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Крај у коме сам рођена, одрасла и у ком живим кроз вијекове је био и остао 
раскрсница важних путева, али и мета различитих освајача. Вијековима су се на 
овом подручју смјењивале различите културе, а свака од њих је оставила траг 
како у архитектури, тако и у обичајима људи овог краја. Све то данас 
представља шарени калеидоскоп препун различитог, а у исто вријеме и веома 
сличног – Босанску Крајину. 
Босанска Крајина је вијековима представљала српски етнички простор, али је 
након немилих догађаја из 1995.године подијељена између два ентитета Босне и 
Херцеговине, Републике Српске и Федерације Босне и Херцеговине. Штавише већи 
дио овог простора је припао "Федерацији" што је довело до исељења већинског, 
српског живља са истог и уништења вијековне традицоје. 
Ипак, ратна разарања и физичке диобе нису успјели да сломе дух народа овог 
краја, његову урођену гостопримљивост и предусретљивост. Све то, спојено са 
природним љепотама овог краја, шумовитим планинама, зеленим пропланцима, 
бистрим ријекама и тамним, дубоким језерима представља туристичку понуду 
овог краја, додуше комплексну и недовољно афирмисану, али свакако вриједну 
пажње. 
Један дио Босанске Крајине је општина Мркоњић-Град која је саставни дио 
Републике Српске, и то њен југозападни дио. Све оно што карактерише Босанску 
Крајину карактерише и ову општину, а све то је итекако занимљив сплет 
природних и антропогених карактеристика. 
Управо због тога, а уз жељу да овај град и општина добију своју, какву такву 
презентацију одлучила сам да тема мог Дипломског рада буде општина Мркоњић-
Град, односно њени туристички потенцијали. 
Да ли сам и у којој мјери у овом свом науму и успјела, није на мени да судим, али је 
сигурно да сам ове и наредне редове исписала са много залагања и пажње. 
Овом приликом хтјела бих да се захвалим мојој породици, оцу, мајци и брату на 
свесрдној и несебичној подршци током свих година школовања, осталој родбини, 
бројним пријатељима и колегама, нарочито цимерки Мирјани као и мом драгом 
професору и ментору, др Јовану Плавши без кога све ово не би имало баш пуно 
смисла. 
 
 
 



 2 

 
---- OSTATAK TEKSTA NIJE PRIKAZAN. CEO RAD MOŽETE 

PREUZETI NA SAJTU WWW.MATURSKI.NET ---- 
 
 

BESPLATNI GOTOVI SEMINARSKI, DIPLOMSKI I MATURSKI TEKST 
RAZMENA LINKOVA - RAZMENA RADOVA 

RADOVI IZ SVIH OBLASTI, POWERPOINT PREZENTACIJE I DRUGI EDUKATIVNI MATERIJALI. 
 

WWW.SEMINARSKIRAD.ORG  
WWW.MAGISTARSKI.COM 

WWW.MATURSKIRADOVI.NET  
 

 
NA NAŠIM SAJTOVIMA MOŽETE PRONAĆI SVE, BILO DA JE TO SEMINARSKI, DIPLOMSKI  ILI  

MATURSKI RAD, POWERPOINT PREZENTACIJA I DRUGI EDUKATIVNI MATERIJAL. ZA  RAZLIKU OD 
OSTALIH MI VAM PRUŽAMO DA POGLEDATE SVAKI RAD, NJEGOV SADRŽAJ I PRVE TRI STRANE 

TAKO DA MOŽETE TAČNO DA ODABERETE ONO ŠTO VAM U POTPUNOSTI ODGOVARA. U BAZI SE 
NALAZE  GOTOVI SEMINARSKI, DIPLOMSKI I MATURSKI RADOVI  KOJE MOŽETE SKINUTI I UZ 

NJIHOVU POMOĆ NAPRAVITI JEDINSTVEN I UNIKATAN RAD. AKO U BAZI  NE NAĐETE RAD KOJI VAM 
JE POTREBAN, U SVAKOM MOMENTU MOŽETE NARUČITI DA VAM SE IZRADI NOVI, UNIKATAN 

SEMINARSKI ILI NEKI DRUGI RAD RAD NA LINKU IZRADA RADOVA.  PITANJA I ODGOVORE MOŽETE 
DOBITI NA NAŠEM FORUMU ILI NA 

maturskiradovi.net@gmail.com 
 
 

http://www.maturski.net/
http://www.maturskiradovi.net/
http://www.seminarskirad.org/
http://www.magistarski.com/
http://www.maturskiradovi.net/
http://www.maturskiradovi.net/eshop
http://www.maturskiradovi.net/forum/Forum-diplomski-radovi
http://www.maturskiradovi.net/eshop
http://www.maturskiradovi.net/eshop
http://www.maturskiradovi.net/eshop
http://www.maturski.net/izrada-radova.html
http://www.maturskiradovi.net/forum
mailto:maturskiradovi.net@gmail.com
http://www.maturskiradovi.net/eshop�
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