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Епископ зворничко - ту-
злански Фотије служио је у 
недјељу литургију у дерв-
ентском храму Успења Пре-
свете Богородице, послије 
чега је градоначелнику Мил-
ораду Симићу уручио Орден 
Светог краља Драгутина - 
Преподобног Теоктиста.

Одликовање је градонач-
елнику додијељено за одан-
ост цркви, несебичну љубав, 
труд и жртву исказану акти-

вним учешћем у животу и 
раду цркве у Дервенти.

Владика Фотије уручујући 
одликовање рекао је да је 

ријеч о највишем признање 
зворничко - тузланске епар-
хије истакавши да је црква 
увијек ту да благосиља, са-

бира и окупља, али никада 
да дијели људе.

- Благодарим оцима за 
труд у обнови и живописању 
храма који би требало да бу-
де завршен ове године, а 
надамо се и доласку патриј-
арха на освештање. То смо 
договарали, а познато је да 

он потиче из околине и то 
треба да буде велики дог-
ађај за Дервенту. Овај храм 
је наша верификација и свј-

едочанство да волимо Бога 
и све људе, да волимо наше 
светиње - рекао је епископ.

Градоначелник Милорад 

Симић казао је да је његова 
водиља поштовање свих 
људи, без обзира на вјеру и 
нацију. 

- Овај Орден је додијељен 
за свеопшту корист за дуги 
низ година рада. Мој задатак 
је поштовати и вољети људе 
без обзира на вјеру и нацију, 
а остати вјеран својој вјери, 
свом православљу. Тог сам 
васпитања и из такве сам ку-
ће потекао. И ако сам ура-
дио нешто добро, вјероватно 
је владика препознао ту моју 

добру вољу, и ако Бог да и 
послужи ме здравље да се 
ово одликовање оправда – 
рекао је Симић додајући да 
је прије неколико година 
добио Орден Светога Саве 

понајвише због тога што је 
био на челу грађевинског 
одбора за изградњу храма у 
Дервенти.

Он је подсјетио да је прије 
неколико дана почела обно-
ва цркве у Великој Сочаници 
уз подршку Градске управе и 
епархије зворничко - тузла-
нске. 

- У обнову ће бити уложена 

значајна средства, али и 
буџет града је тај посао по-
држао. Не занемарујемо ни 
друге вјерске објекте, нити 
друге вјероисповјести - на-
гласио је Симић.           Н. С. 

Епископ Фотије уручио највише признање зворничко - 
тузланске епархије

Градоначелнику Орден 
Светог краља Драгутина

Мој задатак је поштовати и 
вољети људе без обзира на вјеру и 
нацију, а остати вјеран својој 
вјери, истакао Симић

Косово и Метохија
Епископ је у бесједи окупљене вјернике позвао да 

се моле за страдало Косово и Метохију.
- Људи тамо требају нашу помоћ и благослов. Ми 

имамо хуманитарну помоћ за Косово, али требају им и 
молитве, да знају да смо уз њих. И ми у Републици 
Српској смо до јуче били у сличној ситуацији. Морамо 
бити будни и свјесни. Јесте да је рат прошао, али су 
искушења остала - поручио је владика Фотије.

Сарадња
Владика Фотије примио је у петак градоначелника 

Милорада Симић у сједишту епархије зворничко - 
тузланске у Бијељини, а саговорници су оцијенили да 
постоји обострана жеља и воља за наставком успј-
ешне сарадње града Дервента и епархије. Пријему је 
присуствовао и протојереј - ставрофор и архијерејски 
намјесник дервентски Радојица Ћетковић.

Орден додијељен 
за оданост цркви 
и активно учешће 
у животу и раду 

цркве у Дервенти

Скупштина града разматраће данас 55 тачака дне-
вног реда, између осталог, давање у закуп пољопри-
вредног земљишта у власништву Републике Српске, 
утврђивање мјерила и критеријума за одређивање 
локалних путева и градских улица, те допуну одлуке о 
коришћењу и наплати паркинга на подручју града.

Ријечи ће бити и о упису ученика и стручној заступ-
љености наставног кадра у школској 2022/2023. год-
ини у свим дервентским основним и средњим школ-
ама са освртом на план уписа у школску 2023/2024, 
као и о одлуци о висини накнаде за трошкове уређ-
ења градског грађевинског земљишта. Одборници би 
требало да се изјасне и о програму мјера за спрје-
чавање и сузбијање, елиминацију и ерадикацију зар-
азних болести на подручју града и приједлогу плана 
превентивне дезинсекције и дератизације за 2023. 
годину. 

Биће разматрана и Одлука о коришћењу и наплати 
паркинга на подручју града и приједлог одлуке о 
висини накнаде предсједницима савјета мјесних 
заједница за текућу годину. На дневном реду је и 
одлука о просјечној коначној грађевинској цијени мет-
ра квадратног корисне површине стамбеног и посл-
овног простора на подручју града у 2022. години, те 
приједлог одлуке о утврђивању мјерила и критеријума 
за одређивање локалних путева и градских улица. 

Одборници ће се изјаснити и о приједлогу одлуке о 
давању у закуп бивших школских просторија у 
Ковачевцима КО Бунар непосредном погодбом, а на 
дневном реду наћи ће се и приједлог одлуке о продаји 
непокретности у својини града, те прихватању 
понуђеног земљишта као поклона, али измјенама 
регулационих планова. 

Када се ради о кадровским питањима, пред одбор-
ницима ће се наћи приједлог одлуке о расписивању 
јавног конкурса за избор и именовање директора 
Геронтолошког центра, приједлог рјешења о разрје-
шењу вршиоца дужности директора и именовање на 
ту функцију, као и одлука о расписивању конкурса за 
избор и именовање три члана Управног одбора Дома 
здравља.

ДОБРА
ВИЈЕСТ

ЛОША
ВИЈЕСТ

Скупштина града

Одборници 
данас о 55 тема

На иницијативу добр-
овољних давалаца крви 
и Завода за трансфу-
зијску медицину Репуб-
лике Српске креирана је 
мобилна  апликаци ја 
„KAPP“ као јединствена 
база и извор тачних ин-
формација које се тичу 
донирања и тренутних 
залиха крви, као и хитн-
их случајева којима је 
неопходна ова драгоц-
јена течност.

Полици јска  управа 
Добој током регионалне 
акције од 8. до 11. марта 
контролисала је 819 уч-
есника у саобраћају, а 
због вожње у алкохол-
исаном стању из саобр-
аћаја су искључена 83 
возача, од којих је девет 
лишено слободе. Санкци-
онисано је и 13  возача 
који су одбили да се подв-
ргну тестирању на прис-
уство дрога у организму.
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Бројка седмице

207
предузећа основано је у Републици Српској 

у прва два мјесеца ове године, што је за 49 
одсто више у односу на исти период 2022. године.

Према подацима Агенције за посредничке, 
информатичке и финансијске услуге у проте-
кла два мјесеца угашено је 45 пословних суб-
јеката, док је у истом периоду прошле године 
угашено 56 фирми.

НОВОСТИ

Поменом у цркви Светих 
апостола Петра и Павла, ос-
вештањем спомен - крста и 
полагањем вијенаца на Вој-
ничком гробљу и централном 
споменику погинулим борц-
има, те посјетом спомен - 
соби у Власеници је у суботу 
обиљежно 30 година од стр-
адања 15 бораца из Дерве-
нте на власеничком ратишту.

Осим учесника борби у 
околини Власенице 1993. го-
дине, породица страдалих 
бораца, те представника Гр-
адске борачке организације 
Дервента, почаст погинулим 
припадницима Другог бат-
аљона 27. моторизоване бр-
игаде одао је и градоначе-
лник Милорад Симић.

У реону села Церска у 
близини Власенице снаге 
Армије РБиХ 9. марта 1993. 
године напале су положаје 
Војске Републике Српске са 
намјером да продру у дубину 
територије и почине злочине 
какви су се већ догађали. На 
путу су им били борци из 
Дервенте, припадници Дру-
гог батаљона, а током борби 
погинуло је 15  Дервенћана, 
али су положају сачувани.

Догађаја из марта 1993. 
године присјетили су се неп-
осредни актери, борци и они 
који су тада обављали дуж-
ности помоћника команданта 
батаљона или командира 
чета. Младен Црљић као је-
дан од комадира чете одл-

ично се сјећа друге полов-
ине фебруара и прве поло-
вине марта 1993. године.

-  На подручје које смо тр-
ебали да бранимо стигли 
смо 14. фебруара и ту смо 
остали до 16. марта. Добро 
се сјећам тих дана, јер су се 
тада одвијали догађаји који 
се за цијели живот урежу у 
памћење. Имали смо пробл-

ема на линији, а испоставило 
се да имамо и неколико пог-
инулих, те да пријети опасн-
ост да трагедија буде још 
већа. Успјели смо да вратимо 
линију и да се вратимо на 
своје положаје. Мислим да 
смо на тај начин спасили 
многе животе и територију - 
испричао је Црљић који је 

приликом борби рањен у де-
сно раме.

У Власеници је тог марта 
1993. године као медицинска 
сестра била и Срећана Бал-
абан.

- Била сам тог јутра 9. ма-
рта на мјесту догађаја. То је 
било страшно. Напад се де-
сио рано ујутро, а погинуло 
је 13 наших бораца док је 57 
рањено. Требало ми је 30 
година да смогнем снаге и 
храбрости да дођем у Вла-
сеницу. Јако је потресно - 
рекла је Балабанова.

Почаст погинулом дједу 
Мирку одала је Дајана Ратк-
овић која је у Власеницу до-
шла са мајком.

- Ово ми је први пут да до-

лазим у Власеницу. На ос-
нову прича моје баке, имала 
сам жељу да дођем овдје и 
видим гдје се дједов живот 
угасио. Сам улазак у спомен 
- собу за мене је био јако 
болан, а посебно када сам 
видјела његову слику. Од 
свих унучади ја највише фи-
зички личим на дједа, тако 
да је ово за мене једно бол-
но искуство - рекла је Ратко-
вићева.

Драгослава, супруга поги-
нулог Недељка Драгојлов-
ића, редовно посјећује Вл-
асеницу.

- Не знам шта да кажем. 
Осјећања су помијешана. 
Чини ми се, како године иду, 
све је теже - казала је Драг-
ојловићева.

Предсједник Градске бор-
ачке организације Чедо 

Вујичић подсјетио је да тр-
адиција доласка Дервенћана 
у Власеницу на помен погин-
улим траје већ дуги низ год-
ина.

- Ми у Власеницу дола-
зимо са дозом поноса. Чл-

анови породица погинулих 
долазе сваке године, заједно 
са представницима Градске 
борачке организације и ло-

калне управе. Сјећања на 
њих морамо да држимо жи-
вим, да никад и нипошто, не 
падне у заборав њихова жр-
тва, јер то би била њихова 
друга и коначна смрт. Мор-

амо да ширимо истину и пр-
ичу о њиховом дјелу, а то је 
заштита српског народа у 
овом дијелу Републике Ср-
пске од погрома какве су у 
то вријеме проводили непр-
ијатељи српског народа - 

рекао је Вујичић.
Градоначелник Дервенте 

Милорад Симић и сам је био 
на ратишту у Власеници.

- Прије 30 година дошли 
смо да помогнемо браћи у 
Власеници, нажалост, 15 
наших бораца је страдало. 
Ово је један од начина да се 
одужимо овим великим људ-
има. Мртви се не могу врат-
ити, али не смијемо да их 
заборавимо. Нека им је вје-
чна слава и хвала - поручио 
је Симић.

Пошту страдалим на вла-
сеничком ратишту одао је и 
начелник Власенице Миро-
слав Краљевић.

- Петнаест бораца је тог 
дана дало живот за Репуб-
лику Српску и не смијемо их 
заборавити. Они су код куће 
оставили своје породице и 
дошли да нам помогну и то 
се мора поштовати. Желимо 
да Дервенту и Власеницу 
повезујемо и кроз културне и 

друге манифестације и да на 
тај начин живи дух нашег 
јединства - рекао је Краљ-
евић.

Поводом 30. годишњице 
од страдања Дервенћана 
обновљена је спомен - пло-
ча са уклесаним именима 
погинулих и постављен крст 
који је у суботу освештан.

Градоначелник Милорад 
Симић, са представницима 
Градске борачке организа-
ције, страдалим Дервенћа-
нима се поклонио и у спомен 

- соби испред паноа са њих-
овим именима и фотогра-
фијама, а вијенци су поло-
жени и испред споменика 
изграђеног у част погинулих 
бораца из Власенице, те на 
спомен - плочу на којој су 
уклесана имена погинулих 
припадника Другог батаљ-
она. Парастос за душе Дер-
венћана служен је у мјесној 
цркви Светих апостола Пет-
ра и Павла.

У Власеници обиљежено 30 година од страдања 15 бораца из Дервенте

Три деценије туге и поноса

У част страдалих Дервенћана 
обновљена спомен - плоча са 
уклесаним именима погинулих и 
постављен крст

Погинули
На власеничком ратишту животе су положили 

припадници 27. моторизоване бригаде Јанко Марић, 
Слободан Давидовић, Жељко Дујаковић, Борко Новић, 
Милош Миланковић, Митар Поповић, Мирко Дави-
довић, Мирсад Мујачић, Миладин Удовичић, Недељко 
Ђекић, Петар Чолић, Расим Мехмедовић, Дражен Бој-
анић, Винко Демировић и Недељко Драгојловић.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде 
Републике Српске објавило је јавни позив за подношење 
пријава за одобравање новчаних подстицаја за капиталне 
инвестиције у овој години.

Позив је отворен 30 дана, односно до 10. априла, а 
детаљи су доступни на интернет страници министарства у 
рубрици „Издвајамо“, те страници Агенције за аграрна 
плаћања.

Јавни позив прилика за ратаре

Пријаве за подстицаје за 
капиталне инвестиције 

до 10. априлаПрва овогодишња акција добровољног даривања 
крви биће одржана данас (четвртак) у Центру за 
културу, а организатор је, као и до сада, Градска 
организација Црвеног крста.

Прилика је то за добровољне даваоце, али и оне 
који то тек планирају да постану, да буду дио хумане 
породице давалаца драгоцјене течности.

Акција ће бити одржана од осам до 14 часова, а 
сви који се одазову добиће поклон пакет Црвеног крста.

Црвени крст
Прикупљање 
драгоцјене

течности данас

Важно његовање 
сјећања на март 
1993. године и 

страдање 
Дервенћана 

Младен Црљић
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„Видовдан - нит која нас веже“ документарни је фи-
лм Клуба историчара „Посавина“ који обухвата знач-
ајне сегменте из националне историје од досељавања 
до 1918. године са акцентом на Косовску битку из 
1389. године, а пред Дервенћанима ће бити приказан 
сутра (петак) у 19.30 часова у Народној библиотеци 
„Бранко Радичевић“.

Филм, чији сценарио и монтажу потписује Маја Ви-
довић, премијеру је имао у јануару на отварању ма-
нифестације „Сви заједно“ у Шамцу. 

Из Клуба историчара наводе да је овај докуме-
нтарац настао са свега 200 КМ, без професионалне 
опреме, али уз професионалну и стручну подршку. 

ДЛ

Министарство пољопривреде, шумарства и водоп-
ривреде Републике Српске доставило је граду Дер-
вента нови списак од 88 пољопривредних произ-
вођача којим је одобрен регресирани дизел.

Премија износи 0,75 КМ по литру, а одобрава се 
100 литара дизел горива по хектару обрадиве пољ-
опривредне површине за које је уписан начин кориш-
ћења пољопривредног земљишта у Регистру пољо-
привредних газдинстава у 2023. години.

- На основу достављеног списка из министарства 
сачињени су захтјеви за остваривање права на 
регрес који су доступни у Шалтер - сали Градске упр-
аве. Послије евидентирања и протоколисања, кори-
сници регресирани дизел могу да купују у једном од  
малопродајних објеката овлашћених дистрибутера 
нафте и нафтних деривата по властитом избору, а 
који са министарством имају закључен споразум о 
продаји регресираног горива – поручили су из 
Одјељења за привреду и друштвене дјелатности.

Корисници гориво могу преузети до 15. новембра, а 
произвођачи који нису обухваћени досадашњим 
обрачунима биће благовремено обавијештени о 
наредном обрачуну.

Списак пољопривредника којим је одобрен регре-
сирани дизел доступан је интернет порталу Дервен-
тског листа.

Д. Р.

У библиотеци пројекција
документарног филма

„Видовдан - нит 
која нас веже“ 

сутра пред 
Дервенћанима

Објављен 
други обрачун

Регресирани 
дизел за

још 88 
пољопривредника

Компанија „Фрукта трејд“, 
која је нови власник Фабрике 
цијеви „Унис“, објавила је да 
покреће производњу у нек-
адашњем гиганту и позвала 
бивше раднике који желе но-
ви ангажман у фабрици да им 
се јаве.

„Фрукта“ је средином феб-
руара за 12,19 милиона ма-
рака купила дервентску фа-
брику у стечају, а нови вла-
сник одлучио је да оживи 

производњу у „Унису“. 
- Позивамо све бише рад-

нике Фабрике цијеви „Унис“ 
који желе нови ангажман у 
послу поновног покретања и 
оживљавања производње да 
се јаве на број телефона 
065/534-132. Пријавити се 

могу бивши радници „Униса“ 
из сектора производње без 
обзира на тренутни радни 
статус, а у обзир долазе и 
пензионисани радници бив-

ше фабрике - наведено је у 
позиву. 

Власник „Фрукта трејда“ 
Душан Рељић рекао је рани-
је да ће путем елабората ис-
питати економску оправда-
ност покретања производње, 

те да ће по његовом заврш-
етку процијенити да ли ће 
започети производњу цијеви 
или ће линије користити за 
проширење производње у 
дијелу прехране.

Н. С.

Компанија „Фрукта трејд“ 
покреће производњу у Фабрици цијеви

У „Унис“ позивају бивше раднике

Добродошли и пензионисани 
радници „Униса“

На лађи храма Вазнесења 
Господњег у Великој Соча-
ници, чија је обнова почела 
половином фебруара, поче-
тком седмице изливена је 
плоча, а реконструкција црк-
ве која датира из 1930-тих 
година прошлог вијека план-
ирана је у три фазе. 

Прва етапа радова обу-
хвата изградњу новог крова 
и санацију куполе, те зидова 
и темеља, а храм би већ у 
мају требало поново да буде 
под кровом.

Предсједник Грађевинског 
одбора за реконструкцију 
цркве Драгислав Зарић ре-
као је да слиједи покривање 
цркве.

- Када црква поново буде 
под кровом, биће санирани 
унутрашњи и вањски зидови, 
као и темељ. То све обух-
вата прву фазу радова која 
је проширена и на подизање 

звоника. Ови радови проци-
јењени су на око 135.000 КМ, 
с тим да још нисмо обезб-

иједили око 30.000 КМ за 
звоник, али се надамо да ће 
и то бити ријешено - казао је 
Зарић прецизирајући да ће 
услиједити увођење гријања 
у храм, као и осликавање и 
изградња помоћног објекта.

- За крај смо планирали 
уређење дворишта. Читава 
реконструкција храма кош-
таће око 300.000 марака - 

рекао је Зарић. 
Актуелне радове на цркви 

изводи предузеће „Топ инж-
ењеринг“, а директор Љуб-
иша Топић казао је да вре-
менске прилике диктирају 
радове.

- Првобитно је било план-
ирано да кренемо и раније, 

али временски услови нису 
дозвољавали. Имамо додат-
них радова око звоника који 
нису били обухваћени прв-
обитним планом - додао је 
Топић. 

Нови изглед храма мјеш-
тани с нестрпљењем ишче-

кују, потврдио је то Миленко 
Пуљановић, који је ангажо-
ван и као подизвођач радова. 

- За нас мјештане обнова 
цркве много значи. Услови 
за извођење радова су до-
бри, напредујемо. Крећемо и 
са постављањем грађе - 
рекао је Пуљановић. 

Изградња храма Вазнес-
ења Господњег у Великој 
Сочаници почела је 1922. 
године, а завршена је 1934. 
године. Храм је освештан 
1936. године руком тадаш-
њег митрополита дабробос-
анског Нектарија.           Н. С. 

Напредује реконструкција храма Вазнесења Господњег

Изливена плоча на 
лађи сочаничког храма

Планирана 
изградња и 
звоника, 
помоћног 
објекта и 
уређење 
дворишта

Значај
Надлежни свештеник Славољуб Тривић рекао је да 

је реконструкција храма веома значајна за сочаничку 
Црквену општину.

- Захваљујем се парохијанима Санели и Станиши 
Марјановић који су почастили трпезом љубави у Свет-
осавском дому све раднике који изводе грађевинске 
радове на храму - казао је Тривић. 

Храм би већ у 
мају требало 

поново да буде 
под кровом
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Ученици Средњошколског 
центра „Михајло Пупин“ нас-
тавили су да нижу успјехе на 
смотрама знања, а протеклог 
викенда на регионалном такми-
чењу из математике освојили 
су два прва и два друга мјеста.

- Анастасија Столић осво-
јила је прво мјесто у катег-
орији других разреда, док је 
њен вршњак Лука Милин-
ковић био други. Њих је за 
такмичење припремао проф-
есор Бранко Катанић. У кат-

егорији трећих разреда Сте-
фан Милојевић био је најб-
ољи у регији, а ментор му је 
био професор Миодраг Мил-
инковић. Међу матурантима 
ученик наше школе Вук Вр-
ањеш освојио је друго мје-

сто. С њим је припрему за 
такмичење прошла профес-
орица Данка Тодоровић - са-
општили су из школе чести-
тајући свим ученицима и 
њиховим менторима на сја-
јним резултатима. Мијо Ловрић из Модрана и његова сестра Ана Ра-

влић из Зеленика за два дана сакупили су 100 врећа 
смећа поред пута према Осињи, што је наставак зап-
очете акције од прије неколико дана коју је иницирала 
Анкица Ћорић из Шушњара. 

- Раније нас је било осморо у акцији од шестог 
километра до Модрана и тада смо сакупили 50 врећа 
разног отпада – рекао је Ловрић апелујући на 
суграђане да не бацају смеће.  

Н. С. 

У Доњем Детлаку протекле седмице почело је зида-
ње куће за Славишу Малића, а на градилишту је прик-
ључена и вода и то захваљујући донаторима.

Један од мјештана који воде акцију за помоћ Мал-
ићу, Младен Тодорић рекао је да ће захваљујући при-
кључку воде градња тећи брже.

- Захваљујући подршци градоначелника и „Комун-
алца“ на градилишту је прикључена вода, а уз помоћ 
донатора кренуло је зидање куће - рекао је Тодорић.   

Малић је годинама живио у трошној, неусловној ку-
ћи која се у јануару урушила, а акцију за помоћ овом 
Детловчанину покренула је Хуманитарна организација 
„Мали Анђео“ из Бањалуке. Њој се придружио и Сав-
јет Мјесне заједнице Календеровци, а резултати 
апела за помоћ увелико су видљиви.

Н. С. 

Спортско - риболовно друштво „Укрина“ комплети-
рало је Управни одбор који сада чине Никола Ст-
ринић, Синиша Обрадовић, Борислав Савовић, Иво 
Гавран, Велибор Пушкарић, Слађан Будишић и Мом-
чило Станић. 

Чланови Управног одбора изабрани су прошле 
недјеље на ванредној сједници Скупштине друштва.

Предсједник УО „Укрине“ Никола Стринић казао је 
да су протекле недјеље одржали ванредну скупштину 
на којој су изабрали  три  нова  члана Управног одбора. 

- Стекли су се предуслови да наставимо са реа-
лизацијом програма рада и осталих активности за 
текућу годину - казао је Стринић. 

Н. С. 

Ученици СШЦ „Михајло Пупин“ 
показали завидно знање из математике

Два прва и два 
друга мјеста

на регионалној 
смотри

Акција мјештана

Уз пут према Осињи 
сакупили 

100 врећа смећа

Доњи Детлак

Почело зидање куће за
Малића, стигла и вода

Спортско - риболовно
друштво „Укрина“
Комплетиран 

Управни одбор

Предложеним планом уп-
иса у средње школе у школ-
ској 2023/2024. години Сред-
њошколски центар „Михајло 
Пупин“ и Стручна и техничка 
школа предвидјели су упис 
укупно 252 ученика првог 
разреда у 12 одјељења, а 
осим већ познатих заним-
ања, ђацима би могла да бу-
ду понуђена и нова и то фр-
изер, техничар роботике, ги-
мназија друштвено - језичког 
смјера и техничар електр-
оенергетике.

Коначну ријеч о плану уп-
иса до краја марта требало 
би да да Министарство пр-
освјете и културе Републике 
Српске, а из обије дервент-
ске средње школе наглаша-
вају да су уписну политику 

кројили у складу са потреба-
ма тржишта рада, интересо-
вањем ученика, опремљен-
ости учионица и кабинета, 
расположивој радној снази и 
информацијама са евиденц-
ија Завода за запољшавање. 

Директорица Средњошк-
олског центра „Михајло Пу-
пин“ Гордана Асентић истак-
ла је да је план уписа у нар-

едну школску годину, којим 
је предвиђен упис шест од-
јељења, односно укупно 124 
ученика, има одређене нов-
итете.

- У односу на претходни 
план уписа ученицима ћемо 
понудити гиманзију друшт-
вено - језичког смјера и зан-
имање четвртог степена тех-
ничар електроенергетике, 
док су остала занимања ис-
та као и претходне школске 
године - рекла је Асентићева 
додавши да су предложена 

нова занимања дефицитарна.
Директорица Стручне и 

техничке школе Бранка Јо-
вић нагласила је да је план-
ом уписа за 2023/2024. шко-
лску годину предвиђен упис 
шест одјељења са укупно 

128 ученика, такође са но-
вим занимањима.

- У плану је упис 12  учен-
ика за занимање  техничар 
роботике или пола одјељења, 
те једно одјељење од 20 
ученика за занимање фриз-
ер. До краја марта очекујемо 
одобрење Министарства 
просвјете и културе на пред-
ложени план уписа - рекла је 

Јовићева додајући да ова 
школа у посљедње три го-
дине задржава континуитет 
у броју одјељења и поред 
тога што се број ученика см-
ањује. Са плановима уписа 

упознати су и надлежни у 
Градској управи, а докум-
енти из школа са предлож-
еним занимањима наћи ће 
се и на данашњој сједници 
Скупштине града.

- У Градској управи још у 
децембру одржан је саста-
нак на којем смо разговарали 
о уписној политици у средње 
школе. Такође, при креир-
ању планова уписа своју ул-
огу имао је и Регионални са-
вјет за образовање, који ос-

им  Дервенте чине Добој, 
Брод, Станари, Теслић и Пе-
трово. Регионални савјет за 
образовање креира уписну 
политику и промовише де-
фицитарна занимања, а чи-

не га и све средње школе из 
наведеног подручја, пред-
ставници Привредне коморе, 
Завода за запошљавање и 
други. Закључци који су ус-
војени на састанку у Град-
ској управи и на сједницама 
Регионалног савјета, средње 
школе су уградиле у своје 
планове уписа - рекао је на-
челник Одјељења за прив-
реду и друштвене дјелатн-
ости Славен Пашалић.

Н. С.

Предложеним планом уписа у средње школе за предстојећу 
школску годину предвиђена и нова занимања

Планирано школовање за
фризера, електроенергетику, 

роботику и нови смјер гимназије

Стручна и техничка школа
Занимање               Број одјељења      Број ученика
Царински техничар              1                          20
Економски техничар            1                          20
Агротехничар                       1                          20
Техничар ЦНЦ
технологије                         0,5                        12
Техничар роботике              0,5                        12
Бравар - заваривач             0,5                        12
Обрађивач метала
резањем                             0,5                         12
Фризер                                 1                           20
УКУПНО                               6                         128

Средњошколски центар „Михајло Пупин“
Занимање               Број одјељења      Број ученика
Гимназија општи смјер         1                          20
Гимназија друштвено -
језички смјер                        1                          20
Техничар информационих
технологија                           1                         20
Техничар електроенергетике   1                         20
Техничар мехатронике          1                         20
Електричар -
електроинсталатер               0,5                       12
Аутоелектричар                    0,5                        12
УКУПНО                                 6                        124

Планиран упис укупно 252 ученика 
у 12 одјељења

Коначну ријеч о 
предложеним 

плановима даће 
Министарство 

просвјете крајем 
марта
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Међународни дан жена у Геронтолошком центру 
уљепшали су ученици Центра за дјецу и омладину са 
сметњама у развоју „Будућност“ који су музиком, 
пјесмом, глумачким тачкама и рецитацијама, обрад-
овали кориснике ове установе.

Из Центра за културу најављују још једну филмску 
посластицу за љубитеље седме умјетности, а ријеч 
је о српском филму „Индиго кристал“ из 2023. године 
режисера и сценаристе Луке Михаиловића.

Прича је смјештена у четири дана и прати Вука, 
тридесетогодишњег повратника из затвора који, гоњ-
ен самоубиством најбољег друга, покушава да спасе 
његовог млађег брата на вече годишњице самоуби-
ства. Поучен искуством, Вук почиње свој пут асими-
лације у друштво успутно покушавајући да сазна због 
чега је пуштен двије године раније.

Дервенћани ће „Индиго кристал“ моћи да погледају 
у понедјељак, 20. марта у два термина од 18 и од 20 
часова. Улазница кошта пет КМ.

Шеф смјене у Полицијској 
станици Дервента Емануела 
Сарајлић истиче да обавља 
посао који воли, а захвалн-
ост људи највеће је призна-
ње и мотивација за рад.

Сарајлићеву је Министа-
рство унутрашњих послова 
РС поводом 8. марта, Међу-
народног дана жена, предст-
авило као једну од жена које 
својим професионалним за-
лагањем доприносе угледу и 
раду институције.

Сарајлићева је дипломи-
рани правник за безбједност 
и криминалистику, а у МУП-у 
Српске запослена је од 2018. 
године. 

С обзиром да се прије уп-
иса на Полицијску академију 
интересовала за психологију 

и борилачке вјештине, поли-
цијски позив јој се чинио као 
савршен спој, тако да данас 
обавља посао који воли. Св-
акодневно ради са људима 
из свог окружења гдје уз са-
вјете и помоћ старијих кол-
ега савјесно и одговорно об-

авља свој посао, стиче рад-
на искуства, а захвалност 
људи је њено највеће приз-
нање и мотивација за рад.

Као најдраже моменте на 
послу истиче дане отворених 
врата када заједно са колег-
ама угошћава дјецу у Поли-

цијској станици Дервента. 
Сарајлићевој је у сјећању 
остала ситуација када је 
један дјечак изјавио да жели 
да буде полицајац као она 
без обзира што су поред ње 
биле и мушке колеге.

ДЛ

Емануела Сарајлић, шеф смјене у 
Полицијској станици Дервента

Центар за културу 
„Индиго 
кристал“ 
20. марта

Foto
vijest

Захвалност људи највеће 
признање и мотивација

Сарајлићева 
једна од жена 
које је МУП 
РС истакао 
поводом Дана 
жена

Малени „троловци“ на на-
јљепши начин учинили су 
својим мајкама 8. март нез-
аборавним и то приредбом 
коју су на сам празник изве-
ли уз помоћ својих васпитача. 

Низали су се музика, пје-
сма и плес, као и раздрагана 

дјечија граја, а многобројни 
родитељи сваку тачку мал-
ишана испратили су широк-
им осмијесима и подршком.

Како је казала директ-
орица вртића „Трол“ Горд-
ана Симић малишани су са 

васпитачима осмислили и 
поклончиће за своје мајке и 
баке.

- Имамо око 200 малишана 

у вртићу и сви су, осим беба, 
учествовали у приредби и 
припреми поклона како би на 
најљепши начин обиљежили 
Међународни дан жена. По-
звали смо све мајке и баке 
наше дјеце из вртића да с 
нама прославе овај празник 
- рекла је Симићева дода-

вши да су припреме за про-
славу трајале више дана.

- Дјеца су израђивала по-

клоне од потрошног матери-
јала, али и уз помоћ дидакт-

ичког материјала, а правили 
су и честитке за 8. март - 
рекла је Симићева.

Просторије вртића за ову 
прилику биле су посебно ук-
рашене, па су амбијент и са-

ма приредба, одушевили све 
пристуне

Н. С.

Малишани из вртића „Трол“ приредбом обрадовали мајке
ДРУШТВО

Пјесмом, плесом и поклонима
учинили 8. март незаборавним

У приредби 
учествовале 
све вртићке 
групе

„Мала школа музике“
У програму поводом Међународног дана жена 

представила су се и дјеца која су дио специјализованог 
развојног програма „Мала школа музике“ коју у вртићу 
воде Милијана Жунић и Нада Толић.

Дјеца уз 
помоћ 

васпитача 
израдила 

поклоне за 
мајке и баке
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Народна библиотека 
„Бранко Радичевић“ 

Дервента

Некада славан због своје изузетне стреличарске вјештине, 
Тецуја је изабрао да живи повучено као дрводеља у заба-
ченом селу. 

Једног дана у село ће доћи човјек који изазива Тецују да се 
такмиче. Свједок тог надметања биће дјечак који ће 
задивљено посматрати два вјешта стреличара, али само 
један ће знати да пренесе тајне овог умијећа, као и велике 
животне мудрости.

Прича Паула Коеља подсјећа нас да су наши поступци нер-
аскидиво повезани са трептајима душе и да живот обиљежен 
страхом од одбацивања или пораза није вриједан живљења.

„Стријелац“
Пауло Коељо

Preporuka

Preporuka

Aktuelno
u Narodnoj biblioteci

*17. марта у 19.30 часова у библиотеци ће бити приказан 
документарни филм „Видовдан - нит која нас веже“ Клуба 
историчара „Посавина“.

*23. марта у 19 часова библиотека ће бити домаћин 
вечери поезије „Под сјенком Мјесеца“ коју организује 
заједно са Стручном и техничком школом.

ДРУШТВО

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

Поменом у Старој цркви у 
Српској вароши, полагањем 
цвијећа и прислуживањем 
свијећа на вјечном почив-
алишту, протекле суботе об-
иљежена је годишњица смр-
ти дервентског књижевника, 
новинара и потпуковника Во-
јске Републике Српске Савка 
Пећића, а његове колеге по 
перу одржале су и поетски 
час у Народној библиотеци 
„Бранко Радичевић“.

Пећић је преминуо лани, 
16. марта, у 73. години пос-
лије борбе са тешком боле-
шћу, а сахрањен је уз војне 
почасти, постројавање поча-
сног вода и музику Војног 
оркестра Трећег пјешадијс-

ког Република Српска пука 
Оружаних снага БиХ. 

Чланови Српског књижев-
ног клуба „Вихор“, чији је 
Пећић био члан и један од 
оснивача, уз пјеснике из Ша-
мца, током поетског часа го-

ворили су о његовом ства-
ралаштву. Предсједник „Ви-
хора“ и предсједник УО клу-

ба Ненад Симић и Милорад 
Ђурђевић представили су и 
двије књиге које је Пећић 

објавио пред саму смрт под 
називом „Сви моји родови и 
плодови“ и „Билећке анегдо-
тице“.

У својој стваралачкој кар-
ијери дужој од пола вијека, 
Пећић је написао велики 

број текстова о људима и 
појавама у Дервенти, биље-
жио догађаје, сакупљао пре-

дмете и артефакте чија вр-
иједност ће тек бити утврђена. 

Н. С.

Поменом, поетским часом и изложбом обиљежена 
годишњица смрти Савка Пећића

Пећићев рад и дјела
остају непролазни

Пећић прије 
смрти 
Народној 
библиотеци 
оставио 
предмете и 
записе које је 
годинама 
сакупљао

Изложба
Годишњица одласка Дервенћанина који је био 

вјерни хроничар живота града на Укрини била је при-
лика и за излагање дијела легата који је прије смрти 
оставио Народној библиотеци. Изложени су, између 
осталог, чизме и униформа коју је носио као командант 
Осињске бригаде у Одбрамбено - отаџбинском рату, 
књиге, новински чланци, научни радови, фотографије, 
бројне дипломе и награде којима је награђиван на 
књижевним и пјесничким манифестацијама, те други 
експонати. 

Виолинисткиња Наталија 
Тодоровић у пратњи пијани-
сте Владе Данића уврстила 
је концерт у дервентском 
Центру за културу у своју 
турнеју по БиХ, а „Виолинска 
променада“ пред дервентс-
ком публиком биће изведена 
у сриједу, 22. марта од 19 

часова.
Музичке изведбе Тодоров-

ићеве и Данића већ су поз-
нате дервентској публици, а 
лани је објављен и ЦД „Пр-
осневање“ у музичкој прод-
укцији РТРС-а у циљу пром-
оције класичне музике. 

Тодоровићева је пуну дец-

енију свирала на виолини 
истакнутог бањалучког ком-
позитора и етномузиколога 
Владе Милошевића коју јој 
је академија дала на кориш-
ћење као талентованом сту-

денту. Пијаниста Владо Да-
нић ангажован је у Музичкој 
школи „Владо С. Милоше-
вић“ као клавирски сарадник 
- корепетитор на гудачком 
одсјеку и одсјеку соло пјевања.

Центар за културу угостиће двоје врхунских музичара
Тодоровићева и Данић

доносе „Виолинску 
променаду“

Пјесници из 
Дервенте и Шамца 

поетским часом 
одали почаст 

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

Међународни дан жена у Стручној и техничкој школи 
обиљежен је пригодним програмом.

Кроз пјесму, стихове и скеч ученици, које су 
припремали професори Бранка Ступар и Мурис Мушић, 
подстакли су све присутне да запјевају и да се разњеже 
уз стихове посвећене женама. Била је то прилика и да се 
сви присутни увјере у креативности ђака који су сами 
осмислили и извели хумористични скеч о љубавним 
мукама мушкараца и жена тамо негдје око 8. марта.

Послије програма припадницама љепшег пола 
подијељене су руже, а ученици и посјетиоци почастили 
су се осмомартовском закуском.

Креативност 
ученика

уљепшала 8. март

kutak

ДРУШТВО

Чланови хора „Мозаик“, који дјелује при Удружењу 
пензионера, послије успјешног концерта поводом 
Међународног дана жена, организовали су у Дому 
пензионера „Цекер сијело“ на којем није недостајало 
музике, укусне хране и доброг расположења.

- Овогодишње сијело обиљежило је сјајно музиц-
ирање хармоникаша Драгослава Плавшића Шекија и 
Самила Мушића, тако да су чланови хора имали прил-
ику да запјевају уз врсне музичаре. Вече су уљепшали 
и Сергеј и Бојан Радановић који су поклонима 
обрадовали све чланице хора - додали су из „Моза-
ика“ позивајући све суграђане који гаје љубав према 
пјесми да им се придруже на пробама.               Н. С.

Полазници Музичке ради-
онице „Соната“, коју води 
професорица клавира Вале-
нтина Шатара, одржали су 
протеклог четвртка у Центру 
за културу хуманитарни ко-
нцерт за породицу Тривић, 
спојивши на најљепши начин 
музику и доброчинство. 

Малени музичари још јед-
ном су показали шта су нау-
чили током радионица, а по-
сјетиоци су својим прил-
озима прикупили око 800 КМ 
за породицу Тривић.

- Првобитна идеја је била 
да то буде интерни час за 

мајке поводом 8. марта, а 
онда сам у договору са род-
итељима одлучила да одрж-
имо хуманитарни концерт за 
породицу Тривић. Хор је 
извео пјесмице које су пр-
ипремили поводом Међун-
ародног дана жена, а петна-

естак ученика извело је ра-
зне композиције на клавиру 
- рекла је Шатара додавши 
да је концерт одржан и у 
Броду, с обзиром да се рад-
ионица одржава и у овој оп-

штини, а и тај наступ је био 
хуманитарног карактера.

Лијепо вече својим најм-
илијим приредили су Теод-
ора Пећић, Јелена Митро-
вић, Исидора Ђукић, Милица 
Пећић, Милица Томинчић, 
Kиара Томинчић, Kатарина 
Милинковић, Марија Ристић, 
Софија Јамеџија, Даница 
Ножица, Елена Брестовац, 
Зара Томинчић, Ања Милоје-

вић, Немања Недић, Ђорђе 
Ристић, Милица Бијелић и 
Јована Томинчић.  

Музичке изведбе имали су 
и Сергеј Миладиновић, Пав-
ле Јосиповић, Kатарина Не-
шић, Милица Душанић, Вла-
димир Павковић, Милица 
Аничић, Драгица Аничић, 
Нађа Новић, Аника Ристић и 
Максим Дивнић. 

Н. С. 

Стиховима Јована Дучића, 
Мирослава Антића, Десанке 
Максимовић и других књиже-
вника ученици Основне шк-
оле „19. април“ саткали су 
књижевно вече посветивши 
најљепше ријечи својим 
мамама, бакама, сестрама, 
учитељицама.

Ђаци су у препуном шко-
лском холу протеклог чет-

вртка поводом Међународ-
ног дана жена читали стих-
ове и записе посвећене же-
нама, поручивши тиме да 
све припаднице љепшег по-
ла заслужују поштовање и 
дивљење.

Вече су уљепшале музи-
чке композиције којим су се 
представили ученици Музи-
чке школе.

Поводом 8. марта у ОШ „19. април“ одржано књижевно вече

Ђаци стиховима 
обрадовали своје највољеније

 Хор „Мозаик“ организовао
дружење уз музику и трпезу

 „Цекер сијело“ рецепт
за одличну забаву

Полазници музичке радионице концерт 
посветили породици Тривић

„Соната“ спојила
музику и доброчинство

Малишани 
изводили 
хорске 
пјесмице и 
композиције 
на клавиру 

За породицу 
Тривић 

прикупљено 
око 800 КМ
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Скупштина Градске орга-
низације Црвеног крста усв-
ојила је протеклог петка изв-
јештај о раду и финансијски 
извјештај, као и извјештај 
Надзорног одбора за прошлу 

годину, те је констатовала 
да је ова организација одго-
ворила свим изазовима, 
активностима и хуманита-
рном раду, што је заслуга св-
их чланова и волонтера ове 

организације.
Секретар дервентског Цр-

веног крста Радислав Кују-

нџић захвалио је свима који 
су допринијели реализацији 
активности предвиђених пр-
ограмом рада.

- Кроз програм социјално - 
хуманитарне помоћи подиј-
ељено је 9.025 килограма 
брашна или 411 пакета, а у 
три акције добровољног да-

ривања крви прикупљене су 
336 дозе или око 120 литара 
ове драгоцјене течности. Кр-

оз програм обуке возача у 
пружању прве помоћи про-
шло је 318 кандидата - рекао 
је Кујунџић који је захвалио 
Градској управи за финанс-
јску подршку и добру сар-
адњу,  али и свим донатор-
има којих је лани било више 
него раније. 

Ова организација обиље-
жила је „Недјељу Црвеног 
крста“, „Недјељу борбе пр-
отив туберкулозе“, „Дјечију 
недјељу“, Недјељу упозо-
равања на опасност од ми-

на“ и „Недјељу солидарно-
сти“, а тим поводом орган-
изоване су посјете угроже-
ним категоријама становника.

Црвени крст лани је имао 
2.240 чланова, те 54 воло-

нтера.
Скупштини је у име Одје-

љења за привреду и дру-
штвене дјелатности прису-
ствовао Борис Башић. 

Н. С.

Скупштина Градске организације подржала реализоване активности

Црвени крст сигуран ослонац грађанима

Лани 
прикупљено 
120 литара 
крви и 
подијељено 
9.025 
килограма 
брашна

Млади не треба да бјеже 
од пољопривреде, јер свако 
ко је вриједан и хоће да 
ради, од тога може да живи, 
каже Ратко Марјановић из 
Велике Сочанице који се 
успјешно бави свињогојством.

Газдинство његове пород-
ице познато је широм Де-
рвенте, а тридесетдеветого-
дишњи Ратко одлучио је да 
послије завршених студија 
настави да ради на свом 
огњишту. 

- Након завршетка фак-
ултета вратио сам се кући и 
не помишљам отићи одавде, 
не само зато што сам овдје 
рођен, већ због тога што 
сматрам да млади имају све 
могућности да опстану на 
овим просторима. Код своје 
куће је најбоље. Био сам у 

иностранству, код супруге у 
Италији и видио сам како се 
живи тамо. Свугдје си стран-
ац, а само на своме, свој - 
каже Марјановић чије газд-
инство је орјентисано на св-
ињогојство.

- Раније смо имали овце, а 
сада држимо седам прасил-
ица у фази приплода и три 
које тек треба први пут да се 
опрасе. Свака прасилица у 
просјеку даје 15 до 20 пр-
асића и то је чак више од 

очекиваног. Оплодња је пр-
иродна, односно имамо муж-
јака за приплод. Тренутно 
имамо око стотину прасића 
на фарми - каже Марјановић 
који се о фарми брине зај-
едно са родитељима. 

Захваљујући модерниз-
ацији фарме, узгој свиња је 

увелико унапријеђен.
- Прије седам година смо 

увели централно гријање на 
фарми и на томе је отац ин-
систирао. То се показало 
као добра одлука, јер сада 
имамо мали степен угинућа, 
боља је приплодност, успје-
шније прашење и сам тов - 
каже Марјановић додајући 
да свиње углавном пласира 
на тржиште Дервенте и да 
влада добра потражња. 

Његова породица већ го-
динама се бави и произво-
дњом и прерадом житарица, 
по чему су познати у ширем 
региону. 

- Бавимо се и млинарс-
твом и пекарством. У склопу 
свега тога је и менаџмент 
продаје на чему сам ја најв-
ише ангажован. Продаја је 
углавном орјентисана на Де-
рвенту, гдје имам стабилно 
тржиште, а дио житарица 
буде пласиран и у окружењу 

- каже Марјановић додавши 
да обрађују око 40 хектара 
земљишта. 

Његов старији брат се 
бави узгојем рибе и то ко-
нзумног шарана у рибњац-

има у Великој Сочаници, на 
Билећком језеру и једним 
дијелом у рибњаку у Прња-
вору, а најмлађи брат са 
породицом живи у иностра-
нству. 

Марјановић је један од тр-
идесетак пољопривредника 
млађих од 40 година којима 
је Градска управа обезбј-
едила додатних 20 одсто 
подршке на подстицаје које 

добијају. 
- Много значи поршка по-

родице, али и Градске упр-
аве у виду подстицаја за св-
ињогојство - истиче Марј-
ановић који млађим генера-

цијама поручује да треба да 
траже занимање које им иде 
од руке.

- Човјек треба да се пр-
еорјентише ако му не иде не-
ки посао - додаје он.     Н. С.

Ратко Марјановић на имању у Великој Сочаници брине о фарми свиња

Од пољопривреде
се може живјети

Захваљујући модернизацији 
фарме, узгој свиња је увелико 
унапријеђен

Цијене
Да су цијене прасића значајно „скочиле“ потврђује и 

Марјановић. Разлог је, објашњава, поскупљење жит-
арица, понајвише због виших трошкова производње.

- Килограм живе ваге прасића креће се од 7,50 до 
8,50 марака, док је, на примјер, у Жепчу већ девет ма-
рака. За Нову годину и Божић имали смо и несташицу 
прасића без обзира на више цијене - рекао је Мар-
јановић.

Млади имају све 
могућности да 

опстану на овим 
просторима, 

каже 
Марјановић
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Јабука 0,70 - 2              
Мандарина 2 - 2,50
Наранџа 2 - 2,50
Kрушка 1,50 - 2,50 
Банана 3,50 - 4
Лимун 2,50 - 3 
Купус млади 2 - 3   
Паприка 2,50 - 4 
Зелена салата 3
Kраставац 3 - 3,50 
Празилук 1,50 - 2 
Kарфиол 1,50 - 2,50
Брокула 5

(Цијене у КМ од 9. марта)

Pija~ni
barometar

Водоравно: 1. Славни ње-
мачки пјесник у периоду пре-
лаза од романтизма ка реа-
лизму, рођен 13. децембра 
1797, 12. Износи на новчаниц-
ама, 13. Мушко име, Исаило, 
14. Ускрснуће, 15. Славни ша-
хист, Борис, 16. Бисерка одм-
ила, 17. Надморска висина 
(скр.), 18. Драг, 19. Женско 
име, 20. Мјерило, 22. Клуб но-
винара Србије (скр.), 24. Ауто 
– ознака Чачка, 25. Помора-
нџа, 27. Смреков шумарак, 28. 
Ауто – ознака Бора, 29. Мајка 
Ромула и Рема (мит.), 31. Мје-
сто становања, 32. Народно-
ослободилачки покрет (скр.), 
33. Кола за спавање и руч-
авање (скр.), 35. Ватерполо 
клуб (скр.), 36. Дамјан одмила, 
37. Име глумице Нинковић, 
39. На дрзак начин, 40. Брат 
одмила, 41. Једнодијелно ра-
дно одијело, 42. Резултат не-
ке дјелатности.

Усправно: 1. Тобџија који 
служи на хаубици, 2. Полу-
кружни дио цркве, 3. Јоксим 
одмила, 4. Ријека у Банату, 5. 
Радио Нови Сад (скр.), 6. Два 
иста слова, 7. Тренутак, час-
ак, 8. Савезна индијска држ-
ава, 9. Дрво из породице вр-
ба, 10. Бренд фотоапарата, 
11. Име пјевачице Гулдинг, 15. 
Птица пјевачица, 17. Прелиј-
епа ријека у Херцеговини, 20. 
Планета Сунчевог система, 

21. Нобеловац Кофи, 23. Вел-
еград у Бразилу, 25. Иници-
јали фудбалера Матића, 26. 
Иницијали глумца Кјузака, 27. 

Склоп, цјелина, 28. Славни 
фудбалер Вујадин, 30. Име 
писца Тола, 32. Напад, налет, 
34. Радивоје одмила, 36. Вр-

ста вршалице, 37. Народна 
банка Србије  (скр . ) ,  38 . 
Шаренило, 39. Паран број, 41. 
Иницијали вајара Лога

Ukr{tene rije~i

18. марта навршавају се двије године од када 
са нама није наш драги

ЂУКИЋ 
СТАНИМИР

С тугом и поштовањем, чувамо успомену на 
тебе.

Породица

Тужно сјећање на драге родитеље

МАЛИЋ

СТЕВАН   СТОЈНА
       8.3.2009-2023.           19.3.2014-2023.

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

Срета и Милица 
са породицама 

Због повећања обима посла и тежње ка развоју, 
Пољопривредна задруга „Дедина“ је у потрази за новим 
чланом тима на позицији

Шеф возног парка у Дервенти
Ми смо домаћа компанија са успјешним послова-

њем у области прераде дрвета у финалне производе 
врхунског квалитета. Прилагођавајући се потребама и 
испуњавајући захтјеве купаца, позиционирали смо се 
на тржишту, те стекли повјерење код главних добав-
љача на европском тржишту.

Која су Ваша радна задужења?
- Организација и надзор одржавања радних возила 

у возном парку;
- Координација и распоред коришћења радних возила;
- Трошковно управљање возним парком и брига о 

исправности и сигурности радних возила;
- Израда, правовремено ажурирање и вођење 

потребне документације о радним возилима;
- Брига о техничким, периодичним прегледима и 

осигурању возила, те редовно извјештавање о стању 
и потребама возног парка;

- Координација са сервисима и одобравање поправки;
- Комуникација и руковођење тимом возача.
Ко сте Ви?
Ви сте особа која, на првом мјесту, своје радне об-

авезе обавља прецизно, поуздано и одговорно. Дру-
гим ријечима, савјесно и посвећено приступате радн-
им задацима, те се спремно хватате у коштац са рок-
овима и радом под временским притиском. Проблеме 
рјешавате ефикасно и не чекате. Важан Вам је тимски 
рад и лако успостављате добре односе са колегама, 
али и међу колегама.

Важно нам је да посједујете (минимум) средњу стр-
учну спрему, те да посједујете основна знања из ме-
ханике. Такође, неопходно је радно искуство (мини-
мум годину) на истим пословима, као и посједовање 
возачке дозволе Б категорије. Пожељно познавање 
рада на рачунару, односно у MS Office пакету.

 Шта Вам нудимо:
- могућност усавршавања и напредовања;
- пријатно радно окружење;
- адекватне финансијске услове.
Уколико желите да будете дио домаће приче која 

успјешно послује, пријавите се путем мејл адресе 
office@alphabetgroup.net

Пријава за ову радну позицију ОБАВЕЗНО треба 
садржавати Вашу радну биографију.

Сви кандидати, без обзира да ли одговарају условима 
или не биће контактирани и добиће повратну инфор-
мацију о исходу послије затварања огласа.

Издајем намјештен стан 
са једном спаваћом собом, 
кухињом и купатилом у Ули-
ци Бранка Радичевића број 
12. Телефон: 065/587-496.

Издајем полунамјештене 
станове у Улици Крфска број 
8. Телефон: 066/600-421.

Прекиди у снабдијевању 
струјом планирани су за да-
нас (четвртак) и то од девет 
до 17 часова због радова на 
електроенергетским објектима.

- У наведеном периоду 

без струје ће бити потрош-
ачи на Бабином Брду, Биј-
елом Брду, Дубочцу, Пјева-
ловцу и Трстенцима - наја-
вљено је из електродистр-
ибуције.

Електродистрибуција
Дијелови града без струје

Mali oglasi

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

КУТАК ЗА...
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Навршава се пола године од смрти нашег

ДЕЛИЋ 
БОРО 

Прошло је пола године од када ниси са нама, 
а ми још увијек не вјерујемо да си заувијек 
отишао. Вјечно ћемо те памтити и чувати од 
заборава.

Полугодишњи помен даваћемо у недјељу, 19. 
марта на гробљу у Осињи.

Супруга Видосава и 
син Весељко са породицом

Навршава се шест мјесеци од смрти нашег

ДЕЛИЋ 
БОРО

Оставио си нам најљепше успомене и траг 
који је заувијек обиљежио наше животе. 

Чуваћемо те од заборава и вјечно ћеш бити у 
нашим срцима.

Кћерка Вероника, зет Томас и унук Марко

23. марта навршава се година од када са нама није наш драги

ПЕТКОВИЋ БОРКО
1949-2022.

Драге успомене на тебе од заборава у својим срцима чувају

супруга Јела, синови Предраг и Петар, 
кћерка Милка и унучад

23. марта навршава се година од када са нама није наш драги
 

ПЕТКОВИЋ БОРКО
1949-2022.

Вријеме пролази, а бол и туга у нашим срцима остају.
С тугом и поштовањем

брат Марко и снаха Љубица

23. марта навршава се 
година од када са нама није 
наш 

ПЕТКОВИЋ 
БОРКО                  

Твој драги лик и твоју 
доброту никада нећемо 
заборавити.

Снаха Љубица и братић 
Зоран са породицом

15. марта навршиле су се двије тужне године од смрти 
нашег драгог

СУБИЋ НОВО
С тугом, љубављу и поштовањем, чувамо те у својим 

срцима.

Супруга Оставка, син Милан, 
снаха Александра и унучад Сара и Петар
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8. марта заувијек нас је напустио наш драги

БЕЋАРЕВИЋ (Ранко) БОРО
15.5.1949-8.3.2023.

Овом приликом желимо да се захвалимо медицинском особљу Дома здравља Дервента, „Панмедика“, 
Интерног одјељења болнице „Свети апостол Лука“ Добој, а посебно прим. др Наташи Ђекић - Матковић, 
те радницима Дома за стара лица „Златни Луг“ на свесрдној помоћи коју су несебично пружали током 
лијечења обољелог до самог краја његовог живота.

Такође се захваљујемо и родбини, комшијама, пријатељима и познаницима који су били уз њега 
током његове борбе са болешћу, као и до посљедњег тренутка његовог живота.

Захвалност упућујемо и свештенству српске православне цркаве у Дервенти и Појезни, те радницима 
цвјећаре „Божур“ који су веома одговорно, професионално и квалитетно обавили свој дио посла.

Захваљујемо се и свима који су присуствовали његовом посљедњем испраћају на вјечни починак.
Захвална породица

супруга Видосава, син Борис са породицом и кћерка Драгана са породицом

Сјећање на наше драге

СИМИЋ БОЖО     СИМИЋ МАРИЦА
                      1.1.1932-8.10.1994.                                                    18.7.1938-16.3.2017.

С тугом и поштовањем, живите у срцима оних који вас воле.

Ваши најмилији
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8. марта заувијек нас је напустио наш драги

БЕЋАРЕВИЋ 
(Ранко) БОРО

15.5.1949-8.3.2023.

Драги тата, отишао си тихо и мирно, као што си и живио.
Нека твоја душа нађе мир у царству небеском.
Заувијек ћеш остати у нашим срцима.

Твоја кћерка Драгана са породицом

8. марта заувијек нас је напустио наш драги

БЕЋАРЕВИЋ 
(Ранко) БОРО

15.5.1949-8.3.2023.

Драги Боро, са тугом и болом у души, чуваћемо успомену 
на тебе и твоју доброту.

Почивај у миру!

Твоја супруга Видосава

8. марта заувијек нас је напустио наш драги

БЕЋАРЕВИЋ 
(Ранко) БОРО

15.5.1949-8.3.2023.

Драги тата, по добру ћемо те памтити, са поносом 
помињати, од заборава чувати.

Почивај у миру!

Твој син Борис са породицом

8. марта заувијек нас је напустио наш драги

БЕЋАРЕВИЋ 
(Ранко) БОРО

15.5.1949-8.3.2023.

С љубављу, поштовањем и тугом, чуваћемо
драге успомене на тебе и на твој ведри лик.
Почивај у миру!

Брат Симо и снаха Љубица

8. марта заувијек нас је напустио наш драги

БЕЋАРЕВИЋ 
(Ранко) БОРО

15.5.1949-8.3.2023.

Драги стриче, заувијек остајеш у нашим срцима и мислима.
Почивај у миру!

Синиша са породицом

8. марта заувијек нас је напустио наш драги

БЕЋАРЕВИЋ 
(Ранко) БОРО

15.5.1949-8.3.2023.

Драги стриче, с тугом и болом у души што те нема међу 
нама, чувамо успомену на твој лик и доброту.

Почивај у миру!

Славен са породицом

ИЗВОД ИЗ 
ЦЈЕНОВНИКА
Мали огласи (до 20 ријечи) ....
....................................6,00КМ

до 20 ријечи затамњен...........
................................... 9,00 КМ

Ч И Т У Љ Е
1х................................7,00КМ
2х...............................14,00КМ
4х...............................34,00КМ
6х...............................50,00КМ
9х...............................70,00КМ
10х.............................85,00КМ
12х...........................100,00КМ
15х...........................130,00КМ
20х...........................180,00КМ
1/1............................250,00КМ

Посљедњи поздрав нашем 
великом пријатељу

МАРТИЋ 
МИРОСЛАВ

С тугом и поштовањем,

Душко, Нада, 
Недељко, Бранислав, 

Горан, Татјана и Николина

20. марта навршава се пет 
тужних година од када са 
нама није наш драги

МИТРОВИЋ 
МИТАР     

Заувијек си у нашим срцима.

Супруга Невенка, 
син Жељко и кћерка 

Жељка са породицом
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21. марта навршава се 
година од смрти нашег драгог

БЛАГОЈЧИЋ 
ПЕТКО

С поштовањем,
  

ожалошћена породица

У недјељу, 19. марта навршава се 40 тужних дана од када са нама није наш драги

ЂУКИЋ (Рајко) МИРКО
Тог дана обавићемо четрдесетодневни помен, посјетити његов гроб, положити цвијеће и упалити свијеће.
Вријеме пролази, а туга и бол у нашим срцима остају.
С тугом и љубављу у срцу, чувамо те од заборава.

Супруга Љубица, синови Добро и Дејан, снаха Жељка, сестра Вука и унучад Лука и Сара

У недјељу, 19. марта навршава се 40 тужних дана од када са нама није 
наш драги син, супруг, отац, свекар и дјед

ПОКРАЈАЦ СЛАВКО
Тог дана обавићемо четрдесетодневни помен, посјетити његов гроб, 

положити цвијеће и упалити свијеће.
Заувијек ћеш бити у нашим срцима.
С тугом, љубављу и поштовањем

мајка Јела, супруга Нада, син Љубомир, 
кћерка Невена, снаха Силвија и унуке Николина и Мила

18. марта навршава се 26 
година од када са нама није 
наш драги

ПОКРАЈАЦ 
ЉУБОМИР

С тугом и поштовањем, 
успомену на тебе чува

породица Покрајац

17. марта навршавају се три године од смрти нашег драгог

ЧОЛИЋ 
ДРАГОМИР - 

ДРАГО
Твојим одласком много смо изгубили.
Вјечно ћемо те се сјећати.

Супруга Илона, сестре Боса и 
Радмила са породицама

18. марта навршава се 11 тужних година од смрти нашег пријатеља

ШЉОКА КЕМАЛ
2012-2023.

Тим поводом окупићемо се у суботу, 18. марта у 12 часова на мезару и 
положити цвијеће.

Остаћеш вјечно у срцима својих вјерних пријатеља
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Резултатска агонија „Текс-
тилца“ се наставља. Уз све 
недаће дервентски састав 
на мечу у Зворнику није им-

ао ни среће.
Баш у почетној фази утак-

мице, када су дјеловали бо-
ље од домаћег састава, пр-
имили су гол за који се испо-

ставило да је одлучујући.
У финишу меча „Тексти-

лцу“ је, у најмање два поку-
шаја, за длаку измакао бар-

ем бод. Кушљићев покушај, 
када је голман већ био са-
владан, заустављен је на 
гол линији, а слично је било 
и послије ударца Ђекића.

На мечу у Зворнику, од 14 
играча који су наступили за 

„Текстилац“, чак осам је било 
из омладинског погона. Ин-

аче, од оних на које се озби-
љно рачуна овај пут су изо-

стали Ћорић, Ђуричић, Дус-
пара и Бразилац Гомеш.

Завршница такмичења у Купу Републике Српске у 
футсалу биће одиграна сљедећег викенда у Спорт-
ском центру.

Двије полуфиналне утакмице на распореду су су-
тра (петак), док ће одлучујући меч бити одигран у не-
дјељу.

У првом полуфиналном мечу од 18.30 часова игр-
аће екипе бањалучког „Борца“ и „Челинца“, док ће од 
20.30 часова на терен „Радник“ из Бијељине, иначе 
лидер Премијер лиге БиХ, и екипа „Дервенте“.

Финални меч заказан је за недјељу у 20 часова, а 
у 18 часова биће одиграно финале у конкуренцији 
јуниора.

Прољећни дио првенства 
у Омладинској квалитетној 
лиги РС - Група запад, у ко-
јој наступају пионири, пред-
пионири и пјетлићи „Текст-
илца“ почео је у суботу, а 
младе наде гостовале су у 
Модричи забиљеживши по-
бједе.

Пионири су тријумфовали 
резултатом 1:0, предпионири 
6:2, а пјетлићи 3:0, а у сље-
дећем колу биће домаћини 
одговарајућим селекцијама 
„Љубића“ из Прњавора. Од 
ове три селекције „Тексти-
лца“ најбоље пласирани су 
предпионири који дјеле прво 

мјесто са „Слогом“ и „Борц-
ем“ са истим бројем бодова.

Иначе, све омладинске 
селекције клуба са радом су 
послије зимске паузе поч-
еле крајем јануара, упоредо 

са почетком школске године. 
Током фебруара, односно 
припремног периода, пет та-
кмичарских селекција одиг-
рало је приличан број при-
јатељских утакмица, а прот-

ивници су им били „Марс-
онија“ из Славонског Брода, 
„Еурофудбал“ из Грачанице, 
„Илићка“ из Брчког и „Коз-
ара“ из Градишке.

Такође, током фебруара 
селекције играча рођених од 
2010. до 2014. године сваког 
викенда су играли утакмице 
Зимске регионалне лиге, а у 
саму завршницу су се пласи-
рале генерације играча рођ-
ених 2010. и 2012. године. 
Завршница је одиграна у Мо-
дричи, а селекција 2012. за-
узела је друго мјесто послије 
пораза у финалу на пенале, 
док је селекција 2010. зау-

зела четврто мјесто. 
За кадете и јуниоре такми-

чење у Омладинској лиги 
БиХ сјевер, још није почело, 
а поред неколико пријатељ-
ских утакмица, кадети су 

одиграли и два пријатељска 
сусрета против сениорских 
екипа. Савладали су 4:1 се-
ниоре „Свилаја“ и 5:2 сени-
оре „Зборишта“.

ДЛ

Члан дервентског Теквондо клуба Сергеј Теофил-
овић учествовао је на Првенству БиХ за сениоре у 
категорији до -87 кг које је одржано протеклог вик-
енда у Мостару. Теофиловић је поражен у првом колу.

У улози дјелиоца правде била је интернационални 
судија Дервенћанка Маја Стојковић.

Куп РС у футсалу

Финале 
у Дервенти

Foto
vijest

Такмичења младих селекција „Текстилца“
Најмлађи упијају фудбалске лекције

„Текстилац“ поражен у Зворнику

И срећа 
окренула леђа

ДРИНА - ТЕКСТИЛАЦ 1:0 (1:0)
Стадион у Зворнику. Гледалаца: 150. Судија: Јелић 

(Бањалука).
Текстилац: Mарковић, Mарић, Ђекић, Jоловић, Оливеира 

(од 75. Прљета), Jовановић, Кушљић, Башић (од 83. 
Теофиловић), Соса, Савић (од 46. Лејић), Игњић.

Заустављени ударци Кушљића и 
Ђекића који су могли донијети 
макар бод

Акција за породицу Тривић
У сљедећем колу „Текстилац“ ће угостити екипу 

„Жељезничара СТ “ из Бањалуке, а меч ће имати хум-
анитарни карактер. Сав приход од улазница на 
градском стадиону биће дониран породици Тривић. 
Почетак утакмице предвиђен је у 14.30 часова, а ула-
зница кошта пет марака.

Од 14 играча 
који су играли у 
мечу, чак осам 

било из 
омладинског 

погона
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СПОРТ

Рукометаши „Дервенте“ на 
најбољи начин отворили су 
прољећни дио првенства у 
Првој рукометној лиги савл-
адавши у дербију кола „Сла-
вију“ из Источног Сарајева.

Овим тријумфом Дервенћ-
ани су наставили да „дишу 
за врат“ лидеру на табели 

екипи бањалучке „Младости“.
Прво полувријеме меча 

било је колико - толико изје-
дначено, иако се „Дервента“ 
у посљедњих десетак мин-
ута одвојила на плус четири, 
што је била солидна основа 
за друго полувријеме, али и 
разлика која није гарант-

овала побједу.
Међутим, одмах на поче-

тку другог полувремена до-
маћини су направили серију 
од 6:1 и достигли предност 
од плус девет голова (20:11, 

21:12), па је нестала сва не-
извјесност. Послије само не-
колико минута предност је 
повећана и на десет голова 
(24:14, 25:15) и тада је дош-
ло до малог опуштања у ре-
довима „Дервенте“. Тада го-

сти праве серију од 6:1 и пр-
иближавају се на пет голова 
разлике (26:21), али на сре-
ћу „Дервенте“ њихова прича 
се ту завршава. Успоставља 
се равнотежа на терену и 

утакмица се рутински прив-
оди крају.

У сљедећем колу Дерве-
нћани гостују у Котор Варо-
шу код увијек неугодне исто-
имене екипе.

ДЛ

БОРАЦ (О) – БОРАЦ (К) 4:2
Прољећни дио првенства у Подручној фудбалској 

лиги Добој требало би да почне 26. марта, а осињски 
„Борац“ угостиће екипу „Озренских соколова“ из 
Бољанића.

У оквиру припрема за наставак првенства Осињани 
су на стадиону у Дервенти одиграли први контролни 
меч са имењаком из Которског, а коначни резултат 
био је 4:2 за домаћине. Утакмица је имала сва 
обиљежја пријатељског меча у којој су обије екипе 
приказале атрактиван фудбал, а шансу да покажу шта 
знају добили су сви играчи.

Кошаркаши „Дервенте“ укљижили су још два бода, 
али овај пут без борбе.

Службеним резултатом регистрована је утакмица 
коју су требали да играју против „Сокоца“, екипе која 
је раније одустала од такмичења. 

У сљедећем колу Дервенћани ће угостити екипу 
„Варда ХЕ“ из Вишеграда и то ће бити прилика за 
нови тријумф.

Одлука о новом члану Пр-
ве футсал лиге РС биће до-
несена на узвратном мечу у 
Палама, с обзиром да је пр-
ва утакмица између „Дерв-
енте“ и „Јахорине“ завршена 

резултатом који је за обије 
екипе активан. 

У нешто бољем положају 
је, наравно, „Дервента“, која 
реванш чека са два гола за-
лихе, али ни гости не би тр-

ебало да буду незадовољни. 
Екипа „Јахорине“ током 

меча у Дервенти повела је у 
раној фази утакмице, да би 
Шарчевић успио да изјед-
начи, а нешто касније у лис-
ту стријелаца уписао се и 
Којић и донио предност дом-
аћинима. У другом дијелу 
утакмице гости су остали 
без једног играча, што је 
значајно утицало на њихову 
игру. Ипак, успјели су да се 

врате у меч и изједначе, али 
су пред крај утакмице фи-
зички пали што су играчи „Де-
рвенте“ искористили и са 
два гола дошли до предности.

Реванш је заказан за нед-
јељу, 19. март, а коначни поб-
једник ће на мегдан побједн-
ику другог полуфиналног пара. 
Првак ће сигурно у Прву лигу, 
док судбина другог финал-
исте зависи од развоја ситуа-
ције у Премијер лиги БиХ.

Футсал тим „Дервенте“ има солидну залиху пред реванш са екипом „Јахорине“

Прва лига надохват руке
ДЕРВЕНТА - ЈАХОРИНА 4:2 (2:1)

Спортска дворана Дервента. Гледалаца: 300. Стријелци 
за Дервенту: Шарчевић у 6, Којић у 9, Радоја у 32. и Пиваш 
у 36. минути.

Дервента: Благојевић, Којић, Брковић, Пиваш, Радоја, 
Шарчевић, Кулага, Делић, Јелић, Симић.

Рукометаши „Дервенте“ 
у дербију кола савладали „Славију“

Најбољи 
старт првенства

ДЕРВЕНТА - СЛАВИЈА 30:24 (14:10)
Спортска дворана Дервента. Судије: Остојић - Шуматић 

и Симић. Седмерци: Дервента 5 (5), Славија 6 (5). 
Искључења: Дервента 4, Славија 4 минута.

Дервента: Топић, Сибинчић 6, Шаренац 11, Земуновић, 
Милинковић 2, Кнежевић 4, Давидовић 1, Станковић 1, 
Савић 4, Рамадановић, Шмуља 1, Малешевић, Пећић, 
Микеревић, Дринић. Дервенћани настављају да „дишу 

за врат“ лидеру на табели

Кошарка

Бодови 
без борбе

„Борац“ из Осиње

Пријатељски меч
одлично загијавање


