу играча, али смо смогли снаге да побиједимо и да се
пласирамо у супер лигу, што је био и наш крајњи циљ. Вјерујем
да ћемо у супер лиги играти још боље и да нећемо бити лак
залогај ни једној екипи”, рекао је Сладојевић. Помоћни тренер
Леотара Радослав Иванковић и поред пораза био је задовољан
игром своје екипе.
,,Била је то борбена и занимљива утакмица у којој смо ми дали
свој максимум, јер смо играли ослабљени без Пелкића, који
је прешао у Чапљину и без повријеђеног Зотовића. У првом
полувремену нисмо дозвољавали играчима Младости да се
растрче, али тај ритам нисмо издржали у завршници, па је
Младост заслужено побиједила”, рекао је Иванковић. С. Дакић

Младост јача у Супер лиги
СТИГЛИ МИЛИЈАН БОЦКА И БОГДАН ЈОВАНОВИЋ
Управа и стручни штаб Младости, након што се екипа
пласирала у Лигу 6 ангажовали су два квалитетна појачања.
Наиме, у супер лиги дрес Мркоњићана носиће искусни
плејмејкер Милијан Боцка, некадашњи кошаркаш Игокее,
који до сада наступао за члана Прве Б лиге Србије, екипу
Црнокоса из Косјерића. Екипа је појачана и на центарској
поозицији ангажовањем младог центра тузланске Слободе
Богдана Јовановића.
,,За супер лигу ангажовали смо два квалитетна кошаркаша,
јер не желимо да у завршници БиХ шампионата играмо
епизодну улугу. Боцка је провјерен и искусан кошаркаш,
који је до сада неколико пута играо у супер лиги БиХ. Млади
Јовановић биће нам замјена на центарској позицији, пошто
смо остали без Небојше Станића, који се због породичних
обавеза морао вратити кући у Нови Сад. На располагању нам
остају и сви кошаркаши који су наступали у лигашком дијелу
шампионата” , рекао је тренер Младости Горан Сладојевић.
С.Дакић

Дворана: „Арена Комерцијалне банке“. Гледалаца: 900. Судије: Адемир Зурпановић
(Тузла), Един Хусарић (Тузла), Медин Душкај (Сарајево).
МЛАДОСТ: Пекез, Иванић, Авдибеговић 8, Ђурановић 7, Милошевић 5, Коматина
19, Велимировић 11, Видовић, Кежић 16, Јовановић, Боцка 6, Делић. Тренер: Горан
Сладојевић.
БОРАЦ НЕКТАР: Тошић 5, Трикић, Врањеш 14, Костадиновић, Шутрановић, Јагодић
- Куриџа 19, Симоновић 12, Албијанић 9, Павловић, Лончар, Ковачевић 8, Јосиповић.
Тренер: Драго Каралић.
Кошаркаши Борац Нектара у трилер
завршници савладали су у Мркоњић
Граду Младост резултатом 73:72. Побједу
Бањалучанима донио је Немања Врањеш,
који је са звуком сирене постигао кош.
Домаћи кошаркаши 1,1 секунду прије
краја имали су резултат 72:71. Наиме,
Младост је у вођство од једног поена
разлике довео Адмир Авдибеговић, који је
са линије слободних бацања био прецизан
и постигао два поена.
Међутим, Симоновић је убацио лопту
са стране до Врањеша који је шутирао
и са звуком сирене погодио и донио
побједу Борац Нектару. У домаћем
Врањеш и Боцка у дуелу
саставу сматрали су да је шут Врањеша
услиједио послије звука сирене, али њихову рекламацију нису уважиле судије и делегат меча
Џавид Ганић из Сарајева. Иначе, био је то један од најбољих мечева одиграних у „Арени
Комерцијалне банке. Домаћи кошаркаши добили су прво полувријеме резултатом 35:33.
Првих пет минута треће четвртине гости су одиграли одлично и направили серију од 11:0.
Међутим, у завршници четвртине доминација домаћих кошаркаша који праве серију 18:0 и
тај период игре рјешавају у своју корист резултатом 55:50.
Три минута прије краја утакмице резулатат је гласио 66:61. Међутим, гости су 42,2 секунде
прије краја дошли у вођство 71:69 поенима Јагодић - Куриџе. Авдибеговић је 28,8 секунди прије
краја из слободног бацања смањио вођство Борац Нектара на 71:70, да би 1,1 секунду прије
краја погодио два слободна бацања за 72:71. Ипак, у самој завршници неопростива грешка
домаћих кошаркаша који су дозволили да Врањеш шутира и обезбједи побједу Борац Нектару.
У стучном штабу Младости туга што су несрећно изгубили већ добијену утакмицу.
,,Ми смо утакмицу требали да преломимо још у првом полувремену, јер смо у два наврата
имали предност од десет поена. Међутим, ушли смо у трилер завршницу и Борац Нектар је
побиједио, јер је имао више среће. Ја немам шта да замјерим својим играчима, јер су дали свој
максимум”, рекао је тренер Горан Сладојевић.
Тренер Бањалучана Драго Каралић, задовољан је побједом и игром своје екипе.
,,Била је то одлична утакмица. Ми смо успјели да исконтролишемо скок Младости и шут за
три поена Велимировића и Боцке, што је било кључно за побједу. Имали смо последњи шут,
који је Врањеш претворио у побједу”, рекао је Каралић.
С. Дакић
Мркоњићани славили гостујућу побједу у другом колу лиге 6 бих

МЛАДОСТ УСПЈЕШНО ПРОШЛА ЧАПЉИНОМ
ЧАПЉИНА 68 - МЛАДОСТ 80 (11:23, 20:20, 25:17, 12:20)
Дворана: Градска у Чапљини. Гледалаца: 900.
Судије: Бојан Јованић (Бањалука), Дамир Куносић (Мостар), Иван Миличевић (Читлук).
ЧАПЉИНА: Фекете 22, Петрић, Здравковић 4, Блажевић, Бркић 12, Пелкић 8, Матић, Римац
11, Глигора 2, Лерић 5, Галић 4, Б. Јелчић. Тренер: Хрвоје Влашић.
МЛАДОСТ: Пекез, Иванић 5, Авдибеговић 3, Ђурановић 12, Милошевић 7, Видовић, Кежић 4,
Коматина 19, Јовановић, Велимировић 20, Боцка 10, Делић. Тренер: Горан Сладојевић.
Кошаркаши Младости у другом колу Лиге 6 БиХ побиједили су екипу Чапљине резултатом
80:68 и тако се искупили за пораз у првом колу од Борац Нектара. Мркоњићани су на овај
начин нанијели први пораз Чапљинцима на њиховом терену у посљедњих 13 утакмица које су
одиграли ове сезоне, а на крају меча домаћа публика аплаузом је наградила гостујуће кошаркаше.
У стручном штабу Младости били су задовољни побједом и игром својих кошаркаша.
,,Драго ми је да смо на крају меча добили аплауз од објективне чапљинске публике, коју
познајем још од отварања ове дворане. Познавали смо добро карактеристике Чапљине,
њихове мане и предности. Држали смо ритам све вријеме и побједом се вратили у игру послије
пораза у првом колу од Борца у посљедњој секунди, а то нам је и најважније’’, изјавио је тренер
Младости Горан Сладојевић.
Побједа Мркоњићана ниједног тренутка није долазила у питање, јер су током цијелог меча
били у вођству и остали су у игри за пласман у плеј-оф.
,,Показало се раније да Чапљина тешко брани нашу пик енд рол игру, гдје је доминирао
Милош Коматина. Домаћини су промашили велики број слободних бацања, послије чега
су ушли у несигурну игру. Такође, настојали смо да затворимо њиховог главног играча
Јована Здравковића, јер тада Чапљина улази у проблеме. Када смо успјели у томе, побједа се
наслућивала’’, додао је Сладојевић.
С.Дакић

MAJA ФОКС
Аутор: Силвија Брена и Иђинио Страфи
Категорија: тинејџерски роман

ВРОЂЕНИ У МАРТУ 2011. ГОДИНЕ

Дјевојка зачуђујућих моћи.
Тајно пророчанство.
Мистериозна судбина свијета.
Маја Фокс је открила да има забрињавајућу моћ: способност
да разговара с мртвима. Има само пет дана да научи да живи
с тим сазнањем. И сачува живу главу. Зато што је тражи
суманути и неумољиви убица који је побјегао из затвора:
он мора да испуни своју мисију у Ноћи вјештица.
На кога Маја може да се ослони у тој трци с временом? На
сумњивог и наметљивог медијума? На мрачног професора
који је на челу једне тајне секте? Или на прелијепог и
тајанственог младића који чезне за њом, а од кога она
зазире?
Окружена групом пријатеља, расијаном и презаузетом мајком и оцем који ће учинити све да јој
помогне. Маја ће морати да се суочи са својом судбином и са тајанственим пророчанством што ће
се обистинити 2012. Једино Маја може да рјеши тајну и тако спаси и себе и – читаво човјечанство.

1.
2.
3.

ДАРИЈА ОРОЗ, кћи Драгана и Драгане
ЗОРИЦА СТАНЧЕВИЋ, кћи Петка и Милице
ДЕЈАН СЛАДОЈЕВИЋ, син Предрага и Јелене

ВЈЕНЧАНИ У МАРТУ 2011. ГОДИНЕ
1.
2.
3.

ЈАНКОВИЋ ВЛАДИМИР и ЛАЗИЋ НАТАША
БАЈИЋ ТОМИСЛАВ и МИЛИЈАНА ПЕРИЧЕВИЋ
РАЂЕВИЋ МИЛАН и ДЕВУРА ЈЕЛЕНА

ВАЖНИЈИ БРОЈЕВИ ТЕЛЕФОНА:
JУЛИЈА
Аутор:Ен Фортије
Категорија: историјско-љубавни роман
„Књига која баца ново свјетло на највећу љубавну
причу свих времена. Одузеће вам дах!“
Џули Џејкобс је наслиједила кључ од сефа који се
налази у Сијени и речено јој је да ће тамо пронаћи
стару породичну тајну. На узбудљивом и неизвесном
путовању откриће истину о својој преткињи Јулији чија
је легендарна љубав према младићу Ромеу послужила
Шекспиру као надахнуће за ненадмашну драму.
Ко су били стварни Ромео и Јулија и шта им се заиста
догодило, како се судбина поиграла са Џули и да ли је
пронашла породично благо – Ен Фортије је испричала
на очаравајућ и узбудљив начин.
„Истински чудесна књига после које Ромеа и Јулију
више никада нећемо гледати истим очима.“

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
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ЈАВНИ ПОЗИВ
за подношење захтјева за одобравање подстицајних средстава за подстицај запошљавања у 2011. години
1. Право на коришћење средстава
Програм привредног развоја општине Мркоњић Град у 2011. години, укупно планирана средства за подстицај запошљавања
незапослених лица износе 100.000 КМ.
Право на коришћење ових средстава у износу од 5.000 КМ по једном запосленом лицу, имају послодавци који:
- обављају пословну дјелатност на подручју општине Мркоњић Град,
- у последња два обрачунска периода имају позитиван пословни резултат и
- у последњих 12 мјесеци нису смањивали број радника.
2. Услови за коришћење средстава
Потенцијални корисници средстава за подстицај запошљавања дужни су да испуњавају сљедеће услове:
- изврше запошљавање најмање 3 незапослена лица,
- запошљавају незапослена лица са подручја општине Мркоњић Град, а која се налазе најмање 30 дана пријављени на евиденцији
Завода за запошљавање РС, Биро Мркоњић Град,
- са ново-запосленим радницима закључе уговор о раду на неодређено вријеме,
- у наредних 36 мјесеци не смањују укупан број запослених радника.
3. Потребна документација
Уз захтјев потребно је приложити сљедећу документацију:
- Извод из судског регистра (за правна лица), односно одобрење за рад издато од стране општине (за самосталне дјелатности),
- Потврду о регистрацији пореског обвезника ( ЈИБ или ПИБ),
- Увјерење о измиреним директним и индиректним порезима,
- Биланс стања и биланс успјеха за 2010. годину,
- Доказ о броју запослених у тренутку подношења захтјева, као и стање броја запослених 12 мјесеци раније.
4. Начин остваривања права
Захтјев за подстицајна средства се подноси у Агенцији за привредни развој општине Мркоњић Град, улица Светог Саве ( Дом културе),
до потпуног утрошка планираног износа средстава, а најкасније до 30.09.2011. године.
Сви заинтересовани детаљније информације могу добити у просторијама Агенције или на телефон број: 050/214-257, односно
интернет презентацији општине Мркоњић Град: www.mrkonjic-grad.rs.ba
ОПШТИНА
МРКОЊИЋ ГРАД

