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Из дервентског Дома здравља обавјештавају стан-
овнике да је у Републици Српској од децембра 2022. 
године доступна бивалентна вакцина против Ковид-19 
произвођача „Модерна“, а заинтересовани за вак-
цинацију могу термин да закажу на број телефона 
053/333-292.

- Ради се о вакцини која поред информације за про-
изводњу антитијела против оригиналног соја вируса 
садржи и информацију за производњу антитијела 
против омикрон соја који је тренутно најзаступљенији. 
На тај начин ова вакцина пружа бољу заштиту од 
инфекције и оболијевања од тежих форми Ковид-19 - 
навела је специјалиста епидемиологије др Милена 
Бјеговић Ђујић додајући да је вакцина намијењена за 
примјену код лица старијих од 12 година која су до 
сада вакцинисана са најмање двије дозе било које 
вакцине против Ковид-19.

- Посебно се препоручује особама старијим од 60 
година и особама које болују од хроничних обољења, 
код којих инфекција Ковид-19 може имати озбиљнији 
ток и лошију прогнозу - истакла је др Бјеговић Ђујић.

ДЛ

Дом здравља

Доступна 
„Модернина“ 

бивалентна вакцина 
против Ковид-19

Градоначелник Милорад Симић посјетио је са 
својим сарадницима у новогодишњој ноћи дежурне 
службе дајући им на овај начин подршку у њиховом 
одговорном раду, а ова посјета је традиционална.

Служба хитне помоћи и Професионална ватрогасно 
- спасилачка јединица и у вријеме када већина 
Дервенћана испраћа стару и дочекује Нову годину, 
брине о здрављу и безбједности становника.

ДЛ

Новогодишња ноћ

Градоначелник 
пружио подршку

дежурним 
службама

Предсједник Републике 
Српске Милорад Додик  уру-
чио је поводом Дана Реп-
ублике Српске ордене Ње-
гоша другог реда Јавном пр-
едузећу „Дервентски лист и 
Радио Дервента“ и Средњо-
школском центру „Михајло 
Пупин“ поводом 110 година 
рада.

Одликовања су у недјељу 
на свечаности у Културном 
центру Бански двор у Ба-
њалуци преузели директор 
„Дервентског листа и Радио 
Дервенте“ Чедо Вујичић и 
директорица дервентске 
образовне установе Гордана 
Асентић.

Први број Дервентског ли-
ста штампан је 12. децембра 
1912. године под називом 
„Дервентски котарски лист“, 
а одликовање предсједника 
Српске стигло је као знак 
признања за дугогодишња 
дјела и рад која заслужују 
опште поштовање и ист-
ицање.

- Ово је заиста значајно 
признање, не само за актуе-
лну генерацију која издаје 
Дервентски лист, него и за 
генерације новинара и ур-
едника који су у ранијем пе-
риоду стварали и издавали 
наше новине. Истовремено, 
то је потврда да Република 
Српска и њен предсједник на 
прави начин цијене то што 
Дервента има снаге, знања и 
жеље да издаје седмичне 

новине и да биљежи све што 
се у Дервенти данас догађа. 
Исто тако, неки визионари 
прије 110 година покренули 
су издавање новина како би 
забиљежили оно што се 
тада догађало, свјесни да ће 
то једног дана бити историја 
у коју ће неко бити знат-
ижељно загледан. Знајући 
то, и ми смо свјесни да је 
ово што ми пишемо и обја-
вљујемо својеврсни матер-
ијал за неке будуће генер-
ације које ће бити жељне зн-
ања о својим прецима - ре-
као је Вујичић.

Гимназија у Дервенти ме-
ђу првим је гимназијама отв-

ореним у БиХ и то властитим 
средствима општине Дерв-
ента, те је пуних 110 година 
ризница знања у нашем граду.

- Орден Његоша другог 
реда за нашу школу предс-
тавља велику част. Понос 
који осјећамо не припада 
само нама, већ свим нашим 
ученицима, бившим и сада-
шњим, родитељима, као и 
нашој локалној заједници. 
Велика је част живјети у 
граду који има традицију ги-
мназијског образовања дугу 
110  година - истакла је ди-
ректорица школе Гордана 
Асентић исказујући посебну 
захвалност прецима који су 
се давне 1912. године изб-
орили за отварање гимна-
зије коју је тражио и изборио 
народ. 

- Ово високо одликовање 
обавезује да и даље истра-
јемо прегалачки у нашем пр-
освјетно - педагошком  и ва-

спитном раду. Моје колеге и 
ја имамо визију да наша ги-
мназија и даље буде свјет-
ионик знања из којег ће и 
убудуће излазити генерације 

успјешних младих људи који 
ће својим знањем и вје-
штинама свијет у којем жив-
имо мијењати на боље. Као 
што рече наш владика Ње-
гош: „Благо оном ко довијека 
живи, имао се рашта и род-
ити“ - рекла је Асентићева. 

Додјељујући одликовања 
заслужним појединцима и 

установама предсједник Ср-
пске Милорад Додик поручио 
је да је поносан што у име 
Српске додјељује ордење и 

одаје признања на цер-
емонији поводом 9. јануара, 
која је посвећена пријат-
ељима Републике који јој 
пружају подршку и љубав.

- Човјек је снажан колико 
има пријатеља, тако се мје-
ри и држава по својим при-
јатељима који су увијек уз 
вас, поштују вас и спремни 
су да помогну. Српска се за-
хваљује својим пријатељима 
који је поштују и уважавају - 
рекао је Додик.

Д. Р.

Дервентски лист и СШЦ „Михајло Пупин“
одликовани поводом Дана Републике

Орден Његоша за
110 година рада

Одликовање обавезује да и даље 
истрајемо прегалачки у нашем 
просвјетно - педагошком  и 
васпитном раду, поручила 
Асентићева

Одликовања
Одликовања поводом Дана Републике уручују се за 

нарочите заслуге у развијању и учвршћивању сарадње, 
као и политичких односа између пријатељских држава 
и заслуга на пољу јавних дјелатности којима се доп-
риноси политичком, економском, друштвеном и прив-
редном расту и развоју, али и здравственом, социј-
алном, културном, спортском и сваком другом виду на-
претка цјелокупног друштва, те посебан допринос у 
стварању и очувању Републике Српске, испољавању 
личне храбрости, као и врхунска достигнућа којима се 
свеукупно јачају мир, стабилност и просперитет Репуб-
лике Српске.

Орден потврда 
да РС и предсједник 

цијене то што 
Дервента има снаге, 

знања и жеље да 
издаје седмичне 

новине, рекао 
Вујичић

НОВОСТИ
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Свих 31 годину Република 
Српска је неодвојиви дио 
идентитета српског народа и 
за своје житеље брана од 
прогона и погрома који су, 
нажалост, пратили српски 
народ све до данашњих дана.

Истакнуто је то поводом 9. 

јануара, Дана Републике 
Српске који је у Дервенти 
обиљежен поменом и пол-
агањем вијенаца погинулим 
борцима Војске РС који су у 
темеље Српске уткали своје 

животе, те пријемом у Цен-
тру за културу за предста-
внике јавног живота.

Сјенима страдалих испред 
централног спомен - обиљ-
ежја поклонили су се град-
оначелник Милорад Симић, 
делегације Скупштине гра-

да, Градске борачке орган-
изације, Удружења Ветерани 
РС и организације старјеш-
ина Војске РС, породица 
погинулих и заробљених бо-
раца и несталих цивила, Уд-
ружења ратних војних инва-
лида „1991 - 1995. године“, 

Удружења ратних заробљ-
еника и Полицијске станице, 
те делегације политичких 
партија СНСД, СДС, СП, УС, 
ПДП, ДНС и НДП. 

Градоначелник је истакао 

да је изборена слобода је-
дна од највећих тековина, 
али и темељ за наставак бо-
рбе за бољи живот у Дерв-
енти.

- Дан Републике Српске је 
велики дан и велика теко-
вина који и Дервента, као и 

цијела Српска, обиљежавају. 
Окупили смо се да уз моли-
тву, полагање вијенаца по-
менемо све оне који су уло-
жили највише што човјек мо-
же уложити у Републику Ср-
пску, а то је живот. Помен-

ули смо њихове породице, 
инвалиде нашег града и 
демобилисане борце. Моји 
сарадници и ја имамо обав-
езу, али нам је и задово-
љство, да Дервенту изграђ-
ујемо, да радимо, јер је то 
најбољи начин да се одуж-
имо онима који су дали све 
за ову Републику - рекао је 
Симић честитајући празник 
руководству и свим жите-
љима Српске, те крсну славу 
Светог Стефана правосла-
вним вјерницима који 9. ја-
нуара прослављају заштитн-
ика своје породице.

На значај институциона-

лног организовања српског 
народа, али и вјечну обавезу 
према жртвама коју су по-
днијели храбри припадници 
Војске РС, подсјетио је пр-
едсједник Градске борачке 
организације Чедо Вујичић.

- Институционално орган-
изовање Републике Српске 
је немјерљиво важно, јер 
смо свједоци да су многи на-
роди који нису имали прил-
ику или храбрости да се бо-
ре за институционалну ор-
ганизацију нестали и нису 
преживјели те изазове и 
искушења. Ми у Републици 
Српској смо имали и снаге и 
храбрости да се организу-
јемо,  боримо и изборимо за 
Српску, за слободу и слоб-
одан живот на овим прос-
торима - рекао је Вујичић 
подсјетивши да је у темеље 
Српске уткано и 608 живота 

Дервенћана и оних који су 
доселили у Дервенту.

Обиљежавању Дана Репу-
блике присуствовали су и 
народни посланици, шеф 
Клуба посланика СНСД-а у 

Народној скупштини Игор 
Жунић и посланик СДС-а Пе-
ро Ђурић, а поводом обиље-
жавања Дана Републике, 
дервентске улице претходних 
дана красиле су заставе Ср-
пске.

Скупштина српског народа 
у БиХ, 9. јануара 1992. год-
ине донијела је одлуку о 

оснивању Републике српског 
народа БиХ. Био је то одг-
овор српских представника 
на прегласавање у Скупш-
тини БиХ о кључним пита-
њима, која су се односила 

на опстанак Југославије и на 
сецесију у коју су кренули 
представници друга два на-
рода.

Три године касније, Реп-
ублика Српска је међуна-
родно призната Дејтонским 
мировним споразумом, као 
један од два ентитета у БиХ.

А. Д.

У Дервенти свечано и достојанствено обиљежен 9. јануар, Дан Републике Српске

Република Српска бедем који
чува слободу свог народа

Најбољи начин да се одужимо 
онима који су дали све за Српску је 
рад и тежња ка бољем животу, 
рекао Симић 

Дефиле 
Дан Републике Српске свечано је обиљежен низом 

свечаности од којих је централна била академија у 
Бањалуци, те дефиле који је по први пут одржан у Ист-
очном Сарајеву. На челу једног од пет ешалона кадета 
полицијске академије био је Дервенћанин Александар 
Ђекић. Ђекићу је ова част указана по други пут, а ове 
године учествовао је као један од инспектора у Управи 
за полицијску обуку МУП-а РС, док је прошле године 
био на челу ешалона Посебних снага Полицијске упра-
ве Добоја као помоћник командира у Полицијској ста-
ници Дервента.

Република 
Српска 

прославила 
свој 31. 

рођендан 

НОВОСТИ
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Дервенћани ће и овог 13. 
јануара православну Нову 
годину моћи да дочекају на 
градском тргу уз Дједа Мр-
аза, кувано вино и ватромет, 
те концерт Пеђе Меденице.

Организаторску палицу и 
овогодишњег дочека на от-
вореном понијело је Српско 
просвјетно и културно дру-
штво „Просвјета“ у Дервенти 
у сарадњи са Туристичком 
организацијом града.

Предсједник дервентске 
„Просвјете“ Далибор Ђекић 
подсјетио је да се традиц-

ионални дочек на Тргу прав-
ославља, као и ранијих год-
ина, организује под покров-
итељством градоначелника 
Милорада Симића.

- Планирано је да програм 

почне у 20 часова када ће 
наши најмлађи моћи да се 
друже са Дједом Мразом, 
Баком Мразицом и при-
нцезама, а биће доступно и 
осликавање лица. Такође, 
програм ће обогатити и нас-
туп Културног умјетничког 
друштва младих „Босиљак“, 
док је од 21 час планиран 

концерт Пеђе Меденице - 
рекао је Ђекић додавши да 

ће прије поноћи бити одржан 
молебан у Саборном храму. 

Грађанима који се одлуче 

да на отвореном дочекају 
православну Нову годину 

биће служено кувано вино, а 
улазак у ново љето биће про-
слављен ватрометом.   А. Д.

Православна Нова година биће прослављена на Тргу 
православља уз богат програм

Дочек уз 
Дједа Мраза и 
концерт Пеђе 

Меденице

ГРАД ДЕРВЕНТА
ГРАДОНАЧЕЛНИК

Грађанима Дервенте, који Нову годину славе по 
јулијанском календару, 

упућујем искрене честитке,
са жељом да им донесе пуно здравља, радости 

и просперитета.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Милорад Симић

ГРАД ДЕРВЕНТА
СКУПШТИНА ГРАДА

Свим грађанима који празнују по јулијанском 
календару желим 

срећну и успјешну 
Нову 2023. годину.

                                                                                                             
ПРЕДСЈЕДНИК                                                                                                              

СКУПШТИНЕ ГРАДА                                                                                                                
Мирко Земуновић

Грађанима ће бити служено 
кувано вино, а дочек ће увеличати 
ватромет

Православна Нова година
Нова година према јулијанском календару или 

православна Нова година прославља се 14. јануара, 
на Мали Божић. 

Програм за 
најмлађе почеће 

у 20 часова, а 
концерт у 21 час

Удружење ратних заробљеника Дервентe 30. дец-
ембра, на празник Светог великомученика ђакона 
Авакума,  прославило је крсну славу, упозоривши 
том приликом на нерад правосудних институција и 
споро привођење правди одговорних за злочине над 
Србима.

Послије полагања вијенаца у Спомен - комплексу 
„Чардак“, цвијеће је положено и на централно спо-
мен обиљежје погинулим борцима Војске Републике 
Српске. Славски колач освештан је и преломљен у 
Центру за културу у присуству бивших логораша, 
замјеника градоначелника Синише Јефтића, шефа 
Одсјека за борачко - инвалидску заштиту Станише 
Микеревића, народног посланика Пере Ђурића, дел-
егације Градске борачке организације и других 
гостију.

Предсједник Удружења ратних заробљеника Дер-
венте Драго Кнежевић казао је да чланови овог уд-
ружења прослављају крсну славу са радошћу, али и 
са великом тугом, јер их је из године у годину све 
мање.

- Свети архиђакон Авакум је и сам прошао голготу 
као и ми логораши за вријеме отаџбинског рата. Мо-
рам нагласити да у 2022. години није било пресуда 
за ратне злочине почињене над Србима и логораши 
никако не могу бити задовољни таквим стањем.  - 
навео је Кнежевић.

Замјеник градоначелника Синиша Јефтић чести-
тао је члановима удружења крсну славу, нагласивши 
да је у протеклих 30 година уложен велики труд при 
доказивању кривице оних који су починили злочине 
над српским становништвом.

- Правда је спора, али достижна. Градска управа, 
одборници, народни посланици, сви ми из Дервенте 
стојимо вам на располагању да истјерамо правду на 
чистац - рекао је Јефтић уз жеље да све бивше лог-
ораше служи здравље и да још дуго година просл-
ављају крсну славу.                                          Н. С.

Удружење ратних заробљеника 
прославило крсну славу

Правда спора, а бивших
логораша све мање

У 2022. години није било 
оптужница за ратне злочине 
над Србима, рекао Кнежевић

„Голгота Чардака“
Удружење ратних заробљеника представило 

је 30. децембра у Центру за културу укоричену 
поему Драгице Ђекић под називом „Голгота 
Чардака“, а која описује страдање дервентских 
Срба у посљедњем рату које је оставило неиз-
брисив траг на страницама историје. Према 
ријечима Ђекићеве, дјело је настало као свој-
еврсни дуг жртвама рата.

НОВОСТИ
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Пријем за пензионере гр-
адске администрације увијек 
је лијепа прилика за сусрет 
бивших радних колега, ево-
цирање успомена и разговор 
о пензионерским данима, 
али и прилика за даривање.

Тако је било и овог пута 
на традиционалном сусрету 
бивших радника који сваке 
године као вид поштовања 
организује Градска управа. 
Од 43 пензионисана радника 

локалне управе пријему у 
Центру за културу 28. деце-
мбра присуствовало је њих 
више од 20, а свима су уру-
чени пригодни поклони.

Некадашњим колегама до-
бродошлицу је пожелио зам-
јеник градоначелника Сини-
ша Јефтић са сарадницима. 

- Овим пријемом настоји-
мо да покажемо да мислимо 
на вас који сте засигурно ос-
тавили траг радићи на пос-

ловима раније у општинској, 
а сада у градској админист-
рацији - рекао је Јефтић че-
ститајући присутним празн-
ике у своје и у име градонач-
елника Милорада Симића, 
те уручивши гостима поклоне.

У локалној управи 41 год-
ину радила је Гордана Пет-
рић, а пријем за некадашње 
раднике, како је истакла, ве-
ома је лијеп повод за сусрет 
са некадашњим колегама.

- Драго ми је што нас је гр-
адоначелник позвао, за нас 
је ово лијеп догађај и гест 
подршке пензионерима. Лиј-
епо је срести и колеге са кој-
има сам радила или била у 
контакту обављајући посао. 
Свима који су наставили да 

раде у Градској управи жел-
им све најбоље, као и кол-
егама пензионерима - каза-
ла је Петрићева која је у пе-
нзији већ двије године, а би-
вши матичар Бошко Спас-
ојевић пензионер је постао 
прије 13 година.

- Веома ми је драго видј-
ети ове људе са којим сам 
радио, а лијеп је и осјећај 
бити позван на овај пријем и 
знати да градоначелник и 
његови сарадници цијене 
бивше колеге - казао је Сп-
асојевић.                       Н. С. 

Организован традиционални пријем за пензионере градске администрације

Прилика за сусрет 
бивших радних колега 

и даривање

Седмочлана породица Др-
агојевић, мајка Жељана и 
њених шесторо дјеце, на пр-
агу Нове 2023. године усе-
лили су у своју кућу у Новом 
насељу, осјетивши по први 
пут топлину дома.

Драгојевићи су нормалне 
услове за живот добили зах-
ваљујући организацији „Ср-
би за Србе“, Градској упра-
ви, Центру са социјални рад 
и дервентским привредн-
ицима који су удруженим сн-
агама помогли да ова поро-
дица има кров над главом. 

Осмијеси и радост на лиц-
има мајке Жељане и њене 
дјеце титрали су и протекле 
седмице када их је посјетио 
градоначелник  Милорад 
Симић са сарадницима, ген-
ерални секретар организа-
ције „Срби за Србе“ Саша 
Вигњевић, представници Це-
нтра за социјални рад и пр-
ивредници који су се при-
дружили акцији.

- Презадовољни смо усло-
вима у новој кући. Имамо гр-
ијање, дјеца имају своје со-
бе и простор, што је заиста 
најважније, а и коначно има-
мо кухињу па могу, као и св-
ака домаћица, да припремам 
оброке. Биће доста лакше 
припремити све за празнике 
и крсну славу, дочекали смо 
Нову годину под новим 
кровом и све ће бити боље - 

рекла је Драгојевићева дод-
авши да на прољеће план-
ира да уреди простор око 
куће за пластеник. 

Петнаестогодишња Ана 
Марија Драгојевић каже да 
се њен, али и живот њене 
браће и сестара, драстично 
промијенио пресељењем у 
њихову кућу.

- Срећа је превелика, не-
описива. Све је другачије у 
односу на стару кућу. Свако 
има своју собу, купатило је 
прихватљиво и има више 
простора. Живот је сада 

лакши, топлије је и имамо и 
боље услове за учење - 
рекла је Ана Марија. 

На читав ток пројекта који 
је вратио осмијех на лица 
свим члановима породице, 
подсјетили су из организа-
ције „Срби за Србе“.  

- Од наше прве посјете 
породици Драгојевић 2019. 
године до дана усељења 
прошло је три године и три, 
четири мјесеца, што је за-
иста дуго, али је радове вел-
иким дијелом омела панде-
мија корона вируса, а добар 
дио времена смо утрошили и 
за прикупљање средстава. 
Ми смо 2021. године кренули 
да тражимо плац, купили и 
обезбиједили земљиште уз 
помоћ града. Услиједило је 
прибављање дозвола и са 
првим лијепим данима 2022. 

године почели су радови. У 
децембру смо коначно и 
уселили породицу у кућу - 
објаснио је генерални секр-
етар организације Саша Ви-
гњевић додавши да је вриј-
едност цијелог пројекта око 
150.000 марака.

- Основа куће је девет пу-
та девет метара и опремили 
само приземље, а поткро-
вље ће у будућности, према 
могућностима, опремити по-
родица сама, људи добре 
воље или пак организација. 
Кућа се састоји од дневног 
боравка са кухињом, соба за 
дјечаке и дјевојчице, а једна 
соба је предвиђена за мајку, 
што је вјерујемо, довољно 

за један лијеп живот - казао 
је он додавши да организ-
ација наставља да дјелује у 
Дервенти.

Сваки корак акције помоћи 
за Драгојевиће пратила је 
Градска управа. 

-  Кроз свој посао сам наи-
шао на много добрих људи, 
али људи из организације 
„Срби за Србе“ заиста одуш-

евљавају, позитивно изне-
наде иницијативама, дјели-
ма и добро сложеним посл-
ом. Без обзира што је проје-
кат трајао мало дуже, због 
пандемије корона вируса, 
донатора и, генерално, теш-
ких времена, завршетак је 
вриједан честитке и хвале. 

Као градоначелник, помогао 
сам више морално, него ма-
теријално, али свакако ова 
фантастична помоћ органи-
зације допринијела је да  
самохрана мајка шесторо 
дјеце живи у топлом и да су 
срећни, што се види и у њи-
ховим погледима - рекао је 
градоначелник Милорад Си-
мић истакавши да је највећи 

благослов бити у прилици 
помоћи и притом бити ср-
ећан. 

Иницијатива за обезбје-
ђење дома Драгојевићима 
потекла је из дервентског 
Центра за социјални рад, а 
директорица ове установе 
Маја Поповић није крила за-
довољство успјешно реал-
изованом акцијом.

- Центар за социјални рад 
као орган старатељства је 
препознао капацитете Жељ-
ане као самохраног род-
иеља, односно утврдио да 
она може да врши своју род-
итељску улогу. Ступили смо 
у контакт са организацијом 
„Срби за Србе“ и ово је вел-
ики, свечан дан за нашу лок-
алну заједницу - рекла је 

Поповићева.
Друштвену одговорност у 

овом случају показали су и 
дервентски привредници по-
могавши да Драгојевићи им-
ају живот достојан човјека.

- Ми смо свој допринос ов-
ој акцији дали кроз припрему 
техничке документације, из-
раду урбанистичко - техн-
ичких услова и осталу нео-

пходну документацију за до-
бијање грађевинске дозволе. 
Када су у питању хумани-
тарне акције, човјек не ра-
змишља много, него тежи да 
помогне у складу са могућн-
остима - рекао је власник 
фирме „Топ инжињеринг“ 
Љубиша Топић којем ово ни-
је прва хуманитарна акција 
којој се одазвао.            А. Д.

Самохрана мајка Жељана и њених шесторо дјеце дочекали празнике у свом топлом дому

Драгојевићи 
коначно имају 

нормалне услове 
за живот

Имамо гријање, дјеца имају своје 
собе, а коначно имамо и кухињу, 
рекла је Жељана

„Срби за Србе“
Организација „Срби за Србе“ наставља са својим 

хуманим ангажманима, а постоји могућност да и у 
будућности поново уљепшају живот некоме у Дервенти. 

- Ово је био највећи пројекат у Дервенти, а са поч-
етком нове године бирамо и нове породице за помоћ и 
крећемо у даље акције. Иначе, организација ради свих 
365 дана у години, тако да акције стално трају, а на 
концу године углавном завршавамо акције и усељавамо 
породице - рекао је Саша Вигњевић.

Жељани и њеној 
дјеци живот се, 

захваљујући 
добрим људима, 

промијенио из 
коријена

НОВОСТИ
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Православни вјерници до-
чекали су најрадоснији хри-
шћански празник, како тра-
диција и налаже, у духу пра-
вославља, обичаја и жеља 
да празнични дани буду ос-
новица за здравље, пород-
ичну топлину и успјех.

Велики број вјерника при-
суствовао је на Бадњи дан 
јутарњој и вечерњој молитви 
у храмовима широм Дерве-
нте, а поворке са бадњача-
рима вожњом улицама града 
најављивале су долазак Бо-
жића.

Црквени бадњак, према 
традицији, наложио је гра-

доначелник Милорад Симић 
испред Саборног храма Усп-
ења Пресвете Богордице чес-
титајући суграђанима Бадње 
вече и празник рођења Хри-
стовог.

- Пред велики празник Бо-
жић у Дервенту се уселила 
Витлејемска ноћ свјетлошћу 
и топлотом бадњака, оним 
што је огријало Богомла-
денца у ноћи његовог рођ-
ења. Ово је прилика да свим 
својим суграђанима, свим 
људима хришћанима пра-
вославне вјероисповијести, 

честитам радосни празник 
рођења Христовог. Драго ми 
је да оволики број наших 
суграђана сваке године пр-
исуствује молитви и паљењу 
бадњака. Вјерујем да ће се у 

нас уселити што више ра-
дости и љубави, а велика је 
ствар ако то будемо знали 
подијелити са другима - 
казао је Симић уз традици-
онални поздрав „Мир Божији 
- Христос се роди“.

Намјесник дервентски пр-
отојереј - ставрофор Радо-
јица Ћетковић пожелио је 

вјерницима срећан празник 
наводећи да је потребно да 

се радујемо животу и пра-
зницима.

- Већ је пуних 20 година 
како на овом мјесту доч-

екујемо Божић. Оно што хр-
шћанство увијек поручује 

јесте мир међу људима, а 
порука божићна је прво сл-
ава Богу, а онда свако добро 
између нас - рекао је Ћетк-
овић.

Молитвено и свечано било 
је и у храмовима у Новом 
насељу, Агићима, Мишковц-
има, Календеровцима, луж-
анској, осињској и сочаничкој 
парохији, те другим насељима.

У Геронтолошком центру 
Дервента на Божић је посл-
ужена печеница коју је по 
благослову Његовог прео-
свештенства владике звор-
ничко -тузланског Фотија де-
рвентска парохија поклонила 
корисницима ове установе.

Н. С. 

Православни обичаји проткали прославу најрадоснијег хришћанског празника 

Божић позива 
на мир, слогу и 

боље сутра

Бадњачари 
из свих 
дијелова 
града 
поворкама 
најављивали 
долазак 
празник 
Исусовог 
рођења

Златници
Златник у храму Успења Пресвете Богородице, по-

слије јутарње молитве на Божић, пронашла је Рената 
Радојчић, поклон Синише Давидовића. Срећу у божи-
ћној чесници пронашао у храму Светог Пантелејмона у 
Осињи Данијел Пијетловић, а у храму Свете Петке у 
Црнчи Милица Наградић. Златник у храму у Горњим 
Церанима пронашао је Горан Аџић. У храму у Великој 
Сочаници златник је даровао Предраг Н. Станић из 
Велике Сочанице, а припао је Жељки Којић. У храму у 
Мишинцима златник су даровали Жељко и Зринка 
Кузмановић, а срећу да га пронађе имао је Споменко 
Кузмановић.

У храмовима 
широм Дервенте 
Божић дочекан у 

молитви

Нова 2023. година тради-
ционално је дочекана уз на-
јљепше жеље, али и провод 
у дервентским локалима, 
који су били препуни у дане 
новогодишњих празника.

Дервенћани, као и они 
који град посјећују само за 
празнике, те гости из ок-
олних мјеста, напунили су 
кафиће, ресторане и клуб-
ове до посљедњег мјеста. 
Новогодишња еуфорија по-

чела је већ 29. децембра 
када је у салону „Премиум“ 
наступио Баја Мали Книнџа.

- Овај концерт попунио 
наше капацитете по пети 
пут, распродат је у пет, шест 

дана од пуштања карата у 
продају. Исто смо поновили 
и за наступе Дарка Лазића и 
Надице Адемов 4. јануара - 
рекли су из „Премиума“, а 
похвале организације и до-
вођења атмосфере до усиј-

ања стигле су и на адресу 
салона „Марко Поло“.

- Oд гостију смо добили 
само позитивне реакције на 
организацију и атмосферу 
током дочека Нове године - 
рекли су из „Марка Пола“, а 
добра атмосфера владала је 
и на дневној свирци 31. де-
цембра у кафани „Грал“, као 
и дочеку. 

Осим организованог доч-
ека Нове године, гостовањима 
је обиловао и клуб „Монте 
Карло“.

- Гостовања су почела од 

23. децембра и успјели смо 
да доведемо звучна имена 
музичке сцене, а сви наступи 
су попунили локал до по-
сљедњег мјеста. Свакако, 
издвајамо наступ Слобе 
Радановића за који смо пр-
одали 410 улазница - рекли 
су из овог клуба. 

Иако није имао организ-
ован дочек Нове године, из 
мотела „Бабино брдо“ иста-
кли су да су задовољни пос-
јећеношћу ресторана у пр-
азничним данима.

А. Д.

Дервентски локали били су препуни за новогодишње празнике

Уз провод и 
здравице у 
Нову 2023. 

Божићна акција Кола српских сестара „Царица 
Милица“ још једном је доказала да је хуманост црта 
која одликује бројне Дервенћане, а у оквиру ове 
акције прикупљени пакети са храном и хигијенским 
производима стигли су до око 120 суграђана.

- Намирнице смо обезбиједили укључујући и 
средства прикупљена на три овогодишња базара, а 
око 30 пакета смо обезбиједили кроз прикупљање 
намирница у корпама које су од почетка децембра 
биле постављене у маркетима „Ђурић“ и „Хипер Корт 
- рекла је предсједница кола Ђурђа Додиг - 
Пијетловић истакавши да је коло обезбиједило 
печенице за 11 суграђана.

- Такође, посебно радује што нам се ове године у 
акцији придружило још више младих из основне 
школе „19. април“, те обје средње школе - рекла је 
Додиг – Пијетловићева захваливши се свима који су 
подржали акцију својим доброчинством.              А. Д.

Божићна акција 
Кола српских сестара

Уљепшали празнике 
за око 120 суграђана
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Народна библиотека 
„Бранко Радичевић“ 

Дервента

Прољеће 1992. у Београду. Град је узаврео, кошмар про-
мјена у свијету дошао је на улице, студенти протестују док 
фигуре надолазећег рата постају опипљиве. 

Наш јунак, студент теологије, час је сам на обали разго-
ропађене ријеке, час за говорницом с које све више одзвања 
јека умјесто порука. Затечен гласовима о ратном обручу који 
се стеже око мале, некада складне заједнице у планинској 
осами из које потиче, покушава прискочити у помоћ, да би с 
препрекама на које наилази и сам растао, чврсто се држећи 
избора манастирског дворишта, не као узмака из свијета, 
колико додира међу свјетовима: малим и великим, личним и 
заједничким, земаљским и небеским.

„Небеска дворишта:
Живе слике“

Владика Григорије

Preporuka

Preporuka

Aktuelno
u Narodnoj biblioteci

*Добро позната „Зимска чаролија“, коју организују На-
родна библиотека и фотограф Иван Живковић, биће 
доступна у просторијама библиотеке и током јануара.

Дугогодишњи рад у обла-
сти предшколског васпитања 
и образовања, иновативне 
идеје, те залагање и труд 
директорице предшколске 
установе „Трол“ Гордане Си-
мић крунисани су Светоса-
вском наградом која се до-
дјељује истакнутим васпи-
тачима, стручним сарадни-
цима и наставницима у обл-
асти образовања и васпи-
тања дјеце у претходној шк-
олској години. 

Симићева се нашла у дру-
штву седам истакнутих рад-
ника у области предшколског 
васпитања и образовања ко-
је је наградило Министа-

рство просвјете и културе 
Републике Српске и то као 
једина Дервенћанка. 

- Све награде које су до 

сад стизале као потврда до-
брог рада су свакако знач-
ајне, али Светосавска нагр-
ада је једна свеобухватна 
круна рада и залагања поје-
динца. То је и показатељ да 
је мој труд препознат од 
стране Републике Српске и 
то носи посебну ноту. Ово је 
награда коју сам жељно иш-
чекивала као васпитач - ре-
кла је Симићева додавши да 
критеријуми које је потребно 
испунити за Светосавску 

награду довољно говоре о 
њеном значају.

- Критеријуми су захтјев-
али да појединци имају обја-
вљене чланке у научним ча-

сописима, да су провели ис-
траживање током радног 
вијека, а главни акценат је 
била струка, односно да смо 

васпитачи и да смо десет 
година радили на пословима 
васпитача. Иако ни један од 
критеријума није лако испу-
нити, с правом могу рећи да 
сам их испунила током 15 
година рада као васпитач - 
рекла је Симићева. 

Она је истакла и да ова 
награда представља и вел-
ику мотивацију за даљи рад, 
како за њу лично, а тако и за 
читав колектив предшколске 
установе „Трол“.  

- Сматрам да сваки допри-
нос нас појединаца доводи 
до успјеха и побољшања ра-
да саме установе. Знам да 
међу мојим колегама има 
веома пуно добрих професи-
оналаца, тако да вјерујем да 
ће и неко од њих понијети ту 
награду у наредном пер-
иоду. Такође, сматрам да је 
било и оних који су ово пр-
изнање заслужили и у прет-

ходним годинама - рекла је 
Симићева нагласивши да 
предшколска установа којом 
руководи заслужује да буде 
међу најбољим у овој обла-
сти, с обзиром на остварене 
резултате.

Kандидате за додјелу Св-

етосавске награде, према 
нивоима васпитања и обра-
зовања, могле су предлагати 
предшколске установе, осн-
овне школе, струковна удру-
жења васпитно - образовних 
радника те директори школа, 
наставничко вијеће и стру-
чни активи средњих школа. 

Светосавска награда са-
стоји се од Светосавске пов-
еље и новчане награде, а при-
знања овогодишњим добитн-
ицима биће додијељена на св-
ечаној манифестацији „Наши 
учитељи“ 28. јануара у Дјеч-
ијем позоришту Републике 
Српске у Бањалуци.      А. Д.

ДРУШТВО
Директорица вртића „Трол“ Гордана Симић добитник је 

престижне награде

Светосавска награда 
круна преданог рада 
и иновативних идеја

Ово је награда коју сам жељно 
ишчекивала као васпитач, истакла 
Симићева

Номинација
Поред Светосавске награде, на адресу директорице 

вртића „Трол“ Гордане Симић и дефектолога у овој 
установи Николине Марић стигла је номинација за 
награду за иновативне наставнике.

- Номинација је стигла за „Кутак за рани раст и 
развој“ који је формиран у вртићу „Трол“ на моју идеју. 
Овај кутак ће свој процват доживјети тек у овој години 
када опремимо и ресурсну собу, а што је изузетно 
значајан корак за инклузивно образовање - рекла је 
Симићева. 

Признање има 
и велики значај 
и за установу 

којом руководи
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Дјед Мраз посјетио је на концу 2022. године и Клуб 
за дјецу „Бамби“ подијеливши пакетиће које је за 68 
малишана ове предшколске установе обезбиједила 
Градска управа.

Foto
vijest

Дјед Мраз и пакетићи измамили су пред крај 2022. 
године осмијехе и радост на лицима око 350 малиш-
ана, дјеце активиста и симпатизера СНСД-а, а по-
дјелу празничних поклона организовали су активи же-
на и младих ове странке.

Ова активност чија реализација је почела 2021. 
године планирана је да постане традиционална.

- Желимо да из године у годину обрадујемо све ви-
ше малишана. Оваквим веселим и бројним скупом не 
желимо слати политичке поруке, већ показати да су 
нам дјеца најважнија, да су они наша будућност, нос-
иоци развоја, темељ опстанка на овим просторима, 
што уосталом и показујемо провођењем наших по-
литика - рекао је потпредсједник Градског одбора 
СНСД-а Давор Симић. 

Из Актива жена ове странке истакли су опредје-
љење да своје активности усмјеравају и на дјецу.

- Дјеца посједују највећи потенцијал, а то су машта 
и креативност који помјерају границе – поручили су из 
Актива жена.

Малишани су за дружење са Дједом Мразом прип-
ремили и рецитације којим су почастили све присутне.

А. Д.

Градски одбор СНСД-а

Пакетићи и Дјед Мраз 
обрадовали око 

350 дјеце

Дјеци чланова Удружења 
глувих и наглувих лица, Гра-
дске организације слијепих и 
слабовидих и Савеза инв-
алида рада подјељени су 
новогодишњи пакетићи, које 

су обезбиједили Градска уп-
рава Дервента и Савез глу-
вих и наглувих лица Репуб-
лике Српске, а члановима 
ових организација уручени 
су и пакети зимнице.

- Зимница је набављена 
за 50 глувих и наглувих ли-
ца, 45 инвалида рада и 50 
слијепих и слабовидних ос-
оба и то захваљујући средс-
твима Министарства здрав-

ља и социјалне заштите Ре-
публике Српске - навели су 
из ових удружења.         Н. С.

Неколико удружења обрадовало своје чланове

Пакетићи и зимница 
уљепшали празнике

Новогодишњом приредбом 
која је обиловала пјесмама, 
рецитацијама и драмским 
изведбама, а коју су врије-
дно припремили ученици и 
корисници Центра за дјецу и 
омладину са сметњама у ра-
звоју „Будућност“ и дневног 
центра, обиљежен је крај пр-
вог полугодишта.

Неизоставан дио приредбе 
била је посјета Дједа Мраза 
који је сву дјецу обрадовао 
пакетићима и слаткишима. 
Новогодишња приредба тра-
диционална је у овом цент-
ру, а ученица другог разреда 
средње физиотерапеутске 

школе Сунчица Спасојевић 
није крила срећу што је била 
дио програма.

- Драго ми је да се послије 
пандемије корона вируса по-
ново окупљамо, али бих во-
љела да нас је више - рекла 
је Спасојевићева.  

Директор ове установе 
Владан Поповић казао је да 

је задовољан што настав-
љају традицију да приред-
бом завршавају прво полу-
годиште.

- Задовољство ми је да 
можемо приредити ову ма-
нифестацију, послије двије 
године паузе, и наставити 

традицију окупљања пово-
дом краја првог полугод-
ишта. Радили смо вриједно 
и марљиво у протеклом пер-

иоду, ученици су постигли 
добре резултате на шта смо 
поносни, а Градска управа је 
у сусрет празницима обез-
биједила пакетиће за свих 
53 корисника - рекао је По-
повић истакавши да су пак-
етиће обезбиједили и дер-
вентски предузетници, и то 

„Венето“,  фитнес центар 
„Боди арт“, „Ротари клуб“ из 
Добоја, Савез слијепих РС и 
Адвентисти седмог дана, а 

фирма „Амика“ поклонила је 
корисницима обућу и нов-
чани прилог, те дио слаткиша. 

Поповић је захвалио и Ал-
ену Авдуловићу и Роберту Ђу-
рићу који су корисницима 
традиционално уљепшали 
празнике организујући ручак 
и дружење.                    А. Д.

Центар за дјецу и омладину са сметњама у развоју „Будућност“ 
у ведром расположењу окончао прво полугодиште

Приредба и пакетићи 
употпунили празнични дух

Приредба за крај полугодишта је 
традиционална и радују јој се сви 
корисници

Опремање
Директор „Будућности“ истакао је да је протекли 

период у овој установи био у знаку улагања у модер-
низацију просторија и средстава за рад.

- Око 200.000 марака уложено је у реконструкцију 
школе, тачније електро, интернет и телефонске мреже, 
реновирали смо систем гријања и подне облоге, те 
уредили магацине. Такође, захваљујући средствима 
Министарства здравља и социјалне заштите РС доб-
или смо и сензорну собу и Тоби комуникатор, тако да 
ће, када нам у јануару стигне и нови намјештај, ово би-
ти веома опремљен објекат - рекао је Владан Поповић 
додавши и да је ова установа заједно са удружењем 
„Сунце“ започела пројекат „Раног третмана за дјецу са 
сметњама у развоју на подручју града“.

Градска управа, 
те бројни 
донатори, 

обрадовали 
кориснике 
поклонима

ДРУШТВО
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Поворка Дједа Мразева на 
моторима уљепшала је пре-

тпразнично вријеме у граду, 
остављајући за собом сла-
ткише за најмлађе и празни-
чни дух.

Овај необични детаљ пр-
ед Нову годину и Божић ре-

ализовали су Туристичка 
организација града и Мото 

клуб „Мирон - мото“ уз подр-
шку Градске управе, а у окв-

иру манифестације „Дерве-
нтска зима“.

„Мотомразеви“ су 30. дец-
ембра обишли све школе и 
вртиће, а потом испред Гр-
адске управе дружили се са 

најмлађим суграђанима поч-
астивши их слаткишима. 
Забаву је употпунила и муз-
ика и осликавање лица, док 

је  градоначелник Милорад 
Симић уприличио пријем за 
учеснике ове поворке на мо-
торима.                         Н. С. 

Ученици Основне школе 
„19. април“ у сусрет празн-
ицима, а поводом завршетка 
првог полугодишта, прир-
едили су праву параду тал-
ената у оквиру новогоди-
шњег базара и приредби, а 
посљедњи дан пред зимски 
одмор уљепшала је посјета 
„Мотомразева“.

Вриједне руке ученика и 
наставника централне и по-
дручних школа у Агићима, 
Мишковцима, Трстенцима и 
Кострешу припремили су 
шаролику понуду медењака, 
колачића, новогодишњих де-
корација, крофница, чести-
тки и чајева, а све то посје-
тиоци су могли да виде на 
базару који је до посљедњег 
мјеста испунио школски хол.

- Читав разред, заједно са 
разредницом, припремао је 
колачиће и заиста смо ужив-
али у припреми и давању 
нашег доприноса базару на-
ше школе - рекле су ученице 

деветог разреда Маја Глу-
мац, Марина Јовичић и Дуња 
Душанић, а актив петих разр-
еда на базару се представио 
украсима и медењацима.

- Припрема је трајала от-
прилике двије, три седмице, 
а највише смо се украсима 
посвећивали на часовима 
ликовног, часовима одјељ-

енске заједнице, а понешто 
смо дорађивали и код куће, 
а према идејама ученика -  
рекла је учитељица Сузана 
Брестовац.

Директорица ОШ „19. ап-
рил“ Елвира Миљић истакла 
је понос још једном успјеш-
ном манифестацијом која, 
као и све којима је фокусу 
дјечија креативност, изњед-

ри срећу и радост у школи. 
- Ученици на базарима 

заиста покажу да имају шта 
да понуде, па су тако предс-

тавили разне креације од 
аранжмана за столове и 
јелке до врућих крофница и 
чаја, тако да није било гра-
ница у темама - казала је 

Миљићева истакавши и да 
су се ученици опредијелили 
за коришћење природних 
материјала, што је похвално.

Додала је да ће средства 
прикупљена на базару бити 

употријебљена за набавку 
наставних средстава.

За крај полугодишта осим 
припрема за представљање 

рукотворина, ученици цент-
ралне школе су исцрпно ра-
дили и на програму прир-
едбе, те су ритмичким тачк-
ама, комадима луткарске и 
фолклорне секције, побрали 
симпатије присутних. Учен-
ици подручне школе у Кост-
решу, крај полугодишта, уљ-
епшали су својим игроказ-
има и рецитацијама.

Посебну радост и осмјехе 
малишана измамила је посј-
ета „Мотомразева“ који су 
посљедњег дана полугод-
ишта ученике обрадовали 
поклонима и слаткишима.

А. Д.

Улице града, пред празнике, испунила необична поворка

„Мотомразеви“ дијелили 
слаткише и осмијехе
Мотомразеви“ 
обрадовали 
најмлађе 

Дервентска зима“
„Дервентска зима“, манифестација која је почела у 

децембру прошле године, а завршава прославом 
православне Нове године на градском тргу, изњедрила 
је бројне садржаје који су Дервенти обукли празнично 
рухо.

У ОШ „19. април“ прво полугодиште
испраћено уз разноврстан програм

Ђачка креативност 
заслужује похвале

 Ученици радо на овај начин 
исказују креативност и његују 
машту

Слатки сто 
Посебну пажњу на новогодишњем базару плијенио је 

слатки сто испуњен медењацима које су заједничким 
снагама припремили сви првачићи ове школе.

Представници компаније „Амика“ донирали су 
пред Нову годину око 270 пари чизама и сандала 
свим малишанима из вртића „Трол“, као и дјеци 
запослених у овој предшколској установи.

„Амика“ је на овај начин наставила традицију 
даривања, а из „Трола“ су истакли захвалност за 
ову, али и све претходне донације.                     А. Д.             

Центар за социјални рад Дервента подијелио је 68 
хигијенско - прехрамбених пакета за кориснике новч-
ане помоћи, које су обезбиједили Министарство трг-
овине и туризма Републике Српске и Црвени крст РС.

Пакети су усмјерени за дио становништва које се 
налази у стању социјалне потребе, а директорица 
дервентског Центра за социјални рад Маја Поповић 
истакла је да ће овај гест засигурно обрадовати 
суграђане којима је то најпотребније.

- Помоћ смо дијелили и ранијих година у 
празничном периоду и овај гест је свакако вриједан 
хвале, посебно у ово вријеме поскупљења животних 
намирница - рекла је Поповићева додавши да је 
подјела пакета почела истог дана када су стигли у 
центар.                                                                А. Д.

Центар за социјални рад

Пакети помоћи 
обрадовали 68 

корисника

У „Трол“ стигла донација

Свим малишанима 
чизме и сандале 

из „Амике“

ДРУШТВО
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Мандарина 2 - 2,50
Наранџа 2,50 
Јабука 0,70 - 2 
Грожђе 4 - 6 
Kупус 0,70 - 1
Kупус (врећа) 5 - 9 
Паприка 1,50 - 3
Паприка (врећа) 6 - 8 
Зелена салата  2 
Kраставац  3 - 3,5 
Празилук 1,50 
Kарфиол 1,50 - 2
Брокула 5
Мрква 1,5-2 
Махуна 5 
Патлиџан 1
Целер 5
Црвени лук 1
Ротквица (везица) 1

(Цијене у КМ од 5. јануара)

Pija~ni
barometar

Свечаношћу протканом 
прегрштом емоција Јованка 
Петрушић 29. децембра исп-
раћена је у пензију из Сре-
дњошколског центра „Мих-
ајло Пупин“ уз евоцирање 
успомена на догодовштине 
из радног вијека, али и приг-
одне поклоне.

Петрушићева, администр-
ативно - финансијски радник 
ове школе, у заслужену пен-
зију је отишла са 46 година 
радног стажа и то без дана 
боловања. Рођена 10. јану-
ара 1958. године у Барици, у 
школи је почела да ради 16. 
децембра 1977. године.

- Драго ми је да ме воле и 
цијене, као и ја њих. Не тре-

бају се људи плашити рад-
них обавеза, јер увијек има 
неко да помогне, да исправи 
грешке, јер свако у животу 
гријеши. Посао се мора одр-
ађивати, тако сам ја радила 

све ове године - испричала 
је Петрушићева додавши да 
је у вријеме када је она 
почела да ради школа се зв-
ала Средњошколски центар, 
гдје је било пет ОУР-а, ра-
дне заједнице и спортска дв-

орана која је припадала 
школи.

- Било нас је баш пуно. 
Године 1984. било је 4.200 
ђака, а исте године у први 
разред уписала сам 1.030 

ђака. Све је ручно рађено. 
Сада је лакше, постоје ком-
исије, па брже иде - призн-
ала је Петрушићева истич-
ући да је током свог радног 
вијека његовала добре кон-
такте и са ђацима и са колегама.

Директор СШЦ „Михајло 
Пупин“ Гордана Асентић каз-
ала је да је Петрушићева би-
ла посебно ревносан радник.

- Напунила је 46 година 
стажа, а најинтересантнији 
податак из њене каријере 
јесте да никада није кори-
стила боловање. Посао је 
обављала са великом проф-
есионалношћу, веома моти-
висана. Уписала је генер-
ације и генерације ученика - 
додала је Асентићева исти-
чући да је Петрушићева уви-
јек била на услузи свим за-
посленим радницима у шк-
оли, ученицима, једном риј-
ечју свима које пут доведе у 
школске просторије.      Н. С. 

Децембар 2022.

Вјенчани: 
Дарко ШЉУКА и Анђела ТЕШАНОВИЋ,Бењамин 

ХУСКИЋ и Мелиса МУЈАКОВИЋ,Милош МИЛИНОВИЋ 
и Гордана ЛАЗИЋ,Станислав ЂУКИЋ и Дајана ЗАР-
ИЋ, Жељко МАНДИЋ и Ивана МИЛОШЕВИЋ,Перица 
МАТИЋ и Сузана МАМИЋ

Умрли:
Грозда Марић, Љубисав Милинковић, Марија Јерк-

овић, Дарко Васић, Аница Толић, Зоран Илић, Вел-
имир Шестић, Милосава Врховац, Илија Вукоје, Ката 
Мршић, Здравко Вучковић, Драгица Коњик, Жељко 
Тривичевић, Радислав Врачевић, Јелица Грујић, Шу-
ћрија Малкић, Златко Каука, Мирослав Холовка, Пе-
тра Миздрак, Миленко Тешић, Луција Кљајић, Ми-
лорад Мрђа, Петар Барбарић, Марица Станић

Izvje{taj
mati~ne slu`be

Издајем намјештене собе на Чардаку. Телефон: 065/040-
052.

Издајем једнособан намјештен стан у Улици Бранка 
Радичевића број 12. Телефон: 065/587-496.

СШЦ „Михајло Пупин“ у пензију испратио Јованку Петрушић

Нанизала 46 година стажа
без дана боловања

Mali oglasi

Полицијска управа Добој поднијела је Окружном ја-
вном тужилаштву Добој извјештај о извршеном кри-
вичном дјелу против правног лица из Дервенте и одг-
оворног лица у том правном лицу, због основа сумње 
да је извршило кривично дјело „незаконито поступање 
у привредном пословању у стицају“ са кривичним 
дјелом „противзаконито заузимање и експлоатација 
природних богастава и добара од општег значаја“, 
чиме је буџет Републике Српске и града Добоја 
оштећен за 149.127 КМ.

- За одговорно лице у наведеном правном лицу 
постоји основ сумње да је у периоду од маја 2017. 
године до марта 2021. године у намјери да прив-
редном друштву прибави противправну имовинску 
корист, без добијања одобрења надлежних инст-
итуција, обављало привредну дјелатност ископа и 
вађења природног шљунка са више парцела које су 
смјештене уз водоток ријеке Босне на територији 
Добоја, те продаје природног шљунка и пијеска, као и 
производњу и продају бетона, чиме је укупно 
остварило противправну имовинску корист у износу 
од 2.780.321 КМ, а буџет града Добоја и Републике 
Српске је оштетило за износ од 149.127 КМ - саоп-
штено је из Полицијске управе Добој.

Поднесен извјештај против
правног лица из Дервенте

Незаконитом 
експлоатацијом 

шљунка причињена 
штета од 150.000 КМ

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Беживотно тијело Сабахудина Хорозовића чији нестанак 
је пријављен 10. децембра пронађено је 6. јануара на обали 
Укрине у Пољу, саопштено је из Полицијске управе Добој.

- Полицијској станици Дервента 6. јануара око 14.30 
часова пријављено је да је у Пољу на обали ријеке Укрине 
пронађено беживотно тијело непознатог мушког лица. На 
основу наредбе Окружног јавног тужилаштва Добој у Заводу 
за судску медицину Републике Српске у Бањалуци обављена 
је обдукција пронађеног тијела, а супруга несталог лица 
препознала је да се ради о Сабахудину Хорозовићу  из 
Завидовића - навели су из Полицијске управе.

О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног 
тужилаштва Добој.

Д. Р.

Трагичан крај потраге 
за несталим лицем

На обали Укрине 
пронађено

тијело 
Хорозовића

Петрушићеву ђаци и радне колеге 
памтиће као изузетно ревносног 
радника

Бројка седмице

500
метара дугачка застава Републике Српске 

развијена је у Источном Сарајеву током свеч-
аног дефилеа поводом 9. јануара, Дана Реп-
ублике Српске.

_

КУТАК ЗА...
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I
Град Дервента додјељујe нове стипендије редовним студ-

ентима првог циклуса у јавним високошколским установама 
и надареним ученицима средњих школа, сљедеће врсте 
стипендија:

1. Стипендије редовним студентима по први пут уписаним 
у прву и више године студија на првом циклусу студија;

2. Стипендије редовним студентима по први пут уписаним 
у прву и више године студија, ако су дјеца погинулих и 
несталих бораца и цивилних жртава рата, дјеца без оба 
родитеља, дјеца из социјално угрожених породица и дјеца са 
инвалидитетом;

3. Стипендије надареним ученицима средњих школа;
4. Стипендије редовним ученицима средњих школа, ако су 

дјеца без оба родитеља;
5. Стипендије  редовним ученицима средњих школа из 

социјално угрожених категорија становништва.
Студент или ученик може поднијети пријаву само за једну 

врсту стипендије.
II 

За додјелу стипендије из претходног члана могу конкури-
сати студенти и ученици који испуњавају сљедеће опште 
услове:

- да су држављани Републике Српске/БиХ;
-да имају пребивалиште на подручју града Дервента у 

непрекидном трајању дужем од двије године прије подно-
шења пријаве на конкурс;

- да студирају на јавним високошколским установама које 
се финансирају из буџета;

- да студенти завршне године на првом циклусу студија 
нису старији од 26 година, осим студената студија који трају 
пет или шест година, који не могу бити старији од 28 година 
живота;

- да ученици похађају наставу у средњим школама у 
Дервенти, осим ако се школују за занимања/струке која су 
актом градоначелника, из члана 5. став 2. овог Правилника,  
утврђена као дефицитарна, а таква занимања нису 
заступљена у средњим школама у Дервенти;

- да су редовни студенти, односно ученици;
- да студент није обновио више од  једне године студија на 

уписаној јавној високошколској установи;
- да не примају стипендију из других јавних извора 

стипендирања.
Студентима који студирају на факултетима чије је 

сједиште у Дервенти стипендија неће бити додијељена.
III

Уз пријаву на конкурс (образац пријаве се може преузети 
у Шалтер - сали Градске управе Дервента и на веб страници  
https://derventa.ba/category/konkursi-i-oglasi/) сви заинтер-
есовани студенти и ученици обавезни су доставити сљeдеће 
документе у оригиналу или овјереној фотокопији: 

- потврду да је редован студент/ученик;
- увјерење о положеним испитима са свих година студија 

са просјечном оцјеном студирања, а ученици средњих школа 
копију свједочанстава и копију диплома о освојеним мјестима 
на такмичењима у средњој школи;

- потврду да студент није обновио више од једне године 
студија на уписаној јавној високошколској установи;

- студенти прве године студија потврду о положеном 
пријемном испиту са бројем укупно остварених бодова; 

- копију прве стране индекса (са сликом и досије бр.);
- увјерење о пребивалишту (образац ПБ4А);
- копију личне карте;
- кућну листу чланова домаћинства;
- потврду о статусу породице (породица погинулог и 

несталог борца ВРС, цивилне жртве рата, РВИ ВРС I-IV 
категорије, породица борца I и II категорије, социјално 
угрожена породица), рјешење о категоризацији студента од 
Првостепене комисије Центра за социјални рад;

- потврду о примањима родитеља, као и осталих чланова 
домаћинства уписаних у кућну листу, односно незапо-
слености родитеља и осталих чланова (потврда са бироа, а 
за оне који нису на евиденцији бироа, овјерену изјаву), одн-
осно о примању социјалне помоћи;

- изјаву да не примају стипендију из других јавних извора 
стипендирања, а за ученике, изјава родитеља/старатеља;

- извод из матичне књиге умрлих, за студенте/ученике без 
једног или оба родитеља;

- копију текућег рачуна и рачуна банке код које је рачун 
отворен.

IV
Бодовање пријављених кандидата на конкурс Комисија за 

додјелу стипендија проводиће по сљедећим критеријумима:

1. Година студија:
I............................................................................0  бодова
II …………………………………………...............…….….2  бода 
III ……………………………………................…………….4 бода
IV..…………………………………............………………6 бодова
V..………………………………............………………….8 бодова
VI и апсолвенти ......…………………….......…..……10 бодова.

2. Успјех током студирања
- Просјек оцјена на факултету………………..............…....Х 5

3. Статус породице  
- Дјеца ратних војних инвалида 
  * I и II категорије инвалидности ……………......….5 бодова
  * III и IV категорије инвалидности …..……..........…..3 бода
- Дјеца бораца I и II категорије……………….........…..2 бода
- Дјеца без родитеља    ……………………................5 бодова
- Оба родитеља на бироу...………………....................4 бода
- Један родитељ на бироу...…………………........…….2 бода
- студент из породице са троје и више дјеце..............1 бод. 

4. Мјесечна примања по члану домаћинства
- без прихода.....................…………….........………12 бодова
- приход до 99,99 КМ...............………...….…… ….10 бодова
- приход од 100 до 159,99 КМ…………...……...........8 бодова
- приход од 160 до 219,99 КМ .....…………...……....6 бодова
- приход од 220 до 279,99 КМ ………………………….4 бода 
- приход од 280 до 339,99 КМ....................................2 бода
- приход од 340 до 499,99 КМ......................................1 бод
- приход од 500 КМ и више ...................................0 бодова.
Уколико два или више кандидата имају исти број бодова, 

предност има кандидат који има већи просјек оцјена, који ће 
се рачунати на двије децимале.

За надарене ученике средњих школа
Приједлог руководства школе на захтјев, писаним путем, 

Одјељења за привреду и друштвене дјелатности, а по 
запримљеним пријавама на конкурс.

V
Пријаве са потребним документима предају се у Шалтер - 

салу Градске управе или шаљу поштом на адресу: Градска 
управа Дервента, Одјељење за привреду и друштвене 
дјелатности, Трг ослобођења бр. 3, 74400 Дервента са 
назнаком „За стипендију“. 

Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће 
бити узете у разматрање.     

VI
Конкурс ће бити објављен у Дервентском листу, на огла-

сној табли Градске управе и на веб страници https://derventa.
ba/category/konkursi-i-oglasi/

VII
Конкурс остаје отворен од 26. децембра 2022. године до 

20. јануара 2023. године. 
VIII

Послије утврђивања коначне листе студената и ученика 
којима се одобрава стипендија за школску 2022/2023. годину, 
а која ће бити објављена у Дервентском листу, на огласној 
табли Градске управе Дервента и на веб страници: www.der-
venta.ba, градоначелник ће са стипендистима закључити 
уговор, којим ће се регулисати међусобна права и обавезе 
даваоца и корисника стипендије.

IХ
За евентуална питања и нејасноће заинтересовани се 

могу обратити у канцеларију број 7 у згради Градске управе, 
приземље или на број телефона 053/315-165.

Број:02-670-7/22                                     ГРАДОНАЧЕЛНИК  
Датум: 23. децембар 2022. године           Милорад Симић

ГРАД ДЕРВЕНТА
ГРАДОНАЧЕЛНИК 

На основу члана 4. Правилника о начину и критеријумима стипендирања редовних студената и надарених ученикa средњих 
школа („Службени гласник града Дервента“, број 17/22), градоначелник Дервенте расписује

К О Н К У Р С
за додјелу стипендија редовним студентима јавних високошколских установа и надареним ученицима

средњих школа у школској 2022/2023. години

Часопис Стручне и техничке школе можете пратити 
на „Фејсбук“ страници „STRŠKO“.

У животу човјека постоје догађаји који изазивају велике 
промјене, а једна од прекретница засигурно је и одлазак 
у пензију. 

Тим поводом, на самом крају 2022. године, колектив 
Стручне и техничке школе пригодним дружењем у пензију 
је испратио двије колегинице Миланку Пајдаковић и 
Грозду Вуковић.

Емотивним говором, који никога није оставио равн-
одушним, директорица школе Бранка Јовић присјетила 
се заједничког рада и дружења са колегиницама, кроз 
многе године и лијепе или мање лијепе тренутке. 
Пожељела им је добро здравље у наредним годинама, 
као и лијепе и испуњене пензионерске дане, а уручени су 
им и пригодни поклони.

Нашим драгим колегиницама Миланки и Грозди 
желимо угодне и веселе пензионерске дане. Срећно, 
драге наше! 

Испраћај у пензију 
уз дружење, 

поклоне и лијепе жеље 

kutak

„Полет комерц“

О Г Л А С
за пријем радника

- Потребан трговац у салону керамике 
и баумаркету

- Потребан помоћни радник у салону 
керамике и баумаркету.

Пожељно искуство на истим пословима.

Информације на број телефона 
065/532-630.

ДРУШТВО
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1. јануара навршило се 11 година од одласка нашег друга

ЂУЈИЋ 
ДРАГАН

С љубављу, тугом и поштовањем, сјећамо се свог драгог 
друга.

  
                                            Дарио и Дарко

8. јануара навршиле су се двије године од смрти наше сестре

КНЕЖЕВИЋ 
НАДА

Драга секо, хвала ти за доброту и љубав коју си нам пружала.
Живиш у нашим срцима и најљепшим успоменама.
Нека те анђели чувају.

Твој брат Боро, снаха Жељка и дјеца

31. децембра навршиле су 
се четири тужне године од 
смрти драгог сина

ЛЕЈИЋ 
(рођ.КОВАЧЕВИЋ) 

БРАНИСЛАВ

Сине, вјечно ћеш живјети у 
нашим срцима и драгим 
успоменама.

 Ожалошћени мајка 
Вукосава и отац Недо

31. децембра навршиле су 
се четири тужне године од 
смрти драгог брата

ЛЕЈИЋ 
(рођ.КОВАЧЕВИЋ) 

БРАНИСЛАВ

Дани пролазе, али туга и 
бол остају вјечно.

Твоја сестра Зорка са 
породицом

18. јануара навршава се година од смрти драгог оца

МАРТИЋ 
БЛАГОЈЕ

С поштовањем, у драгим успоменама чува те 

кћерка Гордана са породицом

18. јануара навршава се година од смрти драгог оца

МАРТИЋ 
БЛАГОЈЕ

С поштовањем, сјећа те се 

син Зоран са породицом

5. јануара навршиле су се двије године од смрти нашег 
драгог тате

ПЈЕРАНОВИЋ 
(Бошко) 

НЕДЕЉКО
С поштовањем!

Кћерке Нада и Биљана са породицама

31. децембра навршило се осам година од смрти нашег драгог

СУБИЋ ВОЈО
Увијек ће те се сјећати 

                                          
    твоји најмилији

ЧИТУЉЕ
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15. јануара навршава се 
девет година од смрти

ВИДОВИЋ 
ЈОВО

2014-2023.

С поштовањем, 

супруга Нада, син 
Небојша са породицом и 

кћерка Гордана
 

15. јануара навршава се тужна година од смрти нашег драгог

ВЛАЈИЋ 
(Петар) 
МИРКО

С тугом и поштовањем, од заборава те у својим срцима чувају
супруга Љубинка и син Славиша

9. јануара навршила се година од смрти наше драге мајке

ЛУКИЋ 
ДУШАНКА

Драга мајко, године прођоше, бол у срцу оста. 
Твоју доброту у срцу носе
 

син Милан, снахе Мирјана и 
Ружа и унуци Немања и Страхиња

9. јануара навршила се година 
од смрти наше драге мајке и 
баке

ЛУКИЋ 
ДУШАНКА
С љубављу и поштовањем у 

срцу те од заборава чувају

кћерка Славица, 
зет Драган и унуке Драгана, 

Јелена и Наташа

Тужно сјећање на наше драге родитеље 

МАНДИЋ

МИЛАН            СТАНА
 18.2.1933-16.1.2016.                    15.3.1931-18.1.2018.

С љубављу, тугом и поштовањем, драге успомене на 
вас од заборава чувају.

Син Зоран и кћерка Нада са породицама

Сјећање на наше драге родитеље

НОСОВИЋ

РАДОМИР - РАДЕ               МИЛЕВА
                                     6.1.2017-6.1.2023.                                                                  17.7.2021-17.7.2023.
С тугом, љубављу и поштовањем од заборава вас у својим срцима чувају

синови Рајко и Слободан и кћерка Нада са породицама

Тужно сјећање на наше драге родитеље

              ПАВИЧИЋ

ТРИВО                АНИЦА
      9.1.1997-9.1.2023.                         27.8.1983-2023.
Хвала свима који вас се сјећају и посјећују ваш гроб.
 Ваши најмилији

18. јануара навршава се 12 година од смрти драгог сина и брата

ТЕОФИЛОВИЋ 
БОРО

С тугом, живе без тебе
отац Симо, мајка Цвијета и брат Ранко

18. јануара навршава се 12 година од смрти нашег драгог

ТЕОФИЛОВИЋ 
БОРО

Драге успомене на тебе у својим срцима од заборава чувају
сестра Зора, зет Марко и сестрићи Патрик, Лукас и Симон
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I
Предмет продаје је непокретност - неизграђено градско грађевинско  земљиште у 

власништву града Дервента са 1/1 дијела, које се налази у обухвату Регулационог плана 
„ЧАРДАК“ у Улици Гаврила Принципа, уписано у Лист непокретности број: 416 КО 
Дервента 1, означено као к.ч. број: 2346/3 „ХАЏ БРДО“ воћњак 3. класе површине 245 м2, 
по тржишној цијени од 31,54 KM/м2, односно по почетној продајној цијени у износу од 
7.727,30 КМ. 

II
Продаја непокретности извршиће се усменим јавним надметањем - лицитацијом (у 

даљем тексту: лицитација).                                                                 
Лицитација ће се одржати дана 1. фебруара 2023. године у девет часова у згради 

Градске управе Дервента.
III

Поступак лицитације провешће Комисија за провођење јавног надметања (у даљем 
тексту: комисија), а у складу са одредбама Правилника о поступку јавног конкурса за 
располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне 
самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број: 20/12 и 63/19-одлука Ус).

IV
На непокретности која је предмет лицитације нису укњижени терети.

V
Право учешћа на лицитацији имају сва заинтересована физичка и правна лица која по 

закону могу стећи право својине на непокретности која је предмет продаје и која до 30. 
јануара 2023. године до 14 часова уз попуњену  ПРИЈАВУ доставе сљедеће:

1. Копију личне карте;
2. Доказ да је уплаћена кауција, односно да су новчана средства физичког или правног 

лица који се пријављује на лицитацију уплаћена на рачун примаоца (буџет града 
Дервента);

3. Овјерену писмену пуномоћ уколико понуђач има пуномоћника, a за правна лица 
овјерено овлашћење за заступање правног лица;

4. За правна лица, копију рјешења о регистрацији;
5. Копију текућег рачуна.
(Докази под тачком 3. могу се доставити пред почетак лицитације). 

VI
Уплата кауције се врши на јединствени рачун трезора Града Дервента број: 555-008-

00252003-23 отворен код „Нове банке“ а.д. Бањалука и то у износу од десет одсто од 
почетне продајне цијене за предметну непокретност, с тим што тај износ не може бити 
нижи од 1.000 КМ нити виши од 50.000 КМ, тако да кауција за предметну непокретност 
износи 1.000 КМ.  

VII
Пријаве са доказом о извршеној уплати кауције доставити на адресу: Град Дервента - 

градоначелник „Комисија за провођење јавног надметања“, са назнаком - За продају 

непокретности која је предмет лицитације, Трг ослобођења бр. 3, 74400 Дервента.
VIII

Образац пријаве на лицитацију заинтересована лица могу добити у Шалтер - сали 
Градске управе Дервента на шалтеру број 6. 

IX
Прва лицитација може се одржати само ако за непокретност која је предмет ове 

лицитације учествују најмање два учесника.       
Код утврђивања броја учесника лицитације утврдиће се која лица учествују у своје име 

(доказ лична карта или други идентификациони документ), а која као пуномоћници, 
односно законски заступници (пуномоћници и законски заступници дужни су приложити 
потписано овлашћење, личну карту или неки други идентификациони документ).

X
По окончању поступка лицитације, а на основу прибављеног мишљења Правобра-

нилаштва Републике Српске, сједиште замјеника у Добоју, Скупштина Града Дервента, 
као надлежни орган, донијеће Одлуку о продаји непокретности лицу чија понуда буде 
утврђена као најповољнија, на основу које ће бити закључен писмени купопродајни 
уговор, који ће у име града потписати градоначелник Дервенте.

Купопродајну цијену, у коју се урачунава износ положене кауције, купац је дужан 
уплатити у року од 15 дана од дана ступања на снагу наведене одлуке. У противном, 
сматраће се да је купац одустао од закључења уговора, те губи право на враћање 
положене кауције. 

Учесник лицитације који не стекне услове за закључење уговора има право на враћање 
положене кауције.  

XI
Купац поред излицитиране цијене сноси трошкове нотарске обраде уговора, као и 

трошкове провођења промјена у катастарском операту код надлежног органа управе за 
геодетске и имовинско - правне послове. 

XII
Оглас о лицитацији биће објављен у Дервентском листу 12. јануара 2023. године, на ТВ 

„К3“ Прњавор, те на огласној табли и интернет страници Градске управе Дервента.   
XIII

О времену и начину разгледања непокретности и увид у документацију о непокретности 
која је предмет продаје (катастарски и други подаци), као и друге информације 
заинтересована лица могу добити у Одјељењу за просторно уређење града Дервента 
(канцеларија број 27), сваким радним даном у периоду од осам до 14 часова или на 
телефоне број 053/315-171 и 053/315-144. 

Број: 02-470-55/22                                                                           
Датум: 3. јануар 2023. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Милорад Симић

ГРАД ДЕРВЕНТА
ГРАДОНАЧЕЛНИК

Градоначелник Дервенте у складу са чланом 9. Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне 
самоуправе („Службени гласник Републике Српске“ број: 20/12 и 63/19-одлука УС ) и чланом 3. Одлуке о продаји непокретности у својини града Дервента, у обухвату Регулационог 
плана „ЧАРДАК“ путем усменог јавног надметања (лицитације) („Сл. гласник града Дервента“ број: 18/22) објављује

О Г Л А С
о продаји непокретности у својини града Дервента у обухвату РП „ЧАРДАК“ путем усменог јавног надметања - лицитације 

(прва лицитација)

12. јануара навршава се седам дана од смрти наше драге

МАРЈАНОВИЋ ВУКИЦА
1936-2023.

Овом приликом желимо да се захвалимо родбини, пријатељима, комшијама и свима онима који су присуствовали 
посљедњем испраћају наше драге Вукице.

Драге успомене на тебе од заборава у својим срцима заувијек ће чувати
син Радивоје, кћерка Смиљка, зетови Љубо и Ристо, унучад Славко, Марио, 

Славица и Даница, праунучад, чукунучад, те остала родбина и комшије                      

ЧИТУЉЕ
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Екипа „ДМ Монтажа“ из 
Брода побједник је 21. „Дер-
вента Нектар футсал“ турн-
ира који је у Спортском це-
нтру од 11. до 29. децембра 
окупио више од 1.300 играча 
у око 130 екипа.

Спектакуларна завршница 
турнира 29. децембра је до-
нијела прегршт напетости и 

потеза који ће се још дуго 
препричавати, а финални 
меч између „ДМ Монтаже“ и 
екипе „Футсал Доборовци“ 
заслужено је понио титулу 
врхунског футсал спектакла. 
Побједнички пехар и награду 

од 10.000 КМ у напетом над-
метању заслужено је одниј-
ела екипа из Брода поби-
једивши противнике резул-
татом 7:0.

Посјетиоци у Спортском 
центру у завршници турнира 

су свједочили и финалним 
мечевима међу претпиони-
рима гдје је славила  екипа 

„Ауто Гаги“ из Бањалуке пр-
отив вршњака из бановићке 
„Будућности“, а међу пиони-
рима бољи од  „Вулекса МГ“ 
из Прњавора био је бањ-
алучки тим „Ребелси“. У гру-
пи ветерана до финала су 

стили  „СУ Дринић*Геокоп“ и 
„АС Монта“ из Љубљане, а 
послије извођења пенала 
побједу су однијели Словенци.

Међу кадетима тријумфов-
али су „Пантери“ из Бијељ-
ине над екипом „Малешићи“ 
из Грачанице. 

Иза турнира, као и прет-
ходних година, стајала је Гр-
адска управа Дервента.

- Већ 21 годину ова спор-
тска смотра окупља екипе и 
љубитеље футсала из чи-
таве БиХ и региона, а ове 
године говоримо о око 130 
екипа, од чега десет из су-
сједних држава, 17 из ФБиХ, 

а остале из Српске, што је 
показатељ да је Дервента 
лидер у РС, БиХ и добрим 
дијелом и региону када је у 
питању футсал. Посебну 
поруку носи чињеница да су 
се екипе које су до сада 
биле учесници турнира, вра-

ћале се на турнир, а најав-
љују учешће и идућих година 
- рекао је градоначелник Ми-
лорад Симић. 

Празник футсала и ове 
године је оправдао титулу 
најмасовније спортске смо-
тре у Дервенти са наградним 
фондом од 20.000 КМ.

А. Д.

Свечаној с једници 
Скупштине Шаховског 
савеза Републике Срп-
ске која је одржана по-
водом 30 година саве-
за присуствовали су и 
представници Шахов-
ског клуба „Дервента“, 
који су и делегати ску-
пштине Мирослав Тод-
орић и Драган Кокановић.

Том приликом за из-
узетан допринос раз-
воју шаха у Републици 
Српској Кокановићу је 
уручена једна од сед-
ам златних плакета.

Крај такмичарске сезоне у Карате клубу „Дервента“ 
обиљежило је полагање за нова звања које је стекло 
19 чланова, а тим поводом свим каратистима клуба 
уручени су и поклони.

Мајсторско звање 1. дан стекли су Сергеј Николић 
и Александар Вајић, док су виша звања (6. kyu)                                                                                         
стекли Дајана Видић, Андреја Гојић, Анђела Гојић, 
Марија Савић, Милица Симић, Ђорђе Петковић, Сте-
фан Љешић, Исидора Ђукић, Никола Аџић, Никола 
Маркуљевић, Срећко Тешић, Марија Ступар,  Милан 
Савић, Владимир Васић, Габријел Секулић, Немања 
Секулић и Славен Ђеорђић. 

Из клуба истичу да је 2022. године била веома 
успјешна подсјетивши да су на бројним првенствима 
у БиХ и региону освојили бројне медаље показавши 
тиме резултате квалитетних припрема и тренинга. 

- Осим тога, о квалитетном раду довољно говори и 
број нових чланова клуба који је са 25 из 2018. године 
на крају 2022. године достигао 63. Клуб је успио уз 
подршку и помоћ родитеља, заједно са дервентским 
привредницима, обезбједити нову гарнитуру спортске 
опреме и фокусера за каратисте - саопштили су из 
Карате клуба.

ДЛ

Годину са новим ученичким и мајсторским звањима 
завршило је 35 чланова Теквондо клуба „Дервента“ 
који су до 10. јануара били на заслуженој паузи.

Из овог клуба наводе да их у већ у фебруару очек-
ује Првенство Републике Српске за све кандидате.

- У Брчком ћемо 18. и 19. фебруара бити дио Прв-
енства РС, а средином марта на распореду је Прв-
енство БиХ за млађе кадете и сениоре. Крајем марта 
прилику да остваре нове титуле имаће кадети и јуни-
ори и то на нивоу БиХ, док је за крај априла најављен 
Куп БиХ за све категорије - саопштили су из Теквондо 
клуба.

ДЛ

Шаховски 
савез РС

Кокановићу 
златна 
плакета

Међународни турнир у малом фудбалу и овог децембра био 
најмасовнији спортски догађај у граду

„ДМ Монтажа“ подигла
побједнички пехар

Турнир окупио око 130 екипа из 
БиХ и региона

Најбољи појединци
Давор Арнаутовић „ДМ Монтажа“ - најбољи играч
Данијел Ружичић „ДМ Монтажа“ - најбољи голман
Мирко Маринковић „ДМ Монтажа“ - најбољи стријелац

Дервенћани
Боје дервентског футсала бранила је екипа „Текс-

тилца“ ојачана бившим саиграчима Немањом Мартићем 
и Муамером Хамзићем, који су на турниру наступили 
окупљени у екипу „Елград инжињеринг*пивница Роби-
нзон“. Побједом над екипом „СУ Дринић*Геокоп“ из 
Прњавора заслужено су понијели титулу шампиона у 
категорији јуниора.

Мечеве у 
Спортском 

центру пратио је 
са трибина 
велики број 
посјетилаца

Карате клуб

Нова 
звања и 
поклони 

за каратисте

Теквондо клуб

Годину 
са новим 
звањима 

завршило 35 
теквондоиста

Из пера дугогодишњег сп-
ортског радника Богдана По-
повића свјетлост дана угле-
дала је нова књига  „Дер-
вентски рукомет“ која ће бити 
представљена у уторак, 17. 
јануара у Центру за културу.  

Поповићев ауторски пот-
пис носи и књига „70 година 
рукомета у Дервенти“ обја-
вљена 2017. године, а ново 
дјело подробније се бави ис-
торијом, именима која су 

златним словима исписана у 
историји клуба, резултатима 
који су дика овог спортског 
колектива, али и Дервенте, и 
то на готово 700 страна.

- Послије нeкoликo гoдинa 
мукoтрпнoг прикупљaњa пo-
дaтaкa oстao je joш jeдaн 
мaли диo истoриje клубa нe-
зaписaн и нeoбjeдињeн. И за 
ову књигу информације сам 
црпио махом из тeкстoвa Дe-
рвeнтског листa, кojи je нa-

jвишe и нajoпширниje писao 
o рeзултaтимa и успjeсимa 
клубa, али и других листова 
- рекао је Поповић које је 25 
гoдинa члaн Скупштинe клубa, 
нeкoликo гoдинa и члaн Упр-
aвнoг oдбoрa и сeкрeтaр клубa.

Почетак промоције плани-
ран је у 18 часова, а књигу ће 
представити аутор, рецензент 
Дамир Кљајић, представници 
издавања Српског књижевног кл-
уба „Вихор“ и Рукометног клуба.                             

Богдан Поповић 17. јануара 
представља нову књигу

Нови допринос 
историји

дервентског 
рукомета
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Дервентски лист је 1977. године одликован Орденом заслуга за народ са сребрном звијездом 
за нарочите заслуге на пољу јавне дјелатности којом се доприноси општем напретку земље.

Дервентском листу 2013. године додијељено је највише општинско признање, Великогоспојинска 
повеља са златним грбом општине. 

Предсједник Републике Српске, 9. јануара 2023. године, одликовао је Дервентски лист орденом 
Његоша другог реда.

Симо Зорић и Анастасија 
Павловић окруњени су тит-
улама најбољих спортиста 
града у 2022. години, а Те-
одора Милојевић ласкавим 
признањем најперспективнијег 
спортисте, док је Женски 
рукометни клуб „Дервента“ 
заслужио епитет најбољег 
спортског колектива, а њима 
су пехари и признања уруч-
ени 29. децембра на свеч-
аности у Спортском центру.

Дервентски лист уз под-
ршку Градске управе већ 24 
године кроз избор најбољих 
спортиста слави спортске 
резултате Дервенћана, а 
они својим подвизима засл-
ужују понос града.

Захваљујући спортским 
резултатима, гласовима жи-
рија и читалаца Дервентског 
листа, титулу најбољег спо-
ртисте у мушкој конкуренцији 
понио је кик - боксер Симо 
Зорић.

- Ова година обиловала је 
такмичењима и успјесима, а 
први успјех у низу освојио 
сам на „Илиџа Опену“ и то 
прво мјесто, а услиједио је 
Европски куп у Краљеву на 
којем сам изборио друго мје-
сто, а послије тога на Прв-
енству Републике Српске 
сам постао двоструки првак 

у двије дисциплине. На Пр-
венству БиХ сам освојио зл-
атну медаљу и обезбиједио 
пласман на Балканском прв-
енству на којем сам понио 
титулу најбољег јуниора, 
што ми је донијело карту за 
Свјетско првенство на којем 
сам свој наступ крунисао 
бронзом. Све те резултате и 
рад препознао је мој град и 
због тога ми ово признање 
много значи - рекао је Зорић 

који је крунисан и признањем 
за најбољи појединачни 
резултат у протеклој години. 

Рукометашица Анастасија 
Павловић овом спорту пос-
већена је од своје седме го-
дине, а са саиграчицама из 

Женског рукометног клуба 
тренутно заузима друго мје-
сто у Првој лиги РС.

- Веома сам почаствована 
да од бројних и талентова-
них спортиста Дервенте баш 
ја добијам признање најб-

оље. Задовољна сам својим 
досадашњим резултатима и 
тежим да наставим путем 
којим сам кренула. Посебно 

желим да захвалим трене-
рима, саиграчицама и поро-
дици, као и свим људима ко-
ји су ме подржали у оства-
рењу циљева - рекла је Пав-
ловићева чији је клуб окићен 
титулом најбољег спортског 
колектива.

- Вјерујем да ће ово приз-
нање дјевојкама дати мот-

ивацију да раде још више и 
преданије како би у прољ-
ећном дијелу Прве лиге 
заслужиле прво мјесто. У 
јесењем дијелу првенства 
смо биле друге на табели, 
тако да нас од освајања Пр-

ве лиге дијели само једна 
побједа. Наше чланице та-
кође наступају у Омлади-
нској лиги РС гдје смо у 
самом врху и мислим да је 
цјелокупан тај успјех био 
окидач да освојимо ову тит-
улу - рекла је тренер у Жен-
ском рукометном клубу Јел-

ена Симић додавши да овај 
спортски колектив тренутно 
броји око 50 чланица.

Четрнаестогодишња атл-
етичарка Теодора Милојевић 
поносно је понијела титулу 
најперспективнијег спортисте.

- Првакиња сам Републике 
Српске на 400 метара и ви-
цепрвакиња на 200 метара. 
Ова награда ми највише 
значи као мотивација за да-
ље спортске успјехе, да 
наставим још преданије да 
освајам нове титуле. Вјеру-
јем да свако од мојих вршњ-
ака може успјети у спорту, 
само су потребни воља и 
жеља, а резултати ће сигур-
но стићи - казала је Мило-
јевићева.

Признања овим спортским 

амбасадорима уручио је гр-
адоначелник Милорад Си-
мић нагласивши да Дервента 
одувијек слави и вреднује 
успјехе свих спортиста.

- Честитам првенствено 
овој драгој дјеци, њиховим 
менторима који су пробу-
дили у њима спортски дух, 
њиховим родитељима и љу-
дима из свијета спорта који 
су своје знање и ентузијазам 
улили у њих. Добар спор-
тиста мора бити и добар чо-
вјек и зато подржавамо ње-
говање оваквих активности 
- рекао је Симић. 

Организацију избора нај-
бољих спортиста града носи 
Јавно предузеће „Дервен-
тски лист и Радио Дервента“, 
а директор предузећа Чедо 
Вујичић истакао је да је 
Дервентски лист кроз овај 
избор до сада наградио ви-
ше стотина успјешних спорт-
иста.

- За више од двије дец-
еније, од када бирамо најбо-
ље спортисте, изнова слави-
мо резултате који разгале 
срца свих љубитеља спорта. 
Ове године имамо ту врсту 
задовољства да су се покл-
опили и гласови жирија и 
читалаца и остварени резу-
лтати, тако да нема дилеме 
да су Симо Зорић и Анаст-
асија Павловић обиљежили 
спортску 2022. годину у Дер-
венти. Редакција Дервен-
тског листа ће и даље врло 
пажљиво и предано пратити 
сваки спортски догађај и 

наступ наших младих сугр-
ађана на било којем спортс-
ком такмичењу и афирми-
сати све њихове домете - 
рекао је Вујичић.

Награде најбољим спорт-
ским амбасадорима града 
уручене су током финалне 
вечери „Дервента Нектар 
футсал“ турнира.           А. Д.

Најбољим дервентским спортистима у 2022. години уручени пехари и признања

Дервентски лист до сада 
наградио више стотина успјешних 
спортиста

Улагања у спорт
- Локална заједница има сензибилитет када су у 

питању млади људи у спорту и издваја годишње пола 
милиона марака за спортске колективе. Треба нагл-
асити да та средства никад нису протраћена, јер су 
уложена у младе и добре људе - рекао је градоначелник 
Милорад Симић.

Награђени 
спортисти 

признања виде као 
подстрек за нове 
спортске титуле Спортским подвизима

чине Дервенту поносном

СПОРТ


