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Скупштинска
хроника

ИЗВЈЕШТАЈ

са 14. сједнице
Скупштине општине
Одборници
Скупштине
општине
на
посљедњој
сједници усвојили су приједлог
Одлуке о измјенама и допунама
Пословника
Скупштине
општине, као и приједлог
Одлуке о давању сагласности
на вансудско поравнање у
предмету
,,Балканапетрол’’.
Одборници су усвојили и
нацрт Одлуке о измјенама и
допунама Статута општине
Мркоњић Град.
Према овако усвојеној одлуци
општински празници крсна
слава Св.пророк Илија –
Илиндан и Дан општине 4.
фебруар биће радни дани у
складу са законом о Локалној
самоуправи.
На засиједању одборници
су усвојили и Извјештај
о рјешавању
управних
предмета у општинској административној служби за 2009.
годину, као и Извјештај о раду
Комуналног предузећа ,,Парк’’.
Усвојен је и Програм заједничке
комуналне потрошње за 2010.
годину.
Према овом програму за
одржавање јавне хигијене,
одржавање јавних и зелених
површина,
одржавање
и
уређење
водотока,
јавну
расвјету, семафоре, вертикалну и хоризонталну сигнализацију и зимску службу
предвиђена су средства
у
износу од 602 хиљаде марака.
Од тога за јавну расвјету 313
хиљада, од чега 148 хиљада за
утрошак електричне енергије
и 165 хиљада за трошкове
одржавања јавне расвјете.
Одборници су усвојили и
Програм одржавања локалних
и некатегорисаних путева
на подручју општине за
2010.годину, као и Програм
прољетне сјетве за 2010.
годину. Овим
програмом
је предвиђено да се засије
2.751 хектар ораница, од чега
највише пшенице 650 хектара,
кукуруза 590 , кромпира 450,
зоби 400 и пасуља 230 хектара.
На сједници су усвојени
и Програми спортских и
културних активности за ову
годину.
Одборници су усвојили и
приједлог одлуке о расписива-

њу избора за предсједника
Савјета МЗ Бараћи и за
предсједника и једног члана
Савјета МЗ Медна. Потом
су већином гласова усвојени
приједлог одлуке о утврђивању
критеријума и расписивању
јавног конкурса за именовање
чланова Управног одбора
ЈЗУ Дом здравља ,,Др Јован
Рашковић’’ Мркоњић Град као и
рјешење о именовању Комисије
за избор чланова Управног
одбора ЈЗУ Дом здравља ‘’Др
Јован Рашковић’’. У састав
комисије за избор чланова
ЈЗУ Дом здравља именовани
су Дамир Сладојевић, Живко
Јагодић, Наташа Арежина,
Жељко Чегар и Гордана Лекић.
Одборници су усвојили и
рјешење о именовању чланова
Управног одбора ЈУ Дјечији
вртић ‘’Миља Ђукановић’’,
Мркоњић Град. На мандатни
период од четири године
именовани су Бранкица Радић,
представник Савјета родитеља,
Миља Ћулум, представник
стручног особља предшколске
установе, Синиша Вученовић,
Мира Козомара и Милка
Дошен-Радовановић, представници оснивача.
Одборници су једногласно
усвојили
и
рјешење
о
разрјешењу
дужности
директора ЈУ Дјечији вртић
‘’Миља
Ђукановић’’
Тоде
Милекића, који је разријешен
због истека мандата и одласка
у пензију.
Потом су усвојена и рјешења о
именовању вршиоца дужности
директора ЈУ Дјечији вртић
‘’Миља Ђукановић’’ и вршиоца
дужности директора Агенције
за привредни развој општине
Мркоњић Град, до окончања
редовне конкурсне процедуре.
За вршиоца дужности директора ЈУ Дјечији вртић
именована је Данијела Протић,
васпитачица у предшколској
установи, док је Томислав
Тодоровић
именован
за
вршиоца дужности директора
Агенције за привредни развој
општине Мркоњић Град, који
је ову функцију обављао и
у протекле четири године.
С.Ћусо
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Најава наредне сједнице Скупштине општине
Одборници Скупштине општине би на априлској сједници требало да разматрају
Информацију о резултатима пословања предузећа и установа за 2009.годину,
Извјештај о раду правобранилаштва Републике Српске Сједиште замјеника Бања
Лука за 2009.годину, Извјештај о раду ЈЗУ Дом здравља ‘’Др Јован Рашковић’’
Мркоњић Град за 2009.годину, те Информацију о здравственом осигурању
становништва на подручју општине Мркоњић Град и Информацију о здравственој
заштити животиња на подручју општине Мркоњић Град, као и Извјештај о раду
Центра за социјални рад за 2009.годину и др.
Оно што ће привући највећу пажњу јавности јесте Извјештај о извршењу буџета
општине Мркоњић Град за 2009.годину.

НАСТАВАК ДОБРЕ ПРАКСЕ

Општина суфинансира
запошљавање 11 приправникa

Потписивање уговора

Општина Мркоњић Град и
седам предузећа и установа
потписали су уговоре о
суфинансирању
зарада
приправника.
Ријеч
је
о реализацији пројекта
запошљавања младих људи са високом и вишом
стручном спремном, на
основу
јавног
позива
који је расписан крајем
октобра прошле године.
За запошљавање једанаест
лица са високом стручном
спремом
општина
је
обезбиједила 35.000 КМ.
По једног приправника
примиће Комунално предузеће „Парк“, Центар за
социјални рад, Основна
школа „Петар Кочић“ и
Књиговодствени
биро
„Партнер“. Шумско газдинство „Лисина“ и Станица јавне безбједности
обезбиједће по два мје-

ПОТПРЕДСЈЕДНИЦА ВЛАДЕ РС ЈАСНА БРКИЋ ПОСЈЕТИЛА ОПШТИНУ МРКОЊИЋ ГРАД

У плану изградња топлане
Сједница СО

Усвојен Извјештај о раду Начелника општине и
општинске административне службе
Одборници Скупштине општине Мркоњић Град усвојили су уз четири гласа ‘’против’’
одборника Српске демократске странке и два ‘’уздржана’’ гласа Партије демократског
прогреса Извјештај о раду Начелника општине и општинске административне службе.
У уводном излагању начелник општине Зоран Тегелтија истакао је да је кризна 2009.
година погодила и привреду наше општине, што се одразило на приходе грађана и
измирења њихових обавеза према општини. Упркос томе општина је обезбиједила
средства за све буџетске кориснике, а завршени су и значајни пројекти инфраструктуре.
,,Свјесни да ће бити тешко одмах смо почели максимално да штедимо, прије свега
на материјалним трошковима пословања локалне управе, али и свих буџетских
корисника. Због кризе су и неки пројекти капиталних инвестиција одгођени за нека
боља времена. Тако су захваљујући предузетим мјерама штедње обезбијеђена сва
средства за рад Центра за социјални рад, Дјечијег вртића ‘’Миља Ђукановић’’, као и свих
осталих буџетских корисника. Међутим, и поред тешке ситуације значајна средства
уложена су у области инфраструктуре, на изградњи и асфалтирању локалних путева,
улица, регулацији водотока, изграђена је фискултурна сала у школи ‘’Вук Караџић’’ у
Подрашници, а санирано је и неколико праваца водовода у Мркоњић Граду’’, рекао је
Тегелтија.
Он је истакао да су и поред великих финансијских тешкоћа исплаћене све стипендије у
2009.години, а издвојена су и значајна средства за запошљавање приправника. Удружењу
пензионера обезбијеђен је грант помоћи у износу од 70.000 марака, а у 2009.години
општина је купила и дио предузећа Фабрике вијака који је предвиђен за изградњу
градске топлане и створила озбиљне претпоставке за изградњу топлификационог
система у Мркоњић Граду.
С.Ћусо
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Владе Републике Српске спремна је да помогне изградњу топлане и топлификационог
система у Мркоњић Граду, у сарадњи са општином и потенцијалним иностраним и домаћим
инвеститорима.То је потврдила потпредсједница Владе и министар за економске односе и
координацију Јасна Бркић која је 9.марта разговарала са руководством општине на тему
изградње топлане и топлификационог система у Мркоњић Граду.
Општина Мркоњић Град средњорочним планом развоја ове локалне заједнице планирала
је изградњу топлане и топлификационог система у градском насељу. Током 2005. године
урађена је студија за изградњу топлане којом је предвиђено да се градња топлане реализује
кроз партнерство са јавним и приватним сектором.
,,У међувремену општина је успјела да ријеши питање обезбјеђења простора за будућу
топлану и дио опреме у некадашњој топлани Фабрике вијака, за што смо издвојили 400.000
марака. Ми желимо да формирамо једно предузеће,које ће гарантовати сигурност испоруке
и наплате топлотне енергије за домаћинства, привредне субјекте и установе. На тај начин
овај систем може да буде и самоодржив, а данас смо са представницима министарства
разговарали да се тај систем снабдијева што јефтинијом енергијом, по могућности из
обновљивих извора енергије, односно био-енергијом’’, рекао је начелник општине Зоран
Тегелтија.
Процијењено је да би за изградњу топлане и топловодног система града требало обезбједити
око пет милиона марака. Средства за инвестицију требало би да се обезбиједе кроз
партнерство са јавним и приватним сектором, али и иностраним улагањима, у чему се
очекује и помоћ Владе РС.
,,Топлана је веома значајан пројекат за Мркоњић Град, јер ова локална заједница нема
ријешено то питање. Постоје велике могућности да се из био-масе обезбиједи потребна
количина топлотне енергије. На састанку са руководством општине постигли смо договор
како и на који начин припремити пројекат за изградњу топлане и понудити га потенцијалном
инвеститору. Наравно, постоји интерес код инвеститора за пројекте који су еколошког
типа, производње топлотне или електричне енергије, а као енергент да буде био-маса.
Ова општина располаже са знатним потенцијалом у тој области’’, рекла је министарка за
економске односе и координацију у Влади РС Јасна Бркић.
С. ДАКИЋ
РЕСУРСИ
Директор ШГ „Лисина“ Недељко Антић изнио је податак да подручје мркоњићке
општине располаже са шумским потенцијалом од 5,141 милиона кубика дрвене масе,
од чега 70 одсто отпада на лишићаре, а 40 на четинаре. Од посјечене обловине око 15
одсто је отпадна маса која би се могла користити као обновљиви извор енерегије за
потребе топлане. Наравно, ту су и пиљевина и отпад који настаје у пиланама којих има
двадесетак на подручју мркоњићке општине.

ста за приправнике, а
„Хидроелектране на Врбасу“
три.
‘’Политика
запошљавања
у
овом
предузећу
је
запошљавње младих, високостручних
кадрова.
Зато је у хидроелектрани
чак четвртина радника
са
високом
стручном
спремом. Тражили смо
приправнике из струка
које су нам потребне у предузећу. Приправници
су
дипломирани
инжењер
грађевине те дипломирани
економисти. Приправнике
посао очекује одмах након
потписивања овог уговора“,
рекао је Здравко Ковачевић,
извршни директор организационо-правно-кадровског
сектора. Занимљиво је да су
уговори потписани са свим
правним субјектима који
су се јавили на расписани

конкурс за запошљавање
приправника. „Очекујем да
ће приправници бити од
користи за колектив у коме
ће одрадити приправнички
стаж. Они би требали да
годину дана, која је пред
њима, искористе да науче
све оно што им је потребно
како би самостално радили.
Надам се да ће већина
имати свој посао“, рекао је
Зоран Тегелтија, начелник
општине Мркоњић Град.
Бруто плате за девет
приправника, у износу од
878,65 КМ, са 60% финансира
општина, а преосталих 40%
обезбиједиће послодавци.
У општини Мркоњић Град
најављено је да ће пратити
и конкурсе Владе РС за
запошљавање приправника
и да ће се укључити и у тај
циклус како би помогли у
запошљавању младих. С.Ћусо

МИНИСТАР ЧАЂО ПОСЈЕТИО ОПШТИНУ МРКОЊИЋ ГРАД

Стање безбједности
на високом нивоу

З. Тегелтија, С. Чађо, Д. Пена и Д. Ћулум

Министар унутрашњих послова Рапублике Српске
Станислав Чађо рекао је приликом посјете Мркоњић
Граду да је стање јавне безбједности на подручју ове
општине на врло високом нивоу. ‘’Мркоњић Град је једна
од средина гдје имамо најмање проблема када је у питању
безбједност. То потврђује и чињеница да је на последњој
сједници Скупштине усвојен извјештај о раду Станице
јавне безбједности којем су одборници дали подршку и
који је похваљен’’, рекао је Чађо.
Са начелником општине Зораном Тегелтојом разговарао
је о читавом низу питања која су од значаја за општину,
а посјетили су и нову шалтер-салу за издавање личних
докумената која се налази у просторијама Станице
јавне безбједности. ‘’Увјерен сам да су грађани добили
адекватан простор за издавање личних докумената и
да су припадници Министарства унутрашњих послова
добили добре услове за рад’’, истакао је Чађо.
‘’Отварањем шалтер-сале добили смо бољи простор
за рад, гдје ће се поред пет шалтера намијењених за
издавање личних докумената поставити и шалтер банке,
како би грађани брже и једноставније завршавали своје
послове’’, рекао је начелник општине Зоран Тегелтија.
Додајући да је изузетно задовољан сарадњом општине и
Станице јавне безбједности.
С.Ћусо
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Уклањање мина

Деминирање још
није завршено!

Деминирање на Млиништима

На подручју општине Мркоњић Град још није завршен процес деминирања. Претпоставља се да су минама загађене још
три локације те ће Штаб цивилне заштите урадити план противминског дјеловања у 2010. години.
Центар за уклањање мина у БиХ, регионална канцеларија Бања Лука, изабрао је општину Мркоњић Град да у овој години
уради план за противминско дјеловање. У општинском Штабу кажу да су одрадили свој дио посла на изради плана и да се
ускоро очекује потписивање споразума о раду на терену. Сумња се да мина још увијек има на површини од око 1352 метара
квадратних. „Обишли смо Шумско газдинство „Лисина“ гдје су нам рекли да постоје још три локације за које се сумња да
су загађене минско-експлозивним средствима. Ријеч је о неколико шумских одјела на Лисини, једна локација у селу Сурјан
према Мањачи те у селу Баљвине“, каже Мирко Вученовић, виши стручни сарадник на пословима Цивилне заштите.
Иначе, карте минираних подручја општине Мркоњић Град су старе и немају прецизно уцртане податке. Према
информацијама из Цивилне заштите, у сарадњи са тимом за деминирање републичке управе Цивилне заштите, прошле
године су деминиране и уништене једна тенковска мина, три гранате, 11 тромблона, двије зоље и 22 ручне бомбе. „Добили
смо пријаве од грађана и обавили деминирање и уништавање. Није било никаквих посљедица, јер грађани знају како треба
да поступе у случају да пронађу минско-експлозивна средства“, додаје Вученовић. Реализацијом плана за против-минско
дјеловање у 2010. години, деминирање на подручју општине Мркоњић Град требало би да буде завршено, иако се за овај
процес, подсјећа Вученовић, никада не може рећи да је обављен 100%.
Према бази података општинског Црвеног крста, од 1996. године на подручју општине Мркоњић Град три особе смртно су
страдале од мина.
С. Милетић

ЗГРАДЕ БЕЗ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА
Стамбене зграде у насељима Бркића башта и Брешин поток немају
никакву противпожарну опрему, па станари страхују од сваке искрице
јер би она могла довести до трагедије. Радници Ватрогасног друштва
упозоравају на озбиљност овог проблема, чијем би рјешавању требало
да се приступи што прије.
,,Ниједна зграда нема противпожарну опрему. У Бркића башти
постоји формална главна доводна инсталација за хидранте који нису
постављени ни урађени. Прије рата зграде су имале апарате, међутим,
у току рата је то демолирано и уништено. Од рата па до данас ништа
није урађено по том питању”, рекао је Жељко Лакетић, старјешина
Ватрогасног друштва у Мркоњић Граду. Објашњава да би сваки улаз
требало да има одређен број противпожарних апарата.
,,У случају пожара, станари не би могли никако реаговати, ништа не би
могли предузети, а ти апрати служе за почетно гашење. Још је битно
напоменути да станови у Бркића башти имају специфично надограђене
станове, што би представљало велику опасност у случају евентуалног
пожара. По правилу, ту би требало да постоје ватроотпорни зидови
како би се пожар могао локализовати”, истакао је Лакетић. Он,
међутим, није упознат ко је задужен и надлежан за набавку потребне
противпожарне опреме. Највећи проблем око набавке је, чини се, што
нису сви станари регистровани у Заједници етажних власника.
,,Знам да зграда нема потребну заштиту од ватре и мислим да је то
неопходно што прије набавити, јер како ћемо поступити у случају
појаве пожара, морамо и на такве ствари мислити. Треба то рјешавати
што прије, идемо на посао, станове оставимо, не смијем ни помислити
шта се све може десити”, каже Стана Стојичић, једна од станарки.
Станарка Стојанка Врбљанац је навела да је сваки улаз требало да се
региструје, међутим, у њиховој згради у вези с тим није ништа урађено.
“Вољела бих да купимо те апарате, сматрам да би сви у улазу заједнички
требало да скупимо новац да то набавимо. Немарност је само наша,
нас станара”, сматра Врбљанчева. Међутим, има и оних станара који
тренутно раде на рјешавању овог проблема.
“Наша зграда је регистована и доста смо ажурни у погледу потреба
наших станара. Врло брзо ћемо набавити те апарате за гашање пожара,
скупили смо нешто новца и сад је то у плану”, рекао је Влајко Попадић,
предсједник једне од заједница етажних власника. Станарка Слађана
Рајковић сјећа се да ни прије рата у зградама нису имали адекватну
опрему за гашење пожара.
,,Прије избјеглиштва, још 1993. године, запалио нам се стан од газа из
фењера, имали смо противпожарне апарате, али ниједан није радио,
ништа нисмо могли урадити сами док нису дошли ватрогасци”, рекла је
Рајковићева. Из општине Мркоњић Град сматрају да је тај дио обавеза
око противпожарне опреме у надлежности станара.
,,То је обавеза власника етажних заједница, власника станова. Е сад,
како ће они то спровести, ко ће њих активирати да то набаве не знам.
Проблем је што доста њих и није регистровано. Можда је најбоље то
питање покренути кроз некакву едукацију о заштити од пожара”, рекао
је Боро Лекић, с амостални стручни сарадник у општини Мркоњић
Град.
Д.Лекић

Воћарство у нашој општини

Ничу нови засади шљиве, јабуке, крушке…
У средњорочном плану развоја општине посебно мјесто заузима развој пољопривреде,
а нарочито сточарства и воћарства. Наиме, у последњих десетак година у мркоњићким
селима, али и приградским насељима, „никло“ је неколико стотина нових воћњака.
Доминантно мјесто заузимају засади шљиве, сорте „савка“ и „чачанка“,која због
надморске висине воћњака, од 500 до 700 матара добро успијева.
У циљу едукације воћара, Удружење воћара и произвођача ракије „МГ савка“ у
сарадњи са Агенцијом за пружање стручних услуга у пољопривреди Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде РС, организовало је предавање за воћаре
на теме: ,,Технологије резидбе и гајења воћа“ и „Заштита воћа у прољећном периоду“.
Предавачи су били инжењери пољопривреде Александар Поповић и Борис Јелачић.
,,На подручју мркоњићке општине већина воћара има квалитетне засаде воћа, нарочито
шљиве. У овом прољећном периоду потребно је извршити квалитено орезивање воћа и
одстрањивање свих заражених дијелова са стабала шљива. То значи да треба створити
услове да родно грање може да да што бољи принос, уз квалитетну хемијску заштиту и
прихрану воћака са НПК ђубривима. Код резидбе је потребно знати које грање треба
орезати, јер пракса да се остављају дебље гране не даје добар род’’, рекао је Александар
Поповић.
Он појашањава да је за воћњаке добро што је био дуг зимски период, јер због тога касни
вегетација.
,,Зима је била доста дуга, са константним температурама без периода топлих дана и
тако вријеме погодује воћу. Сада, како се загријава земљиште тако се врши вегетација
воћака. Мислим да ће вегатација бити повољна, јер метеоролози очекују да вријеме
у априлу буде без прољећних мразева. Шлљива има цвјетање од седам дана и то је
довољно времена да пчеле обаве опрашивање цвата. И очекивати је добар род шљиве
ове године”, рекао је Поповић.
Жељко Милашиновић из Копљевића казао је да има нови засад воћа на пет дунума, гдје
ја засадио 250 стабала шљиве,крушке и јабуке.
,,Имам „ стари“ воћњак од четири дунума шљиве који је засађен прије двадесетак година.
Углавном знам основне елементе о одржавању воћњака, али ми је ово предавање много
помогло да научим нове технологије орезивања воћа’’, рекао је Милашиновић.
Слично прича и воћар из Густоваре Горан Рољић који има засад шљиве на десетак
дунума.
,,Ја за заштиту и прскање воћа углавном користим креч и модру галицу. Избјегавам да
користим хемијска средства, јер желим да плод шљиве и осталог воћа буде еколошки
чист’’, рекао је Рољић.
С.ДАКИЋ

НОВИ ВОЋЊАЦИ - Воћарство стимулативним
мјерама помаже и општина. Тако је прошле
године општина обезбједила по 250 садница воћа
пољопривредницима за засад 16 нових воћњака.
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УДРУЖЕЊЕ СПОРТСКИХ РИБОЛОВАЦА

Спорна концесија на језеро Бочац

Удружења грађана

Удружење спортских риболоваца Мркоњић Града покренуло је почетком јула прошле
године код Основног суда у Бањалуци управни спор против Владе Републике Српске, која
је дала концесију на кориштење језера Бочац предузетнику Драги Мандићу, власнику
мотела „Мандико“ у Црној ријеци. Тако је удружење прошле године остало без свог
највећег риболовног подручја, којим управљају од 15.децембра 2008.године.
,,Удружење је склопило уговор о кориштењу и управљању водама језера Бочац прије двије
и по године са ресорним министарством на пет година. Међутим, Влада Републике Српске
и поред тог уговора дала је право на концесију Драги Мандићу, на шта није имала право
и ми смо покренули управни спор код суда који је још у току и очекујемо рјешење у нашу
корист. Треба рећи да власник „Мандика“ члановима удружења није правио никакве
проблеме да и даље рибаре у језеру Бочац. Наиме, ми имамо незваничну информацију да
он није у законском року, тридесет дана по објављивању одлуке о концесији Владе РС у
„Службеном гласнику РС“, потписао уговор о концесији. Вјерујемо да ће сви ти елементи
бити довољни да суд донесе пресуду о ништавности одлуке Владе РС о давању концесије
Драги Мандићу и да ће наше удружење према одредбама уговора и даље користити и
управљати риболовним подручјем језеро Бочац’’, рекао је предсједник Удружења спортских
риболоваца Мркоњић Град Вељко Ђукановић.
Он истиче да је удружење 12. фебруара ове године потписало уговор са Министарством
пољопивреде, шумарства и водопривреде РС о управљању и кориштењу риболовног
Језеро Бочац
подручја језера Балкана, Црне ријеке и Медљанке. Уговор је потписан у складу са одлуком
Скупштине општине Мркоњић Град којом је дата сагласност да се то риболовно подручје додијели Удружењу спортских риболоваца.
,,Чланови удружења су поводом почетка риболовне сезоне на језеру Балкана организовали дружење риболоваца. Међутим, имали смо проблема, јер су
од нас људи из управе Туристичког центра „Балкана“ тражили да напустимо Балкану. Речено нам је да склопимо штапове, јер се налазимо на приватном
посједу(!?).Било је пријетњи и увреда,па смо били приморани да случај пријавимо полицији’’, рекао је Ђукановић.
Иначе, око 170 мркоњићких риболоваца значајну пажњу поклања очувању рибљег фонда, заштити и чишћењу ријека од смећа.
,,Планирамо да у току године порибимо све водотоке, којима газдујемо са десетак хиљада рибље млађи. Организоваћемо и више акција на уређењу обала
и корита ријека и чишћењу водотока од смећа. Ојачаћемо рибочуварску службу са још неколико нових чувара, а сада имао 15 рибочувара који те послове
обављају волонтерски’’, истиче Ђукановић.
С. ДАКИЋ
ТРАДИЦИОНАЛНА АКЦИЈА ПЛАНИНАРА

Зимски успон на Мали Димитор

Планинари на Малом Димитору

Планинарско еколошко друштво „Видик“ из Мркоњић
Града организовало је 14. марта зимски успон на највиши
врх Димитора, Мали Димитор на 1.483 м/нв. Акцији су се
придружили и чланови Планинарског друштва „Чичак“ из
Челинца. На походу је учествовало 70-так планинара.
Традиционална акција наших планинара организована
је без грешке, почев од благовременог позива на акцију,
до истрајности да се све одради по унапријед утврђеном
плану, без обзира на временске услове. Водичи су без
икаквих проблема извели групу од 70 људи на врх Малог
Димитора. На појединим дијеловима стазе планинари су
газили снијег до кољена. „Вријеме нас је послужило и
пратило нас је сунце током успона. Са Малог Димитора
пружа се савршен поглед преко снијегом прекривених
планина“, рекао је Драган Сладојевић по окончању
похода. Планинари су кренули са Штрбине, гдје је у
вријеме овог похода снијежни покривач био висок 30-так
центиметара. Предсједник ‘’Видика’’ Предраг Ћоћкало на
Малом Димитору подијелио је екипу у двије групе. Првој
је додијељен водич за повратак на Штрбину истим путем,
док су се они одважнији планинари спустили са Димитора
преко планинског гребена Козја страна. Сви планинари
су се прије мрака окупили на Зеленковцу, гдје је дружење
завршено уз храну и весело расположење.
Планинари су се на крају договорили да ће сљедећа акција
бити 27. марта на Козари.
С. Милетић

НА ПРОДАЈУ МИЛИОН ЛИТАРА РАКИЈЕ

У бурадима „леже“ милиони марака

Последњих година воћарство у мркоњићкој општни је у порасту, а нарочито узгој шљиве. Мада
род шљиве прошле године није био на жељеном нивову, домаћинства су произвела неколико
десетина хиљада литара чувене мркоњићке
шљивовице.
Наиме, од производње и продаје ракије многа
домаћинства обезбјеђују егзистенцију. Међутим,
проблем представља пласман ракије, јер
домаћинства на продају имају велике количине
ракије.
,,Ми у Удружење воћара и произвођача
ракије „МГ савка“ располажемо подацима да
домаћинства на продају имају око милион
литара ракије. То је право богатство, ако се зна
да је цијена литра ракије 10 марака, што је око 10
милиона марака. Кад се тај износ увећа за ПДВ
остале даџбине према држави и зараду трговаца
Боро Лакета, побједник на прошлогодишњем фестивалу ракије
тај је у вриједности од око 20 милиона марака’’,
тврди предсједник удружења Гојко Јовић. Он објашањава да је удружење у сарадњи са Агенцијом
за привредни развој уложило значајне активности на
стандаризацији производње ракије.
,,На том плану има још доста посла, поготово да се испуне Р А К И Ј А - Б р а н к о
услови за пласман ракије на инострано тржиште. Међутим, Гатарић има на продају
и са овим нивоом стандаризације створени су услови за велику количину ракије.
купаца
пласман ракије на тржиште. Ми очекујемо да ћемо уз помоћ Међутим,
нема
па
ракију
чува у
задруга и трговачких ланаца већ ове године нашу ракију
бурадима.
пласирати у трговачкој мрежи’’, рекао је Јовић.
Мркоњићка ‘’шљива’’, али и ракије произведена од шљиве
„савка“ и „чачанка“ надалеко је чувена. Томе погодује ,,Ракија није кварљива
роба. То је једини
надморска висина воћњака, али и брига воћара о засадима.
Један од најпознатијих произвођача ракије Боро Лакета пољопривредни производ
из Брда казао је да је он наставио породичну традицију који што је старији то
је бољег квалитета’’,
производње ракије.
,,Ја имам воћњак са 600 засада шљиве. Воћњак редовно истиче Гатарић
одржавам и третирам природним средствима за заштиту.
Ракију печем на традиционалан начин, али и уз примјену
савремених технолошких мјера. Ракију искључиво печем од зрелих шљива, од оних које саме
падају на земљу. Ја никада не тресем стабла шљиве, већ их скупљам када сама отпадну са грана’’,
прича Лакета.
Воћар из Подбрда Бранко Гатарић тврди да је воћњак као дијете и да свако стабло тражи његу.
,,Ја имам засад шљиве на девет дунума земљишта. Воћњак гнојим само стајским ђубривом, а
прскам кречом и модром галицом. Зато је шљива из мог воћњака еколошки чиста и доброг
квалитета’’, казао је Гатарић.
С. ДАКИЋ
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СПОРАЗУМ О САРАДЊИ ИЗМЕЂУ ОПШТИНЕ
И ФОНДАЦИЈЕ ’’МОЗАИК’’

За пројекте младих 20.000 КМ
Начелник општине Зоран Тегелтија потписао је са извршном
директорицом Фондације ,,Мозаик’’ Весном Бајшански-Агић
Споразум о сарадњи на реализацији програма Омладинска
банка. Циљ потписивања споразума је повећање учешћа
младих у процесима локалног развоја руралних средина
кроз додјелу неповратних средстава пројектима који
покрећу и воде млади.

Весна Бајшански - Агић и Зоран Тегелтија

Средства за реализацију овог програма обезбјеђена су од
Балканског фонда за демократију и средствима из буџета
општине Мркоњић Град. Укупна средства су 20.000КМ, од
којих је 10.000КМ обезбиједила Фондација ,,Мозаик’’ и
10.000КМ општина Мркоњић Град.
„Када говоримо о програму омладинских банака нама је
најбитније да активирамо младе и да покажемо да млади
људи могу значајно допринијети развоју властите општине.
Ми ћемо скупа са општином саставити кредитни одбор од
10 особа узраста од 15 до 30 година који ће имати главну
улогу и који ће доносити одлуку који су пројекти вриједни
финансирања. Ми вјерујемо да млади најбоље знају шта
њима треба“, рекла је Весна Бајшански-Агић. Додајући да је
ово наставак двогодишње успјешне сарадње, у оквиру које
су заједно са општином финансирали 20 пројеката у износу
од 60.000 КМ.
Гордана Јаковљевић, члан кредитног одбора Омладинске
банке Мркоњић Град је истакла да јој је заиста драго што
је општина одлучила да настави сарадњу са Фондацијом
‘’Мозаик’’ на пројекту Омладинске банке. ‘’Имамо јако добре
резултате и прошле године је на реализацији 13 пројекта које
је подржао кредитини одбор било укључено 180 волонтера
који су радили преко 2.800 волонтерских сати, што показује
колико је овај пројекат значајан и колико помаже младим
људима да ураде оно што им је потребно у њиховој заједници’’,
рекла је Јаковљевићева. Истичући да је од посебног значаја
то што је прошле године било доста пројекта из руралних
заједница, што значи да млади у руралним крајевима нису
остали занамарени и да су се укључили у ове активности.
Омладинска банка Мркоњић Град од 1. марта до 30. априла
има отворен јавни позив неформалним групама за приједлоге
пројеката. Посебно ће бити подржани пројекти из Стратегије
за младе општине везани за сљедеће области: подстицања
запошљавања и предузетништва младих; учешће младих у
друштву, омладински и волонтерски рад; информисање и
мобилност младих; здравље и рекреативни живот младих;
култура и слободно вријеме младих и образовање.
Програм Омладинске банке осим у Мркоњић Граду
реализован је још у општинама Модрича, Зворник, Шековићи
и Тешањ, а захваљујући изврсним резултатима које су
млади постигли у ових пет општина од ове године програм
Омладинске банке биће проширен на још 10 општина.
У прошлој години реализовано је 13 омладинских пројеката:
реновирање и опремање фискултурне сале у Медној; простор
за младе ‘’Културни центар ‘’ Бараћи; ограђивање игралишта
МЗ Подбрдо; глетовање и бојење базаена – Бараћи; уређење
игралишта у Подбрду; уређивање школског простора и
игралишта у Оћунама; представа ‘’Француска снаја’’; уређење
дворишта и игралишта до безбједнијег живота ученика;
уређење простора за младе у Подрашници; пењачка стијена
у Мркоњић Граду; наставак опремања омладинског дома у
Бјелајцу; теренска јединица прве помоћи; организујмо се и
спасимо село.
С.Ћусо

ПОДСТИЦАЈИ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ
У мркоњићкој општини 23. марта почела је подјела 20.795 литара
регресираног дизел горива и 79.500
килограма регресираног минералног
ђубрива
за
прољећну
сјетву.
Регресирано дизел гориво и ђубриво
добила су 152 пољопривредника, која
су испуњавала услове Министарства
пољопривреде,
шумарства
и
водопривреде.
,,Захтјев за додјелу регресираног
дизел горива и вјештачког ђубрива
у нашој општини подниo је
161
пољопривредник.
Ресорно
министарство одобрило је подстицаје за 152 пољопривредника који су испуњавали
услове. Преосталих девет пољопривредника није остварило право на подстицаје, јер
нису измирили обавезе из претходне године према Републичкој дирекцији за робнме
резерве’’, рекла је самостални стручни сарадник за пољопривреду Зорица Гламочак.
Додајући да су право на регресирано гориво и ђубриво могли да остваре регистровани
пољопривредни произвођачи за прољећну сјетву и одржавање воћњака и то за површине
не мање од хектара по једној култури.
Треба истаћи да знатан број пољопривредника у мркоњићкој општини није задовољан
што због “лимита” са засијаним површинама није могао да конкурише за додјелу
регресираног дизел горива и вјештачког ђубрива. Разлог је што су то у већем броју
старачка домаћинстава која нису у могућности да засију веће површине.
С.Ћусо
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СПРОВЕДЕНО ИСТРАЖИВАЊЕ
Грађани задовољни услугама
Административне службе општине
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Административна
служба

У оквиру реализације друге фазе GAP пројекта (Пројекат управне одговорности), у периоду од 19. до 23. октобра
2009.године, спроведена је анкета – по методу случајног узорка, о задовољству грађана услугама Административне
службе општине Мркоњић Град. Укупни проценат ‘’задовољних’’ и ‘’врло задовољних’’ је - 89,8%, од чега је ‘’врло
задовољних’’ је 33%, а ‘’задовољних’’ је 56,8%.
Према информацијама Одјељења за општу управу и друштвене дјелатности, које координише активности GAP-а,
анкета је урађена на узорку од 200 испитаника, по методу случајног избора из популације, дефинисане као
,,директни корисник административних услуга’’. Анкетирани су грађани који услуге Административне службе
користе најмање два до три пута годишње. Они су дали своје мишљење о квалитету и брзини услуге, љубазности
и знању особља, цијени услуга, као и о опремљености мјеста гдје се пружају услуге’’, рекао је начелник Одјељења
за општу управу и друштвене дјелатности Живко Видачковић.
,,Ово је, иначе, пето годишње истраживање мишљења грађана о пружању услуга Административне службе
општине Мркоњић Град, које је спроведено од стране GAP-a. Слично истраживање, прошле године, урађено је у
80 општина и градова у БиХ’’, истакао је Видачковић.
Резултати ових истраживања помажу партнерским општинама и градовима да прецизније сагледају и унаприједе
постојеће процедуре при коришћењу општинских сервиса, а, уједно, служе и као референтни подаци у току
интерних анализа и будућих планова локалних заједница. Заједно са резултатима анкете о испитивању задовољства
грађана дати су и резултати о ставу грађана према постојећим општинским властима, као и мишљење грађана о
томе шта треба урадити у циљу побољшања општинских услуга.
С.Ћусо

Административна
служба
општине, Центар за пружање услуга
грађанима, спроводи сваке године
током фебруара мјесеца анкету о
задовољству грађана услугама које
им се пружају у Центру . Анкетне
листиће попунио је 41 грађанин,
од чега је 91% њих задовољно
услугама, док је 9% грађана
изразило незадовољство услугама
општинске администрације.
Анкета уједно служи и као основ
у сагледавању добрих страна и
грешака радника у Центру за
пружање услуга грађанима, као и
путоказ у вези са предузимањем
мјера и поступака за ефикаснији у
успјешнији рад.

Према плану, овог прољећа мркоњићки ратари треба да засију 2.751 хектара
ораница од чега је највише планирано за сјетву пшенице 650 хектара, кукуруза
590, кромпира 450, зоби 400 и пасуља 230 хектара.

САСТАНАК МРКОЊИЋКИХ ПРИВРЕДНИКА

Пословне зоне за нова радна мјеста
Успостављање пословних зона на
подручју мркоњићке општине је
веома значајан пројекат који треба да
допринесе стварању услова за отварање
нових радних мјеста.То је закључено на
састанку мркоњићких привредника са
представницима Одјељења за привреду
и финасије општине Мркоњић Град и
Агенције за привредни развој.
Наиме, начелница Одјељења за привреду
и финасије Жељка Стојичић истиче да
је циљ одржавања састанка био оцјена пословног амбијента у којем раде привредна
предузећа и привредници у мркоњићкој општини. Осим тога, састанак је искориштен да
„сниме“ проблеме са којима се привредници сусрећу и како их рјешавају.
,,Ми смо једном анкетом међу привредницима дошли до прецизних података у каквом
привредном амбијенту привредници раде
и послују. Он није за похвалу, али анкета ће ЗОНЕ- За успостављање послонам послужити, не само за одговор колико су вних зона у мркоњићкој општини
привредници заинтересовани за успостављање предвиђене су три локације. Ријеч
пословних зона и њихову локације, него је о локацијама уз магистрални
и начин како им општинска управа може пут Мркоњић Град-Кључ, односно
помоћи у овим кризним временима’’, рекла је Мркоњић Град-Гламоч у Подбрду,
начелница Одјељења за привреду и финасије у Рогољима на мјесту некадашње
Жељка Стојичић. Она је додала да ће подаци војне поште и на Подовима
градског
насеља.
из анкете са привредницима послужити као надомак
улазни елементи за израду прединвестиционе Прединвестициона студија ће
студије за изградњу пословних зона на подручју дати одговор која је локација
најповољнија за успоставлање
општине Мркоњић Град.
,,Ти подаци су нам важни, јер желимо да свако пословних зона.
улагање у изградњу пословних зона има своје
пуно оправдање. На желимо да начинимо ни један погрешан корак око успостављања
пословних зона, јер је то један од стратешких задатака у нашем средњорочном плану’’,
истакла је Стојичићева.
Привредници су показали интерес за успостављање пословних зона. Међутим, у ери
велике економске кризе и рецесије, за улагања у нове привредне капацитете привредници
немају новца.
,,Тешка су времена за улагања у привреду, а и моје предузеће нема довољно средстава
за нове инвестиције. Међутим, ја подржавам успостављање пословних зона, јер се на
тај начин могу привући инострани и домаћи инвеститори. Свако ново радно мјесто од
великог је значаја за развој наше општине’’, рекао је власник предузећа „Атлас МГ“ Симо
Шкобо.
С. ДАКИЋ

Задовољство грађана
пружањем
општинских услуга

Став грађана према
постојећим
општинским властима

Мишљење
грађана
о томе
шта треба
урадити
у циљу
побољшања
општинских
услуга

ЛЕГЕНДА:
Very satisfied - врло задовољни
Satisfied- задовољни
Not Satisfied - незадовољни
Do not кноw - не зна
Do not want to answer не жели да одговори
Do not know/Do not want to answer не зна/не жели да одговори

ЛЕГЕНДА:
Excellent – одлично
Good – добро
Weak – слабо
Bad – лоше
Very bad – врло лоше
Do not know - не зна
Do not want to answer не жели да одговори
Do not know/Do not want to answer не зна/не жели да одговори

ЛЕГЕНДА:
*Improve services and efficency - Побољшати услуге и ефикасност
*Employ more younger and educated staffЗапослити више млађег и образованијег кадра
*Improve equipment (comuters, A/C etc.) Побољшати опрему(компјутеризација, клима итд.)
*Expedite processing od adminsitartive cases -Убрзати процес обраде предмета
*Reduce costs and tax for apllication for servicesСмањити трошкове за таксе и пријавнице
*Improve services for social welfare and war veterans
Побољшати услуге социјалне заштите и за ратне ветеране
*Improve motivation of staff- Боље мотивисати радно особље у општинама
*Staff performance evaluation more often - Чешћа контрола рада особља
*Improve equality of citizens regardless of nationality and sex
Равноправност грађана без обзира на пол и нац.припадност
*Lack of space for employees and citizens-Недостатак простора за упослене и странке
*Nothing needs to be changed - Ништа не треба мјењати
*Other - Остало
*Do not know/do not want to answer - Не зна,не жели одговорити
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6.
Потписана и овjeрeна изjава корисника помоћи и свих пунољетних чланова њeговог домаћинства
Изjава корисника помоћи/носиоца домаћинства и свих пунољетних чланова њeговог домаћинства од 1991. године (овјерен образац изјаве), да немају на
територији БиХ другу стамбену јединицу која се сматра условном за становање у складу са утврђеним стандардима о минимуму стамбeних услова.
7.
Потписана и овjeрeна изjава корисника помоћи и свих пунољетних чланова њeговог домаћинства
Изjава корисника помоћи/носиоца домаћинства и свих пунољетних чланова њeговог домаћинства од 1991. године (овјерен образац изјаве), да нису
примили помоћ у рeконструкциjи довољну да задовољи утврђeнe стандардe о минимуму стамбeних услова.
Посeбни критeриjи
Врeдновањe сe врши на основу сљeдeћих критeриjа:

ОПШТИНА МРКОЊИЋ ГРАД РАСПИСУЈЕ

•
Корисник помоћи се вратио на своје пријератно пребивалиште (спонтани повратник) и живи у условима који су испод утврђеног стамбеног
минимума.
•

JАВНИ ОГЛАС

за подношeњe приjава за додjeлу донациje-помоћи у грађeвинском матeриjалу за изградњy и санациjу стамбeних jeдиница
На основу Програма рjeшавања проблeма расeљeних лица, повратника и избjeглица за 2010. годину планирана су средства за општину Мркоњић Град у
износу од 80.000,00 КМ намијењена за помоћ у изградњи и санацији 4 (четири) стамбене јединице.
Право подношења пријава за додјелу донације (помоћи) имају интерно расељена лица (Срби).

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Корисник помоћи припада одрeђeним скупинама, као што су:
социјалне категорије;
особе са инвалидитетом;
незапослена лица;
дефицитарни кадрови;
самохрани родитељи;
малољетна дјеца без родитељског старања;
пензионери;
породице погинулог борца;
породице несталих особа и бивши логораши.

Напомeна:
Министарство за избјеглице и расељена лица Републике Српске као донатор задржава право да измjeни броj стамбeних jeдиница, односно измjeни обим
проjeктног захвата на подручjу општинe Мркоњић Град сразмjeрно остварeњу буџeта.

•
Корисник помоћи борави у колективном смјештају (транзитно-прихватни и колективни центри), алтернативном смјештају или остварује право
на алтернативни смјештај.

Услови на основу коjих ћe сe вршити одабир приоритeтних корисника помоћи су:

Докумeнти коjе је потрeбно доставити уз приjаву за оглас вeзано за посeбнe критeриje:

Општи критeриjи за утврђивањe потeнциjалних корисника помоћи за изградњу и санациjу стамбeних jeдиница су:

1.
Корисници коjи су сe вратили на своje приjeратно прeбивалиштe и породицe у процeсу повратка;
Потврда или увjeрeњe Општине повратка на којој су назначена имена и презимена повратника са тачном адресом повратка.

1.

Корисник помоћи је избјеглица из БиХ, расељена особа у БиХ или повратник;

2.

Корисник помоћи је исказао намјеру за повратком;

3.

Статус власништва или станарско право над стамбеном јединицом корисника помоћи која је предмет реконструкције је утврђен;

4.

Корисник помоћи је на дан 30.04.1991. године имао пребивалиште у стамбеној јединици која је предмет реконструкције;

5.
Стамбена јединица корисника помоћи која је предмет реконструкције, сматра се неусловном за становање у складу са утврђеним стандардима о
минимуму стамбених услова;
6.
Корисник помоћи/носилац домаћинства и чланови његовог домаћинства од 1991. године немају на територији БиХ другу стамбену јединицу која
се сматра условном за становање, у складу са утврђеним стандардима о минимуму стамбених услова;
7.

Корисник помоћи није примио помоћ у реконструкцији, довољну да задовољи утврђене стандарде о минимуму стамбених услова.

Докумeнти коjе је потрeбно доставити уз приjаву за оглас вeзано за општe критeриje:
1.

Потврда надлeжног органа о статусу (за свe члановe повратничкe породицe приjављeнe за помоћ у рeконструкциjи)
Избjeглице из БиХ, расељене особе у БиХ и повратници
Потврда надлежног органа о статусу избјеглице из БиХ, расељене особе и повратника.
2.

Приjава за добровољни повратак
Избjeглицe из БиХ и расељене особе у БиХ
Приjава за добровољни повратак/овjeрeн образац приjавe или захтjeв за поврат имовинe/станарског права
3.
1.
2.
3.

Доказ о власништву/станарском праву
Статус о власништву или станарском праву над стамбeном jeдиницом коjа je прeдмeт рeконструкциje доказуje сe сљeдeћим докумeнтима:
ЗК (зeмљишно-књижни) извадак;
Извод из катастарскe eвидeнциje нe стариjи од 6 мjeсeци;
Рjeшeњe о поврату имовинe/станарског права.

4.
Увjeрeњe о крeтању
Увjeрeњeм о крeтању подносиоца приjавe за додjeлу донациje помоћи за изградњу и санациjу стамбeних jeдиница, коje издаje надлeжни орган унутрашњих
послова доказуje сe да je корисник помоћи на дан 30.04.1991. годинe имао прeбивалиштe у стамбeноj jeдиници коjа je прeдмeт рeконструкциje. Потрeбно
je приложити оригинал увjeрeњe о крeтању или овjeрeну копиjу.
5.
Потписана и овjeрeна изjава корисника помоћи
Изjава корисника помоћи/носиоца домаћинства да је стамбена јединица која је предмет реконструкције неусловна за становањe у складу са утврђeним
стандардима о минимуму стамбeних услова.

•

2.
-

Број и старосна доб чланова породице корисника помоћи који су се пријавили за добијање помоћи за реконструкцију и повратак у БиХ.

Корисник помоћи припада одрeђeним скупинама
социјалне категорије – рјешење/одлука надлежног Центра за социјални рад да је стални корисник помоћи од Центра за социјални рад;
особе са инвалидитетом – увјерење надлежног органа/институције;
незапослена лица – потврда надлежне установе за запошљавање;
дефицитарни кадрови – потврда/увјерење надлежног органа;
самохрани родитељ – извод из матичне књиге умрлих;
малољетна дјеца без родитељског старања – потврда/увјерење надлежног Центра за социјални рад;
пензионери – рјешење/одлука надлежног органа/институције или чек од пензије;
породице погинулих бораца – увјерење надлежног органа/институције;
породице несталих особа и бивши логораши – увјерење надлежног
органа/институције.

3.
Корисник сe налази у колeктивном смјештају (транзитно-прихватни и колeктивни цeнтри), алтeрнативном смjeштаjу или остварује право
на алтeрнативни смjeштаj
Потврда надлежног органа на којој су назначени сви чланови домаћинства који користе алтернативни смјештај.
4.
Породицe коje имаjу вишe чланова заjeдничког домаћинства и њихова старосна доб
Кућна листа корисника помоћи овјерена у Општини пребивалишта/привременог боравка не старија од шест мјесеци уз фотокопије важећих личних
карата за сваког пунољетног члана наведеног на кућној листи о заједничком домаћинству и извод из матичне књиге рођених за малољетне чланове
домаћинства.
* * *
Обавeза подносиоца приjава за додjeлу донациje (помоћи) намиjeњeнe за изградњу-санациjу стамбeних jeдиница, je да лично обeзбиjeдe тражeну
докумeнтациjу.
Нeпотпунe и нeблаговрeмeнe приjавe нeћe бити узeтe у обзир на разматрањe и рангирањe.
Приjава уз прописану докумeнтациjу из овог огласа сe прeдаje на адрeсу:
Општина Мркоњић Град, ул. Трг Краља Петра I Карађорђевића бр. 1
Приjава сe, скупа са доказима о испуњавању Критeриjа из Jавног огласа, прeпоручeном писмeном пошиљком или лично доставља општини у запeчаћeноj
ковeрти са назнаком:
ЗА JАВНИ ПОЗИВ - НE ОТВАРАJ!
Јавни оглас је објављен дана 05.04.0210. године у дневномл исту ‘’Фокус’’ и на Огласној табли општине Мркоњић Град и остаје ороверен до 20. априла
2010.године.
Приjeдлог ранг листe о избору потeнциjалних корисника помоћи ћe бити обjављeн на огласноj плочи Општинe Мркоњић Град у року од 10 дана од дана
истeка рока обjавe огласа.
НАЧЕЛНИК
Зоран Тегелтија
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ДЈЕЧИЈИ ХОР „МАЛИ ПРИНЦ“

Концерт посвећен мамама
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ДОМ ЗДРАВЉА „ДР ЈОВАН РАШКОВИЋ“

Лабораторија добила
нови апарат
Дом здравља „Др Јован Рашковић“ у Мркоњић Граду има
савремено опремљену лабораторију. За хематолошку
анализу крви лабораторија је од Фармацеутске куће
„Хемофарм“ из Бањалуке добила на поклон савремен
апарат- коагулометар.
Апарат коагулометар је производ њемачке фирме „Бехун“
и један је од најсавременијих за дијагностиковање крвних
поремећаја код пацијената.

Чланови Градског дјечијег
хора
„Мали
принц“
одржали су 11.марта увече у
позоришној сали Културног
центра
„Петар
Кочић“
концерт
под
називом
„Носим те мама у срцу“.
Концерт се традиционално
одржава у поводу свечаности
посвећених обиљежавању
Међународног дана жена.
Умјетнички
руководилац
Градског
дјечијег
хора
„Мали принц“ Милијана
Малић истиче да је концерт
посвећен свим мајкама.
Наиме, то је дуг чланова хора
према својим мајкама, које

има помажу око одлазака на
пробе и наступа у хору, али
и свим мајкама у граду.
,,Ми смо се, уз наше редовне
пробе, за овај концерт
припремали око четири
мјесеца. Дјеца су била
посебно инспирисана за
овај концерт, који посвећују
својим мајкама. Послије
овога долази нам васкршњи
концерт’’, рекла је Малићева.
Тајана Ђукановић у хору
пјева двије године и каже да
је концертом одушевљена.
’’Драго ми је што сам вечерас
наступила на концерту
који смо посветили нашим

Дјечји хор ,,Мали Принц”

мајкама.То је био концерт
љубави и лијепе дјечије
пјесме’’, рекла је Тајана.
Слично причају и њени
другари Милан Јовановић
и Анђела Сладојевић, који
у хору наступају око двије
године.
Иначе, у програму су уз
чланове хора, наступили и
чланови Дјечијег ансамбла
КУД-а
„Петар
Први
Карађорђевић Мркоњић“,
мркоњићке Плесне групе
и Дјечије драмске секције
Градског позоришта.
С.Дакић

ХУМАНИТАРНО ВЕЧЕ ЗА ЛИЈЕЧЕЊЕ ШЕСТОГОДИШЊЕ ДЈЕВОЈЧИЦЕ
Хуманитарно вече под називом “Кад снови крила добију” одржано је у кафе-бару “Венус”
у Мркоњић Граду, а сав приход је посвећен лијечењу болесне шестогодишње дјевојчице
Ребека Бакај.
Ребека од прије три године има Ретов
синдром. Потребно је да оде на лијечење у
Чешку , за које је неопходно издвојити око
15 хиљада еура.
Ретов синдром је прогресиван развојни
неуролошки поремећај који се манифестује
промјенама
у
области
когнитивних,
комуникативних, моторних и вегетативних
функција.
Њени родитељи Стевица и Јасминка Топлак
– Бакај живе тренутно у Грубишном пољу
у Хрватској и нису запослени. Бакајеви су
некад живјели у Мркоњић Граду, па су зато
акцију покренули њихови пријатељи из овог
града. Акција ће бити покренута и у мјесту у
којем тренутно живе, а и у Бечу код рођака.
“Борићемо се за наше дијете, не одустајемо и
вјерујемо у оздрављење. Ребека треба отићи
на 12 третмана у Чешку, а један третман,
терапија, траје мјесец и по с паузама. То се
ради по методи једног неуропедијатра из
Русије”, рекла је Јасминка Топлак- Бакај.На
хуманитарној вечери је приређен музички
Учесници хуманитарног концерта
програм, на којем су наступали
Синиша – Нино Ђукановић, Дејан Јовановић, Радован Јотић Менто и Предраг Кокеза.
Сви присутни уживали су у чаробним звуцима гитара и пјесмама које ријетко гдје могу да
чују уживо. Ово окупљање оправдало је своју сврху и прикупљена је око једна десетина од
укупних потребних финансијских средстава за лијечење дјевојчице .
За помоћ Ребеки Бакај отворена су два жиро рачуна: за уплате у КМ, рачун код Развојне
банке Југоисточне Европе, позив на број 206-01-002471-2. Уплате из иностранства могу се
обавити преко Загребачке банке: SWIFT/BIC:ZABAHR2X, IBAN:HR2523600003237587350,
број рачуна: 3237587350. Оба рачуна су на име Стевица Бакај.
Д.Лекић

Поклон Хемофарма Дому здравља

,,Цијена апарата је 4.500 марака, али његов значај за
дијагностиковање крвних поремећаја код пацијената
је вишеструко значајнији. Увјерен сам да ће апарат
запосленима у лабораторији Дома здравља „Др Јован
Рашковић“ добро доћи, јер су до сада дијагностику
крвних поремаћаја радили застарјелом методом’’, рекао је
директор „Хемофарама“ Бањалука Саша Урошевић.
Наиме, у лабораторији Дома здравља „Др Јован Рашковић“
до сада су дијагностиковање крвних поремаћеја код
пацијената утврђивали методом „тракица“.
,,Употребом
коагулометра
дијагностика
ће
се
поједноставити и убрзати, а процес ће бити много
рентабилнији од досадашње методе. Употребом
коагулометра у анализи може да се користи капиларна крв,
што је веома битно за дијагностиковање код малих беба. Са
овим и апаратом за биохемијску анализу, који смо добили
на поклон од Министарства здравља РС лабораторија у
нашем Дому здравља једна је од најопремљенијих у регији.
Управо из тих разлога услуге наше лабораторије, осим
пацијената из општине Мркоњић Град користе и пацијенти
из осталих шест општина југозападног дијела Републике
Српске, а у последње вријеме све је више пацијената који
долазе из Јајца, рекао је директор Дома здравља „Др Јован
Рашковић“ др Радивоје Ерак.
Др Ерак подсјећа да је лабараторија у Дому здравља ‘’Др
Јован Рашкови’’ опремљена савременом дијагностичком
опремом за пружење примарног нивоа здравствене
заштите, а у многим елементима и за секундарни, односно
болничко-специјалистички ниво заштите.
С. Дакић

Пјеснички првенац Мирјане Кајтез
Књига поезије „Исправљене сене“ Мирјане Кајтез промовисана је 27. марта у Мркоњић
Граду. Ријеч је о једној од пет нових пјесничких књига које су ове године објављене у
едицији „Бранково коло“ из Сремских Карловаца.
„Књига је настајала јако
дуго, од кад сам ја заправо
и почела да пишем. То
је, негдје, од краја моје
основне, односно почетка
средње школе. У октобру
прошле године, књига је
објављена и ово је њено
прво јавно представљање
пред мојим суграђанима.
Не могу вам рећи колико
сам узбуђена и срећна“, није
крила узбуђење Мирјана
Кајтез, која је за своје пјесме
увијек сматрала да немају
већу умјетничку вриједност.
Тако је било све до почетка
октобра 2009. године, када
се на пјесничкој вечери у
Мркоњић Граду појавио
Ненад Грујичић, директор
Бранковог кола. Мирјана
Кајтез говорила је прва пред
љубитељима писане ријечи
Са промоције књиге
и од узбуђења није успјела да
своје изабране пјесме изговори до краја. Међутим, и оно мало ријечи које је изговорила
пред публиком, било је довољно да Грујичић управо њу позове да му пошаље своје
радове, које је потом објавио. По објављивању, Мирјана Кајтез је књигу промовисала 15.
марта и у карловачкој гимназији, заједно са осталим новим пјесницима. „Ту свечаност
сам доживјела као мој почетак. Тек ту, на огњишту Бранка Радичевића ја сам успјела по
први пут да неку своју пјесму јавно прочитам до краја. Једноставно се сва та позитивна
енергија са манифестације пренијела и на мене и ја сам без трунке треме у гласу прочитала
своје стихове“, открила нам је Мирјана Кајтез своје утиске са промоције у Сремским
Карловцима.
Стручњаци од пера кажу да је Мирјанина поезија необична и димензионална. Рецензију
за њену прву књигу поезије написао је Ненад Грујичић.
„Поезија Мирјане Кајтез је заснована на оптичком принципу умножених слика двају
огледала окренутих једно према другом. Њена поезија представља кентаурски увезане
низове речи одболованих значења, легуру онтолошких крајности које не могу без
егзистенцијалне каузалности, без праска језика у чудовишном споју могућег и немогућег“,
стоји, између осталог, у рецензији књиге „Изгубљене сене“.
С. Милетић
ГОСТОВАЛО ПОЗОРИШТЕ ,,ПРИЈЕДОР’’

,,Лаки комад’’ насмијао Мркоњићане

Детаљ из представе

Комедијом „Лаки комад“ Позориште ,,Приједор’’ по први пут представило се публици
Мркоњић Града. Текст за представу написао је Небојша Ромчевић, а режију потписује
Раденко Билбија.
Урнебесна комедија о животу брачног пара, који на све могуће начине покушава да се
домогне новца, одушевила је позоришну публику. Александар Стојковић - Пикси глуми
Ђорђа, сина угледног генерала, који је у пензији и има силне паре. Ђорђе и његова супруга
Сека (Раденка Шева), београдски брачни пар који су вјечити студенти, убили су генерала
како би дошли до његове пензије. Ствар се међутим компликује, јер је генерал уплетен у
бројне афере.’’Кад долазите у средину која је позната по његовању позоришног живота, а
посебно одкако је оживјела аматерска сцена у овом граду, онда немате страх како ће вас
публика примити. Ми смо презадовољни како су гледаоци реаговали на ову представу’’
рекао нам је Пикси по окончању представе.
Овом представом глумачка екипа из Приједора представила се прошле године публици
у Македонији. У 15-так извођења представе неко од глумаца увијек убаци нешто ново,
у зависности од мјеста у коме се изводи представа. То је један од разлога зашто је ова
урнебесна комедија изузетно добро примљена код публике. Након гостовања у Мркоњић
Граду, „Лаки комад“ биће изведен 20. марта у Приједору, а потом глумачку екипу очекује
гостовање у Словенији (Бовец, Ново место и Марибор) .
С. Милетић
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Култура, образовање,
здравство
ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ

Представа „Ћути и пливај“
одушевила публику

Глумац Небојша Калаба

Чланови Градског позоришта
Мркоњић Град 21. марта
извели су представу „Ћути
и пливај“. Ову фарсу о
браку и љубави режирала
је
Дубравка
Николић.
Представом „Ћути и пливај“,
осим на домаћој сцени,
мркоњићки глумци су се
прошле године представили
и у Бања Луци.
Представа говори о двоје
младих људи који склапају
брак само зато што треба
да постану родитељи. Кроз
шаљиву причу о томе шта
вас чека када упловите
у брачне воде, двоје
средовјечних људи из личног
искуства говоре о томе како
се срећа због склапања
брака, претвара у иронију
живота
у
будућности.
Божана Марчета одиграла
је улогу Милице Симуновић
у будућности. “Небојша
Калаба и ја глумимо брачни
пар који иза себе има 20
година брака. Наш брак је
склопљен само због дјетета

и осуђен је на пропаст. Наше
живот нисмо водили ми већ
неки други и сада нам остаје
само да ћутимо, пливамо
и трпимо јер негдје смо
некада давно погријешили
и ту грешку је сада тешко
исправити“, каже Божана
Марчета, чланица Градског
позоришта Мркоњић Град.
Ова духовита представа
води публику кроз замке
упливавања у брачну луку.
Подијељена је у више сцена,
које обилују свим могућим
и немогућим детаљима у
вези са браком, почев од
појединачне одлуке двоје
младих људи да се вјенчају,
обавјештавања родитеља,
заказивања венчања, избора
бурме, вјенчанице, званица,
саме свадбе и ликова који се
у тој причи појављују, а који
су вам већ, на овај или онај
начин, одржали почетни
курс у плићаку брачних
вода,
С. Милетић
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Основна школа у Подрашници

НЕКИ НОВИ ДАШЦИ

Школа у Подрашници постаје све више мјесто у којем се множе нека нова лијепа догађања, како за ученике тако и за овдашње мјештане којима враћамо
наду у љепше дане.
Осми март ове године у подрашкој школи био је много ведрији него ранијих година. За то су се побринули најмлађи у школи и вртићу, у Подрашници.
Они су припремили заједничку приредбу за своје најдраже (маме, тате, баке...).
Приредба је била онаква каква доликује њиховом узрасту (полетна, срећна, радосна...), али врло успјешна и по наступу и посјећености.
Вјерујемо да ће њихов наступ остати дуго у сјећању оних, којима је он и посвећен.
Ову школу 10. мартовске вечери посјетила женска пјевачка-етно група ‘’Гора’’ из Бања Луке. Наступ је био више него успјешан. Ученици и мјештани
Подрашнице и Бараћа су се одазвали у великом броју, како би их подржали. Ријеч је о пјевачком саставу, који је имао бројне наступе широм Европе
(Француска, Грчка, Србија...). Колико су били успјешни најбоље ‘’говоре’’ дуготрајни аплаузи објективне подрашчке публике, жељне културних
догађања.
					
Традиционално спортско такмичење основаца, МОИ, ове године су свој врхунац доживјеле у прелијепој спортској дворани у Подрашници. Била је то
манифестација младости, жеље, хтијења, заноса, доказивања, али истовремено и нових дружења, сусрета, упознавања. Треба истаћи да су игре биле
масовно посјећене. Учешће је узело 105 ученика из основних школа са подручја наше општине. Сва та догађања, сви резултати, сваки детаљ остаје заувијек
урезан дубоко у те младе људе. То може само младост.
								
С. Кежић

Обавјештење за јавност
Обавјештава се јавност да се Нацрт измјене дијела Регулационо урбанистичког плана за подручје насељеног мјеста Мркоњић Град
поред Градског стадиона уз улицу Симе Шолаје и Нацрт измјене дијела Регулационо урбанистичког плана за подручје насељеног
мјеста Мркоњић Град уз Транзитни пут Мркоњић Град – Црна ријека стављају на јавни увид почев од 01.04.2010. до 01.05.2010.
године.
Нацрти Регулационо – урбанистичких планова стављају се на увид у улазном холу Општине Мркоњић Граду, улица Трг краља Петра I
Карађорђевића у Мркоњић Граду сваки дан сем суботе, недјеље и државних празника у времену од 7 часова и 30 минута до 15 часова.
За вријеме јавног увида свако физичко и правно лице може дати мишљење, примједбе и приједлоге на Нацртe, уписом у књигу која ће се
налазити у шалтер сали или у форми дописа Општини Мркоњић Град – Одјељењу за просторно планирање и комуналне послове.

“Jačanje lokalne demokratije – LOD”

ОГЛАС
Са осмомартовске приредбе

Етно група ,,Гора”

Вече Мркоњићана у Београду

ОБУКА ТУРИСТИЧКИХ ВОДИЧА МРКОЊИЋ ГРАДА

У оквиру пројекта
“Мркоњићка КОРПА- Кластер одрживог развоја производа у туризму”,
који се реализује у склопу пројекта “Јачање локалне демократије” –
ЛОД којег финансира Европска унија у износу од 1.5 милиона еура,
а који имплементира Развојни програм Уједињених нација БиХ – УНДП,
у периодуод 19. до 30. априла ће бити одржана обука туристичких водича Мркоњић Града.

У београдском Сава Центру 26.марта одржана је манифестација ‘’Вече Мркоњићана’’.
Овом скупу присуствовало је више од 300 Мркоњићана.

Мале олимпијске игре

Ако сте млади, волите природу и свој град, а желите научити више, ово је прилика да кроз бесплатну едукацију, упознавање
културних, историјских и природних вриједности свог града стекнете знања и вјештине туристичког водича, те на тај

Већ 27 година посљедњег викенда у марту одржава се ово јединствено дружење некадашњих
становника Мркоњић Града, који сада живе у Београду и Србији. По правилу уз званичну
делегацију општине дружењу присуствују и грађани из Мркоњић Града.

начин остварите шансу за додатну зараду.

Дружењу у Сава Центру уз делегацију општине коју је предводио начелник општине Зоран
Тегелтија били су привредници, културни и јавни радници, те педесетак становника
нашег града.

креирање и промоцију туристичке понуде локалних заједница.

Да вече протекне како доликује, побринуо се Главни одбор Удружења, а за добро
расположење: оркестар Мише Мијатовића и његови вокални солисти, гост вечери певач
Раде Јоровић, група “Крајишници са Фрушке Горе”, уредници и режисери РТС Љубомир
Пена и Милка Цанић, те богата томбола.

година. По реализованој обуци полазницима ће бити уручени сертификати.

Посебне симпатије побрале су драге гошће ученице основне школе из Подрашнице својим
лепим и духовитим рециталима.
С.Ћусо
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Обуку ће вршити еминентни познаваоци културно-историјског и природног наслијеђа Мркоњић Града и стручњаци за

Услове за обуку испуњавају сви становници настањени на територији општине Мркоњић Град, а који су старији од 18

За пријаву или више информација о обуци, као и сва додатна питања везана за пројекат, молимо Вас да контактирате Green
Tour Бања Лука на телефон/фаx: 051/231-928. 065/625-953 или пошаљете емаил на адресу:coordinator@greentour.ba.
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ЈУ“Народна библиотека“
Мркоњић Град овог мјесеца вам препоручује да прочитате:

Капиталне
инвестиције

ОКАНА
Аутор: Марица Поповић
Категорија: роман

КООРДИНАЦИОНИ ТИМ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ
ПРОЈЕКАТА КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА

ОБАВИЈ ЕСТ
Координациони тим за израду Програма капиталних инвестиција обавјештава све заинтересоване грађане општине Мркоњић Град,
привредне субјекте, предузетнике, установе и удружења грађана да ће се вршити ажурирање Програма капиталних инвестиција.
Образац Приједлог за инвестирање можете подићи сваким радним даном у Шалтер сали општине.
Попуњене обрасце, можете предати у Шалтер салу, или у Одјељење за привреду и финансије.
За све додатне информације можете се обратити код секретара Координационог тима (канцеларија бр. 22) или путем телефона 220-933.

Прича о судбини дјевојчице, а потом и младе жене,
једна од оних још неиспричаних, а о којима се до
сада само у пола гласа шапутало.
Очи боје перунике ове плавокосе љепотице крију жиг
проклетства једне сурове игре добра и зла, оном чему
се разумом одупиремо, а што нас на необјашњив
начин сустиже.
Љубав, страст, гријех и испаштање чине саставни дио
живота људи са ових наших простора. То је прича о
животу у ком се преплићу мит и стварност и послије
које ћемо остати запитани да ли се неке невидљиве
силе само играју нашим животима.

Рок за подношење образаца Приједлога за инвестирање је 15. мај 2010. године.
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Водич
кроз град
РЕПЕРТОАР
11.04.2010 У 20 ЧАСОВА
ДИС ТЕАТАР
‘’КРЕТАЊЕ - Циркус еволуције’’
По тексту: Davide Bonera (Италија)
Режија: Davide Bonera (Италија)
Играју: Миодраг Лепир, Богдан Црнобрња, Светлана
Хербез и Наташа Кривошија
18.04.2010 У 18 ЧАСОВА
ДЈЕЧИЈА ШКОЛА ГЛУМЕ ГРАДАСКОГ ПОЗОРИШТА
МРКОЊИЋ ГРАД
“ПЛАВА ПТИЦА”
Режија: Тања Граховац, Дубравка Николић
Играју: најмлађи глумци Градског позоришта
24.04.2010. У 20 ЧАСОВА

ПРЕСЈЕДАВАЈУЋИ
КООРДИНАЦИОНОГ ТИМА
Зоран Тегелтија

ПРИЈЕДЛОГ ЗА ИНВЕСТИРАЊЕ
ПАЖЊА: ПОТРЕБНО ЈЕ ИСПУНИТИ СВЕ РУБРИКЕ, НЕПОТПУНИ ПРИЈЕДЛОЗИ НЕЋЕ БИТИ РАЗМОТРЕНИ!
Име субјекта који подноси приједлог
(предузеће/установа/јединица/физичко лице)

ТОМ СОЈЕР
Аутор:Марк Твен
Категорија: дјечији авантуристички роман
Књига је углавном намијењена забави дјечака и
дјевојчица, али може послужити и одраслима да
се њом на пријатан начин подсјете на оно што су
они сами некада били, шта су осјећали, мислили и
говорили, и у какве су се све необичне и несташне
подухвате упуштали, понеки пут.

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

РОЂЕНИ У МАРТУ 2010.ГОДИНЕ
1.
2.
3.
4.
5.

Циљ реализације пројекта

ЈЕРКОВИЋ РАДМИЛА, кћи Љубише и Невенке
КАЛАЈЏИЈА ЈЕЛЕНА, кћи Горана и Наде
ТРКУЉА АЛЕКСАНДАР, син Младена и Милеве
ЈАКОВЉЕВИЋ ЛУКА, син Драгана и Милице
ОПАРНИЦА ЈОВАНА, кћи Мирка и Далиборке

ВЈЕНЧАНИ У МАРТУ 2010.ГОДИНЕ

Тачна локација пројекта

1.

Власништво (уколико је познато) : Друштвено/приватно
Површина дјеловања пројекта
(Број становника који ће имати корист од реализације пројекта)

Које су предности реализације пројекта:
1.
2.
Сагласност са просторним планом

ДА

НЕ

Потпис подносиоца приједлога:

Телефон:

Датум:

ВУЈАНОВИЋ ЖЕЛИМИР И МАРКОВИЋ ЈОВАНА

ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ МРКОЊИЋ ГРАД
“ЈЕСИ ЛИ ТО ДОШО ДА МЕ ВИДИШ”
По тексту Миодрага Караџића
Режија :Дубравка Николић
Играју: Небојша Калаба, Душан Билић, Тања Граховац,
Никола Сукара, Данијела Билић, Никола Чулић, Жељка
Лекић и Миле Мићић

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
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Кадетска лига у шаху регије Бања Лука

Спорт

Одржан други круг такмичења

ЗАВРШЕН ПРВИ ДИО КОШАРКАШКОГ ПРВЕНСТВА БИХ

И следећу сезону у елити?
Кошаркаши Младости нису успјели да савладају лидера
Игокеу у српском дербију 22. кола бх. шампионата (70:87),
али ће и поред пораза опстати у елити, уколико лигу напусти
један клуб. Три екипе: Сутјеска, Младост и Славија сезону
су завршиле са истим скором 8-14, а у међусобном скору
најлошији омјер имају Фочаци, који сигурно напуштају
елиту. Уколико БиХ и даље буде имала два представника
у НЛБ лиги, и ако ти клубови не буду играли домаћи
шампионат, тимови из Мркоњића Града и Источног Сарајева
задржаће премијерлигашки статус.
Иначе, питање побједника ријешено је у посљедњој
четвртини коју су гости добили резултатом 23:9. Тада је
дошао до изражаја квалитет екипе из Александровца, која је
наступила са пет појачања пред “Лигу 6”. У стручном штабу
Младости били су утучени послије неуспјеха, али је тренер
Слободан Јанковић оцијенио да је утакмица била изузетно
квалитетна.
,,Моја екипа одиграла је одлично 27 минута, али смо касније
пали у организацији игре и у скоку. Гости су дошли у најјачем
саставу и имали су дванаест играча које су ротирали у игри.
Нисмо издржали њихов ритам, јер је евидентно да су знатно
квалитетнија екипа. Дали смо све од себе, али то није било
довољно да се побиједи један тим као што је Игоке’’, рекао
је Јанковић.
Стратег Александровчана Драго Каралић задовољан је
побједом, али не и игром током првог полувремена.
,,Доста проблема смо имали у првом полувремену у
организацији одбране, пошто смо олако примали поене.
Младост је у том периоду имала доста отворених шутева,
што је максимално искористила. У посљедња три минута
треће четвртине концентрисали смо се на игру и та три
минута и посљедњу дионицу одиграли много одговорније и
агресивније, а служио нас је и шут за три поена, што је било
кључно за тријумф’’, поручио је је Каралић.

Учесници кадетске лиге регије Бања Лука

Други круг Кадетске лиге регије Бања Лука, одржан је у суботу 20. марта у Клубу војних
пензионера. У овом кругу, Шаховски клуб “Ан пасан” остварио је по једну побједу и
неријешен резултат. Тренутно су наши шахисти други на тебели.
Четири шаховска клуба учествују на овом такмичењу, за које су планирана још два круга.
Наредни домаћин текмичења је Градишка и шаховски клуб Козара. Тренутно на табели
води Гамбит из Бања Луке. “Ми тренутно имамо 7 меч бодова, односно 14 поена и Гамбит
нам на тебели бјежи свега 2,5 поена. Резултати су на нашој страни, јер смо у провом
кругу од гамбита претрпјели пораз а већ у другом кругу резултат је био неријешен”, каже
Мирослав Цвијић, предсједник Шаховског клуба “Ан пасан” из Мркоњић Града. Осим
Градишке, учеснике Кадетске лиге регија Бања Лука у задњем кругу угостиће Мркоњић
Град. Екипни кадетски првак регије Бања Лука добиће пехар, а остали клубови и учесници
медаље и дипломе. По завршетку ове лиге, биће организовано и појединачно кадетско
првенство за бањалучку регију. Један дио овог такмичења, према плану, требало би да
буде одигран у Мркоњић Граду.
Осим обавеза у Кадетској лиги регије Бања Лука, Шаховски клуб “Ан пасан” реализује још
једно такмичење у граду и припрема се за републичко првенство.
14. марта у Мркоњић Граду је почело Првенство града за сениоре. “Планирано је да се
одиграју два круга. Први круг биће завршен до почетка Друге шаховске лиге РС а наставак
ће бити утврђен по завршетку лиге”, каже Цвијић.
Првенство града за сениоре игра се по Бергеровом систему такмичења уз темпо игре од сат
времена по играчу. Шахисти су распоређени у двије групе, формиране по категоријама и
рејтинг поенима. Сениорски првак града добиће прелазни пехар, а прва тројица шахиста
медаље и дипломе.
Млади шахисти Мркоњић Града припремају се и за кадетско и омладинско првенство РС.
На такмичењу, које ће бити одржано у Бањи Врућици, Мркоњић Град ће представљати
осам такмичара.
С.Милетић
ДРУГА ФУДБАЛСКА ЛИГА РС, ГРУПА ЗАПАД, 20. КОЛО

Вујичић спасао лидера

Завршен први дио кошаркашког првенства

Резултати
У 22. колу су постигнути следећи резултати: МРКОЊИЋ
ГРАД: Младост - Игокеа 70:87, ИСТОЧНО САРАЈЕВО:
Славија - Леотар 87:80, ЗЕНИЦА: Челик - Сутјеска 89:61,
ГРУДЕ: Груде - Херцеговац 88:67, ЧАПЉИНА: Чапљина
- Зрињски 76:72, БАЊА ЛУКА: Борац Нектар - Слобода
73:84.
Пласман
1. Игокеа 42, 2. Слобода 36, 3. Чапљина 35, 4. Зрињски 35, 5.
Херцеговац 33, 6. Леотар 32, 7. Челик 31, 8. Груде 31, 9. Борац
Нектар 31, 10. Славија 30, 11. Младост 30, 12. Сутјеска 30.
С.Дакић

Послије 20. кола Друге фудбалске лиге Републике Српске, група запад, на врху табеле иста мета,
исто одстојање.
Мркоњићка Слобода задржала је три бода предности у односу на најближег пратиоца Црвену
земљу из Нове Веси и њихов међусобни дуел у сљедећем колу могао би да ријеши многе дилеме.
Фудбалери Слободе у 20. колу тешко су дошли до бодова у мечу са бањалучком Крајином, која је
вјешто и организовано бранила свих 90 минута.
Тренутак одлуке десио се у 84. минуту. Инђић је са лијеве стране извео корнер, лопту је избио
голман Павловић, а она је дошла до Вујичића, који је сјајним ударцем са двадесет метара погодио
мрежу за славље домаћих навијача.
Домаћи су током свих 90 минута нападали, али нису успјели да пет, шест идеалних прилика
претворе у гол. Гости су прву и једину шансу имали у 70. минуту када је Дојчиновић шутирао
поред гола. Најбољи актер на мечу био је судија Радислав Качавенда из Градишке, који је без
иједне грешке обавио свој посао.

Резултати 20. кола
ЖЕРАВИЦА: Јединство – Омарска 2:2
МРКОЊИЋ ГРАД: Слобода – Крајина 1:0
БРОНЗАНИ МАЈДАН: Гомионица – Црвена земља 1:2
ШАМАЦ: Борац – Жељезничар (Д) 1:2
ГОРЊИ ПОДГРАДЦИ: Слога ДИПО – Жупа Милка 2:1
ПЕЛАГИЋЕВО: Пелагићево – Озрен 4:2
СРБАЦ:Слога – Текстилац 3:2
МЕЂЕЂА:Раван – Младост (КВ) 1:0

Л.Н

