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ТЕЛЕФОНИ У ОПШТИНИ
Начелник општине (051) 553-010, факс 051 553-015

Службеник за односе с јавношћу 051 553-012
Замјеник начелника 051 553-013

Предсједник Скупштине општине 051 553-019
Секретар Скупштине општине 051 553-018

Одјељење за општу управу 051 553-030, 553-031
Матичар 051 553-027

Одј,за просторно уређење 051 553-037, 553-038
Одјељење за финансије 051 553-048, 553-049

Одсјек за прив. и друш. дј. 051 553-042, 553-043
Одј. за инсп. и ком. полиц. 051 553-053, 553-054

РО Пореске управе 051 555-280, 551-302,
Општинска борачка организација  051 552-529

РС Геодетске управе 051 551-063
Ватрогасна јединица: 122 (полиција преусмјерава)

УСТАНОВЕ
Дом здравља 051 551-044, Хитна помоћ 066 046 797

Полицијска станица: 051 551-222,
Центар за спорт и културу: 051 553-958
Центар за социјални рад: 051 555-096

Народна библиотека “Иво Андрић”: 051 552-547
Дјечији вртић “Невен”: 051 551-345

Пошта: 051 555 027; Црвени крст 051 551 072

ШКОЛЕ
Средња школа: 051 551-061,

ОШ “Милош Дујић” Челинац: 551-009, 555-287
ОШ “Младен Стојановић” Јошавка: 051/562-072
ОШ “Н. Пивашевић” С. Дубрава: 051/561-155,

ЦРКВЕ
Црквена општина Челинац: 051 551-315, 
свештеник Дејан Поповић 065/666-687,
свештеник Радивој Вујанић 065 528 520,

Црквена општина Стара Дубрава 051/561-280, 
Црквена општина Јошавка 051/562-332,
свештеник Богољуб Чанић: 065640-020,

ЦО Бранешци 051/564-626, свеш. Лука Божић
065/732-332,

ЦО Поповац, свеш. Борко Ђурђевић 065/487-460.
Манастир Ступље 066 475 569, 051 262 222,

МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Мјесна заједница Укрина: 051 561-144,
Мјесна заједница Јошавка: 051 562-126,

Мјесна заједница Бранешци: 051 564-630,
Мјесна заједница Брезичани: 051 683-281,

Мјесна заједница Шњеготина Д: 051 415-132,
Мјесна заједница Шњеготина Ср: 051 569-069,

Мјесна заједница Поповац: 051 565-177
Мјесна заједница Шахиновићи: 051 565-195

КОМУНАЛНА ПРЕДУЗЕЋА
“Чистоћа и зеленило” 051 555-036
“Водовод” 051 555-460, 555-461, 555-462
Градско гриј: 051 551-830, Топлана 551-897,
Ватрогасна јед: 122 (полиција преусмјерава)
Паркинг служба 051 553-026,
Електродистрибуција: дежурни 051 551 146,
Call centar, Дирекција БЛ: 051 247 100,

ДИМЊАЧАРИ
Пекез Миле: 065/792-842; 051/551-765,Пекез Миле: 065/792-842; 051/551-765,

Марјановић Радислав (Гралим): 065/520-700,Марјановић Радислав (Гралим): 065/520-700,
Божић Гојко Пицан 065/383-292, 051/551-956,Божић Гојко Пицан 065/383-292, 051/551-956,

РЕСТОРАНИ
Хотел “Турист” 051/551-230, 051/551-093;

“Житњак” 051/553-802, 065/288-400;
“Лагуна” 051/552-642;

“Ђоле”, Зелени Вир 065/955-574;
Коноба “Бук” 065 827 841;

МАЈСТОРИ
Ригипс: Тривић Зоран 065/537-388, 

051/551-827,
Молер СЗР“САША”: 065/545-894,

Електромеханичар и климе: 065/548-574,
Аутомеханичар Јунгић 051/551-367,

Водоинсталатер: Пекез Миле: 
065/792-842; 051/551-765

Стаклар Бојан 065/466-513

ФРИЗЕРСКИ САЛОНИ
”Атос” (Тривић Драгана) 051/551-135,

“Оља” 051/552-702,
“Марија” 065/577-402,

“Данијела” (Данијела Јолџић) 065/142-018,
“Welness studio” 051/551-715,

“Сандра” (Сњежана Срдић) 065/339-469,
”Fancy look” (Драгана Пашалић) 051/552-935,

“Гламур” 051/552-933,
”Слађана” 065/906-332,

“Capelli” 065/547-794; 065/725-032,
“Стил” (Данијела Савић) 065/984-842,

Bellissima 065/742-397,
“Дарија” 065/843-790,

“Невена” Невена Сарић 065 573 304,
Della bellezza 065/575-384,

“Стела” (Стела Стојановић - Крминац 065/697-258,
Фризерски салон “РАДЕНКА” 066/873-290.

ФРИЗЕРСКИ САЛОН “ВАЛ” ЈОШАВКА
(КОД МОСТА ПРЕМА ЖЕЉЕЗНИЧКОЈ СТАНИЦИ)

051/562-020, 065/670-240,

СУДСКИ ТУМАЧ ЗА
ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК

Професор италијанског и српског језика и 
књижевности

Борис Максимовић - 065/544-969
space.geronimo@gmail.com

Камермани и фотографи
Миле Родић: 065/673-589,
Зоран Бабић: 065/933-293,

Александар Ковачић: 065/983-529,
Никола Дерајић: 065/616-507,

Славиша Бранковић: 066/931-222
Никола Тадић 065/996-829

ИНФОРМАТОР;                                                           Бол нас поново сједињује с Богом;  Данте
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Рјешењем Министарства за информисање
РС број: 01-303-1/00 „Челиначке новине“
су уписане у Регистар јавних гласила под

редним бр. 355.
На основу члана 33. став 1. тачка 9. Закона

о акцизама и порезу на промет Мини-
старства науке и културе је мишљењем

број 06-6-61-830/02 од 4. 11. 2002. године
„Челиначке новине“ ослободило плаћања

пореза на промет.
жиро-рачун:

ОО СПКД “Просвјета” Челинац, 
број: 5520360002761150,

ЈИБ: 4400595390136
ISSN 1986-9509

^elina~ke novine
Informacije: 065/958-202

Претплата – чланарина

Чланарина (претплата) за Клуб читалаца «Челиначких
новина» и за 2020. годину (12 бројева) износи 20 КМ.
Претплатници који желе да им «Челиначке» стижу

поштом на ову цијену треба да додају и годишњу поштарину,
која износи 12 КМ за БиХ, а 70 КМ или 35 евра за иностран-
ство. Годишња претплата на електронско издање «Челинач-
ких новина» (PDF) кошта 20 КМ. Наравно, никакви
трошкови поштарине се не додају. Претплатници на елек-
тронско издање су такође чланови Клуба читалаца «Чели-
начких новина». Чланарине и донације за «Челиначке
новине» могу се уплатити на жиро-рачун: 

СПКД «Просвјета» ОО Челинац.
Број рачуна: 5520360002761150,  код Addico Bank,
ЈИБ: 4400595390136.

Позив за сарадњу
- Не објављујемо анонимна писма;
- Прилоге примамо до 15. у мјесецу;
-  “Челиначке новине” су 2012. годинe

одликоване “Златном плакетом општине Че-
линац” за изузетне заслуге и допринос раз-
воју општине Челинац;

- Будите члан Народне библиотеке “Иво
Андрић” и СПКД “Просвјета” Челинац и

равноправно с нама учествујте у културном
развоју заједнице;

Огласни простор бесплатно уступамо
свим колективима и појединцима који под-
ржавају културне, спортске, омладинске, ху-
манитарне и еколошке активности;

Дом здравља

Заказивање
прегледа

Централа 051 551-044
У циљу квалитетније кому-

никације (избјегавање беспо-
требног чекања) са грађани-
ма - корисницима услуга
служби Дома здравља Чели-
нац уведене су директне ли-
није за службе породичне
медицине:

ТИМ 1 - 051 491-881, 
066 585 706,
ТИМ 2 -  051 491-882, 
066 585 707, 
ТИМ 3: 051 491-883, 
066 585 708,
ТИМ 4 - 051 491-884, 
066 585 709,
ТИМ 5 - 051 491-885, 
066 585 710,

ТИМ 6 (Јошавка) -  
051 562-173,
ТИМ 7 (Укрина) - 
051 561-141, 066 585 712,
ТИМ 8 (Бранешци) - 
051 564-622, 066 585 713;
ВОЗАЧИ: 051 551 044 
локал 122, 066 235 848,
Служба гинекологије 
051 491-886
Центар за ментално здрав-

ље 051/491-887,
Специјалистиче службе за

заказивање код свих спе-
цијалиста 051/491-880 (уро-
лог, офтамолог, торакални
хирург, абдоменални хирург,
кардиолог, ендокринолог,
ортопед, неуролог, васку-
ларни хирург).

ПЕДИЈАТРИЈА: 
051/491-888, 066 585 715,
Овим путем молимо гра-

ђане да број 124 користе
само за хитне случајеве!

ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE
- Дом здравља: ЦЕНТРАЛА: 551-044, 

- ХИТНА ПОМОЋ: 124 или 051/551-015 
- директор 051 555-262, 

- Стоматолог др Ђурић: 051/552-851, 
065/923 301;

- Стоматолог ОСМИЈЕХ, Црни Врх 
051/921-841,З065/843-193,

- Здравствена установа др Радоњић: 
051/551-189,

- Стоматолог. др Никола Радоњић
051/551-333,

- Апотека Маргомедик: 051/552-561.
- Апотека у Дому здравља: 051/555-080,

- Црвена апотека: 051/490-880,
- Апотека Expera Pxarmacy 051/551-022
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МИСАО ЗА МАЈМИСАО ЗА МАЈ Уво дник

Че�ка�ју�ћи�вас�крсе�ње�ра�зу�ма
Ипро те клог мје се ца удар не ви јес ти на свим свјет ским ме -

ди ји ма би ле су ве за не за пан де ми ју ви ру са ко ро на. Збра -
ја ли су се по да ци о обо ље ли ма, пре ми ну ли ма и

изли је че ни ма од ове мис те рио зне бо лес ти, те уво ђе не ве ома
рес три кти вне мје ре у кре та њу ста но вниш тва и ра ду по сло вних
су бје ка та. По ли циј ски час тра јао је и то ком вас кршњих пра зни -
ка. Ци је ли сви јет имао је са мо је дну бри гу – ка ко за ус та ви ти
ши ре ње ви ру са. 

У ври је ме за кљу че ња овог бро ја, 19. апри ла (Вас крс), у сви -
је ту је еви ден ти ра но пре ко 2.225.000 обо ље лих, 157.000 умрлих
и 574.000 изли је че них ли ца. Од тог бро ја у Евро пи је обо ље ло
пре ко ми ли он ли ца, а умрло бли зу 100.000. Овај опа ки ви рус
сво ју убо ји ту моћ прво је по ка зао да ле ко од на ших прос то ра, у
мно го ор га ни зо ва ни јим и еко ном ски ја чим држава ма, па су
државе бив ше Ју го сла ви је има ле вре ме на да се при пре ме што
је сре ћа у овој ве ли кој не сре ћи. Још ве ћа сре ћа је што су то ври -
је ме, ка ко са да ства ри сто је, и ис ко рис ти ле. Ти ме је у на шем
ре ги ону из бје гну та апо ка лип са ви ђе на у Ву ха ну у Ки ни ода кле
је, ка ко се пре тпос тав ља, све кре ну ло, за тим у Ита ли ји, Шпа -
ни ји, Фран цус кој, Ве ли кој Бри та ни ји, САД и дру гим зе ма ља ма. 

До Вас крса у Ре пу бли ци Српској на овај ви рус, ка ко је са -
оп штио ми нис тар здрав ља и со ци јал не за шти те др Ален Ше ра -
нић, ко ји је сво јим од мје ре ним и стру чним ме диј ским
нас ту пи ма сте као ве ли ко по што ва ње ја внос ти, тес ти ра но је
бли зу 8.000 ли ца од ко јих је по зи ти вно на ви рус би ло 534.
Нажалост, од 5. мар та, ка да је у Српској еви ден ти ран први слу -
чај, и то ве зан за Че ли нац, па до Вас крса, пре ми ну ло је 17 осо -
ба, а ви ше њих је ли је че но у ме ди цин ским ус та но ва ма, не ки су
би ли и у те шком здрав стве ном ста њу. Опо рав ље но је 251 ли це.
Због кон та кта са ин фи ци ра ним или за то што су до пу то ва ли из
инос тран ства, под здрав стве ним над зо ром на ла зи ло се 4.188
ли ца, а из над зо ра је иза шло 19.602 ли ца. Обо ље ло је и 11 Че -
лин ча на од ко јих се до пи са ња овог тек ста опо ра ви ло тро је.

И ово га пу та по нав ља мо оно шта смо на ве ли у про шлом
бро ју на шег лис та – сви јет при је и по сли је пан де ми је не ће би -
ти ис ти. Де си ће се дра ма ти чне про мје не у свим се гмен ти ма
живо та, а на ро чи то у здрав ству, еко но ми ји, по ли ти ци и друш -
тве ном оп хо ђе њу. Ова по шаст пот врди ла је да сви јет не иде у
до бром прав цу. Нај важни је ства ри, по пут здрав ства, на уке и
очу ва ња здра ве живо тне сре ди не скрај ну те су на друш тве ну
мар ги ну. Овом ра си пном и хе до нис ти чком сви је ту мно го је
важни ја за ба ва. Ни је ре ал но оче ки ва ти да ће чо вје чан ство из
ово га изву ћи по уку, да ће ра зум вас крсну ти јер то ни је чи ни ло
ни за ра ни јих ве ли ких не сре ћа. Штавише, бројни технолошки
изуми који су требали свијет учинити хуманијим стављени су
у функцију његовог разарања. Али је људ ски на да ти се.     Б. М.

ДОГАЂАЈ МЈЕСЕЦАДОГАЂАЈ МЈЕСЕЦА

Борба против короне

ЛИЧНОСТИ МЈЕСЕЦАЛИЧНОСТИ МЈЕСЕЦА

ПРЕГЛЕД МЈЕСЕЦА; Срећа нас окупља, али нас бол сједињује; Вајлд

МИНУСМИНУС

Довољна је нагла промјена усло-
ва и човјечанство се враћа на стање
првобитне дивљине; 

Ч. Милош

Помоћ угроженом становништву у вријеме короне Непажљиво палећи коров изазивају пожаре

На првој борбеној линији у борби
против короне: радници Дома здравља
Јосип Слоћук, Мирослава Радосавац,
Миладин Зебић, Данијела Савић Јаго-
дић, Иван Савичић и сви други...

ПЛУСПЛУС
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АКТУЕЛНОСТИ;                                       Проблем болесника је проблем простора; Вајнигер

На првој борбеној 
ли ни ји про тив ко ро не

У ври је ме пан де ми је ви ру сом ко ро на мно го на -
ших гра ђа на из ра зних сфе ра живо та и ра да улажу
ве ли ки труд и за ла га ње да се спри је чи ши ре ње ове
опа ке бо лес ти. Сва ког да на гле да мо здрав стве не ра -
дни ке из чи та вог сви је та ка ко улажу ве ли ке на по ре
у ње го ва њу обо ље лих, излажући та ко ри зи ку сво је
здрав ље и здрав ље сво јих нај ближих. Због то га смо
свје до ци да се ши ром сви је та, а та ко и код нас, ве -
ли ки број ме ди цин ских ра дни ка за ра зио без об зи ра
на све мје ре за шти те. Изја ва је дног хи рур га каже
да му дуже тре ба да обу че за шти тну опре му и при -
пре ми се за опе ра ци ју сли је пог цри је ва код па ци -
јен та за раженог ко ро ном не го што тра је са ма
опе ра ци ја. У чи та вом сви је ту уво де се рес три кти -
вне мје ре у по гле ду огра ни че ња кре та ња и за бра не
ра да ве ли ког бро ја дје ла тнос ти. У сви је ту су пре ки -
ну ти и одложени сви ве ли ки до га ђа ји ма о ко јој
врсти да се ра ди. При је са мо два мје се ца би ло је не -
за ми сли во да не ће ра ди ти угос ти тељ ски обје кти,
фри зер ски са ло ни и мно ге дру ге гра не на ше при -
вре де. Ни у то ку ра та ни је ова ко би ло ста ње.

Ни ко ме да нас ни је ла ко у бор би про тив овог не -
ви дљи вог не при ја те ља, а ко ли ко ће то тра ја ти ни ко
не може са си гур нош ћу да пре дви ди. У све му то ме
нај тежи те рет па да на здрав стве не ра дни ке.

Хи ги јен ско-епи де ми оло шка служба у До му
здрав ља „Све ти Вра че ви“ Че ли нац улаже изу зе тне
на по ре од са мог по чет ка епи де ми је. Већ 25. 2.
2020. го ди не на ши гра ђа ни су по че ли прис ти за ти
из зе ма ља гдје се по че ла ши ри ти за ра за иза зва на
ви ру сом ко ро на и мо ра ли су би ти став ље ни под
здрав стве ни над зор.

Узи ма ње првих бри се ве за тес ти ра ње од ли ца
код ко јих се су мња ло на ви рус ко ро на ни је би ло ни -
ма ло ла ко због влас ти те си гур нос ти. Док по тре бна
си гур но сна опре ма ни је би ла обе зби је ђе на им про -
ви зо ва ло се са за шти тним оди је ли ма за ебо лу. На -
кон што је опре ма дос тав ље на по че ло се са

сва ко дне вним тес ти ра њем. При ли ком тес ти ра ња се
одви ја чи та ва це ре мо ни ја обла че ња за шти тних
оди је ла, мас ки  и све пра те ће опре ме. При бор за
узор ко ва ње и ос та лу апа ра ту ру је не оп хо дно ис ко -
рис ти ти на на чин пре дви ђен за то и узо рак дос та -
ви ти Ин сти ту ту за ја вно здрав ство РС у Ба ња Лу ци. 

Ре зул та ти сва ког тес ти ра ња су спре мно иш че -
ки ва ни и та да 5. мар та до ла зи сље де ћи из вје штај -
„па ци јент по зи ти ван“. За љу де у Хи ги јен ско-епи де -
ми оло шким служба ма тад по чи ње нај важни ји дио
по сла. Тре ба ло је из врши ти епи де ми оло шку ан ке ту
ко ја пред став ља нај важани ји се гмент у пос туп ку
пре си је ца ња да љег ши ре ња за ра зе. Тре ба ло је до ћи
до по да та ка са ким је за ражени био у кон та кту. На -
кон то га до ћи до њи хо вих адре са, бро је ва те ле фо на
и на кра ју их кон та кти ра ти. Раз го во ри су тра ја ли
са ти ма. Та да се по јам ра дног вре ме на из гу био и ра -
ди ло се до ка сно у ноћ. Сва ки сат је био пре су дан
да не до ђе до да љих кон та ка та.

Свим на ве де ним кон та кти ма на осно ву миш ље -
ња епи де ми оло га здрав стве ни ин спе ктор из да је
рје ше ње о ку ћној изо ла ци ји ко је се мо ра хи тно уру -
чи ти.

На кон два да на по но во су се че ка ли ре зул та ти
за дру го ли це код ко га се су мња ло на за ра зу. Први
ре зул тат тес ти ра ња је био не га ти ван, али ра дост
ни је ду го тра ја ла јер је за два да на дос тав љен но ви
из вје штај - „осо ба по зи ти вна на ко ро на ви рус“, ра -
зо ча ре ње... Та да по чи ње ус та ље на и про пи са на
про це ду ра и при пре ма тран спор та за УКЦ РС у Ба -
ња Лу ци. До ла зи се пред по ро ди чну ку ћу са ком -
пле тном за шти тном опре мом. Све је би ло по ма ло
тужно и зас тра шу ју ће. Ко мши ја ма ни је пре ос та ло
ни шта дру го не го да за бри ну то и у стра ху гле да ју
при пре му за тран спорт мла де осо бе.

По но во је тре ба ло до ћи до свих ли ца са ко ји ма
је за ражена осо ба би ла у кон та кту и ста ви ти их у
ку ћну изо ла ци ју. Та да, на осно ву са мо је дног за -
раженог рје ше ње о ку ћној изо ла ци ји до би ја 48 ли -
ца ко ји ма се про пи су ју стро ге нор ме по на ша њу у
то ку 14 да на тра ја ња изо ла ци је. Ве ли ки број Че лин -
ча на нас тав ља да прис тиже из чи та ве Евро пе због
по ја ве епи де ми је у свим зе мља ма па се та ко са мо
за је дан дан у службу при ја ви ло 84 ли ца и обим по -
сла у Хи ги јен ско-епи деми оло шкој служби из да на
у дан рас те. У овој служби од првог да на бор бе про -
тив ви ру са ко ро на ра де: Јо сип Сло ћук ис ку сни те -
хни чар још из ра та, Да ни је ла Са вић Ја го дић
ди пло ми ра ни са ни тар ни инжењер, Ми ро сла ва Ра -
до са вац, гла вна сес тра, мла ди те хни чар Иван Са ви -
чић, а по по тре би ту су и дру ги ко ји да ју свој
до при нос. 

Сва ко има та чно одре ђе ну уло гу у овим те шким
вре ме ни ма. Јо цо је ту ал фа и оме га за узи ма ње узо -
ра ка ра ди тес ти ра ња, при пре му и пра тњу па ци је -
на та при ли ком тран спор та на одре ђе ну ло ка ци ју и
по сло ве око де зин фе кци је ја вних и дру гих  обје ка -
та. Гла вна сес тра Ми ро сла ва во ди ра чу на о по што -
ва њу свих про пи са них про це ду ра при ли ком
обла че ња за шти тних оди је ла и тран спор та па ци је -
на та, као и да уви јек по мо гне Јо ци на те ре ну и пи -
та ка ко пос ту пи ти па та ко чим је не ка не до уми ца
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зо ве и каже: „Изви ни те ин спе кто ре што сме там ја
мо рам да пи там..“, и нас тав ља са пи та њи ма. По ред
све га то га сти гне у ве дром ду ху да сви ма по пра ви
ра спо ложење. Да ни је ла пре да но и стро го во ди еви -
ден ци ју о по да ци ма свих ли ца ко ја су у ку ћној изо -
ла ци ји или ка ран ти ну. До во љно јој је са мо по сла ти
по ру ку и сви по да ци бу ду уре дно дос тав ље ни ин -
спе кто ру на да ље пос ту па ње.

Ди ре ктор До ма здрав ља „Све ти Вра че ви“ др
Дра шко Ку пре шак држи све под кон тро лом. У сва -
ком мо мен ту има све ин фор ма ци ја о бро ју ли ца у
изо ла ци ји, о ли ци ма ко ја су тес ти ра на, о ста њу обо -
ље лих итд. 

Сви за је дно, сва ко на свој на чин, прожив ља ва ју
тре нут ке ка да је наш чо вјек, наш су гра ђа нин по зи -
ти ван на ви рус ко ро на. У тој не из вје снос ти, ни за ли
су се да ни и на на шу сре ћу број обо ље лих је био ма -
њи не го у су сје дним оп шти на ма, али се по ве ћа вао. 

Та ко су се оби чно ви кен дом јав ља ли по зи ти вни
слу ча је ви и то ре дом 20. мар та, 5. апри ла, 11. апри -
ла и 12. апри ла. Та да је би ло по тре бно опет спро -
вес ти сву про це ду ру и пу тем епи де ми оло шке

ан ке та ут врди ти сва ли ца са ко ји ма су за ражени би -
ли у кон та кту да би их се ста ви ло у изо ла ци ју. Огро -
ман је то по сао за службу ко ја мо ра во ди ти ра чу на
о сва ком по је дин цу. Сва ка осо ба ко ја је у изо ла ци ји
тре ба да два пу та у то ку да на мје ри тем пе ра ту ру и
да се ја ви у Хи ги јен ско-епи де ми оло шку службу До -
ма здрав ља, и та ко 14 да на. У Оп шти ни Че ли нац од
по чет ка епи де ми је кроз еви ден ци је пра ће ња и изо -
ла ци је про шло 660 ли ца.

На дан пи са ња овог тек ста (15. апри ла), у сви -
је ту је обо ље ло пре ко 2 ми ли она љу ди, а пре ма по -
да ци ма Свјет ске здрав стве не ор га ни за ци је умрло је
пре ко 130.000 љу ди. Упра во због ових број ки, све
мје ре ко је се пре ду зи ма ју с ци љем спре ча ва ња ши -
ре ња за ра зе, за бра не со ци јал ног кон та кта, ра зна
огра ни че ња кре та ња, оба ве зне мје ре по на ша ња на
ја вним мјес ти ма итд, мо гу до при ни је ти да се чо вје -
чан ство избо ри са овом пан де ми јом и не ви дљи вим
не при ја те љем.

Мла ден ДУ ЈА КО ВИЋ, са ни тар но-здрав стве ни
ин спе ктор и члан Шта ба за ванредне ситуације

Штаб за ванредне
ситуације

До 17. апри ла, у Челин цу је од корона вирусом
(ковид 19) заражено десет лица. Под здрав стве ним
над зо ром биле су 184 осо бе, док их је 488 иза шло
из овог ста ту са, потвр ђе но је на сјед ни ци Шта ба за
ван ред не ситу а ци је одржаној тога дана.

Из извје шта ја кон трол них орга на видљи во је да
током прет ход них дана није било крше ња поли циј -
ског часа, нити рје ше ња о изо ла ци ји. 

Штаб пози ва сугра ђа не на досљед но пошто ва -
ње репу блич ких мје ра у дане васкршњих пра зни ка,
како бисмо задр жа ли ста бил ну епи де ми о ло шку
сли ку и успо ри ли шире ње зара зе, али да исто вре -
ме но не бисмо дово ди ли кон трол не орга не у ситу -
а ци ју да кажња ва ју сво је сугра ђа не. На сјед ни ци је
ода та почаст хирур гу Мио дра гу Лази ћу из Ниша
који је пре ми нуо након бор бе са виру сом коро на,
а током Одбрамбено-отаџбинског рата спасавао је
становништво у Републици Српској.

Средином априла извр ше на је подје ла 133 сје -
мен ска паке та пољо при вред ним про из во ђа чи ма са
под руч ја Општи не Чели нац. Паке те са сје мен ским
мате ри ја лом обез би је ди ло је Мини стар ство пољо -
при вре де, шумар ства и водо при вре де РС, с циљем
убла жа ва ња нега тив них посље ди ца шире ња виру са
коро на. Исто вре ме но, Општи на Чели нац је подр -
жа ла про љећ ну сје тву са 3.500 КМ, на начин да је
још 35 кори сни ка доби ло по сто ти ну мара ка за сје -
мен ски мате ри јал. 

Подрша привредницима

Штаб за ванредне ситуације је при пре мио сет
еко ном ских мје ра за подр шку послов ним субјек ти -
ма у пре ва зи ла же њу посље ди ца епи де ми о ло шке

кри зе усљед виру са коро на.
Сви посло дав ци (прав на лица и пред у зет ни ци)

који су обве зни ци пла ћа ња  кому нал не так се, а
који ма је због поја ве виру са коро на у пот пу но сти
забра њен рад (уго сти тељ ски објек ти свих врста,
свад бе ни сало ни, дје чи је игра о ни це, при ват не сто -
ма то ло шке амбу лан те, фит нес цен три, фри зер ски
и козме тич ки сало ни, бути ци, пре во зни ци, так си
пре во зни ци и ауто-шко ле) осло бо ђе ни су у цје ли -
ни пла ћа ња кому нал не так се за март, април и мај;
Свим посло дав ци ма (прав на лица и пред у зет ни ци,
изу зев трго ви на пре храм бе не робе) који су обве -
зни ци пла ћа ња  кому нал не так се, а који ма је огра -
ни чен рад због поја ве виру са коро на, ума њу је се
упла та кому нал не так се за 50 одсто за март, април
и мај; Обве зни ци заку па зим ских и љет них башта
(уго сти тељ ски објек ти свих врста) осло ба ђа ју се у
пот пу но сти пла ћа ња ових оба ве за за март, април и
мај; Обве зни ци заку па јав них повр ши на (кио сци)
осло ба ђа ју се у пот пу но сти пла ћа ња оба ве за за
март, април и мај; Закуп ци послов них про сто ра
који се нала зе у вла сни штву општи не Чели нац, а
који ма је у пот пу но сти забра њен рад, биће осло бо -
ђе ни пла ћа ња заку па за март, април и мај.

Драгана КЉАЈИЋ



ИНФОРМАТОР;                                            Сузе су за срце оно што је вода за рибе;  Флобер

Положај

Координате: 44 °4 3�S 1 -
7° 1 9�I

Че лин ац је  см јеш-тен у
долини ријеке  В рбање ,
готов о  на улазу у Бања луку
од које  је  удаљен са мо  12 км
ј угоисточн о.

Н адморск а  висина се крећ е  од 190  (долина
ријеке   Врб ање , 4 км  о д града)  до 759 ме та ра (Вис
Липо ва ц, 8  км од  град а) .  

Саобр аћај
Челин ац  је  са о кру жењем  по везан д об рим

саобраћајним в ез ам а:(карта у прилогу)! 
Аер одр ом: Ла кт аш и 35 к м.
Жељезни чк а  пруга  Бањалук а  –  Добој  к роз чели -

начку  опш тину про лази у  д уж ин и од 40  км са ст ан -
ицама  у Чели нц у, Бојићима,  Јо ша вки, Шњ его тини
Д оњо ј, Шњего тини В ели кој, С та рој Д убрави и Г ор -
њи м Вијачанима. У то вар и пр етовар  робе омогућен
ј е на станицама у  Че л инц у, Јо ша вки и С та рој
Дубра ви.

М аги стрални пут: Ба ња лука (12 км) –  Че линац
–  Котор  Варош  ( 17  км) –  Теслић  (7 0 км). 

Р егион алн и путеви: 
Челин ац – Стара Дубр ава (28  км)  – Прњавор  (44

км),  из лази на брзу цес ту  Бањалука – Д об ој ;
Чел ин ац –  Стар а  Ду брава ( 28 км) –  Кл уп е (60

км )  – Теслић; 
Локални  пу т: Чел инац –  Мемићи ( 20 к м) – Кне -

жево (4 0 к м) пов езуј е маги страле  Б ањ алука –

Тесли ћ и Ба њал ук а – Кнеже во – Травн ик ; 
Ло кална  пу тна м ре жа:
С а општин ски м  це нтром лок ал ни м асфалтним

п утем по везане су  с ве  мјесн е  зајед ниц е, а према
свим се ли ма воде  ло кални  пу теви чи је  ј е асфал тир -
ање или  завршен о  или  у  заврш ној фа зи.

Укупна дужина локалних путева (види табелу)
износи 112 км од чега је асфалтирано 72,6 км.

Локалну путну мрежу чини још и мрежа нека-
тегорисаних путних праваца укупне дужине 357,6
км од чега је асфалтирано 46,1 км.

Оп штин ска упра ва
Адре са: Пр вог кра ји шког
про ле тер ског ба та љо на бб,
78240 Че ли нац
Те ле фон: 

+387(0) 51 553 010
Fax: +387(0) 51 553 015
www.opstin a- celina c.c om

Нач елни к општин е

М омчил о З ељков ић , дип.
инжење р машин ств а: 
065 441 357

П р е д с ј  е д н и к
Ску пш ти не 
опш ти не 

мр Дејан Куртиновић,
дип. новинар, 
065 441 360 

Грб и застава Челинца

Грб Челинца након
Одбрамбено-отаџбин-
ског рата претрпио је
мање стилске измјене, а
симболизује историјско,
културно и природно на-
сљеђе и упућује на
брдску конфигурацију
терена, богатство мине-
ралним сировинама и
индустрију овог краја.

Застава је бијеле боје правоугаоног облика
на чијој средини је утиснут грб и натпис оп-
штине.
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Зграда општинске управе 

Путни правац асф. мак, укуп.

Млинска Р, - Шњеготина Доња - Карач 10,7 6,3 17

Дубрава С, - Вијачани Горњи 4,9 0 4,9

Турјаница - Бранешци - гр, оп, Прњавор 5,9 0 5,9

Рас, Брезичани - Диван - Лађевци - гр. опш П 5,3 2 7,3

Саставци (Карач) - Зеленика - гр. оп. КВ 1,9 2,2 4,1

Бабићи - Поповац - Мемићи 12,3 1,9 14,2

Млијеш, (раск) - Црни Врх -гр. оп, Лак. 3,2 3,9 7,1

Раск, - Брезичани - Турјаница - гр. оп, П, 2,8 0,8 3,6

Ст. пруга: Зел. В, - Чел, - Бабићи - гр. оп КВ 8,6 5,7 14,3

Штрбе - Гозна - гр, оп (за Слатину) 3 3,7 6,7

Опс, раск - Кик - Пеј, гробље - Челинац 7,3 2,5 9,8

Јошавка . Бранковићи - Ајмане 2,9 1,8 4,7

Јасик, Кабл, - Поп, - М, - Балте - Каран, 3,2 4,4 7,2

Шњеготина Д, - Шњеготина Велика 0,6 4,4 5

Локална путна мрежа



ДРУШТВО; Бол који прати љубав, машту и одговорност, такође пружа радост; Гибран

Челинац -
мјесто за добар живот
Че ли нач ки крај је из у зет но жи во пи сан, бо гат

бје ло го рич ном и цр но го рич ном шу мом, ли ва да ма
и во до то ци ма, а број не при род не ље по те на се бе
скре ћу па жњу свих про ла зни ка. На овом под руч ју
и у не по сред ној бли зи ни не ма ин ду стриј ских по го -
на ко ји се мо гу на зва ти озбиљ ним за га ђи ва чи ма и
опа сним по здра вље љу ди, биљ ног и жи во тињ ског
сви је та ни ти је у пла ну њи хо ва из град ња. Ло кал но
ста нов ни штво у по љо при вред ној про из вод њи тра -
ди ци онал но не пре тје ру је у упо тре би хе миј ских
сред ста ва па се ов дје углав ном про из во ди здра ва
хра на. Сав от пад ду жи низ го ди на од ла же се на Ре -
ги о нал ној де по ни ји у Ра ми ћи ма код Ба ња лу ке, три -
де се так ки ло ме та ра од Че линца, а ства ра ње
не ле гал них де по ни ја санк ци о ни шу над ле жне ло -
кал не слу жбе. Све то упу ћу је на за кљу чак да је Че -
ли нац мје сто за до бар жи вот. 

Бу ду ћи да је то и мо то раз вој не стра те ги је ја сно
је да се то сма тра нај ве ћим ло кал ним рас по ло жи -
вим ре сур сом и да је ду го роч но опре дје ље ње и ста -
нов ни штва и ло кал не вла сти да се жи вот на сре ди на
са чу ва здра вом. То се већ дав но пре по зна ло у окру -
же њу што нај бо ље по твр ђу ју број на ви кенд на се ља
и до бро по сје ће на из ле ти шта у ко ја ра до сти жу го -
сти са свих стра на сви је та.

Упр кос свим те шко ћа ма ко је су га кроз исто ри -
ју пра ти ле, на род овог кра ја уви јек је ве ли ку па жњу
по све ћи вао раско шу на род них оби ча ја и на ци о нал -
не ку хи ње. Че лин ча ни се ни чим не во ле хва ли ти
као сво јим пре ци ма и по том ци ма од ко јих су на -
сли је ди ли и ко ји ма ће пре да ти све до бро што су
ство ри ли и што у се би но се. Од мах по том сли је ди
по нос здра вом хра ном и до брим пи ћем ко је пра ве
у сво јим до мо ви ма, ли је пом пје смом и за ни мљи -
вим на род ним оби ча ји ма ко ји свје до че о њи хо вом
на ци о нал ном би ћу.  

У Че лин цу је и здра во и за ни мљи во жи вје ти и
ко год се од лу чи да осје ти то ис ку ство ма кар на не -
ко ли ко да на не ће се по ка ја ти. 
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ИСТОРИЈА;         Само нам сродан бол изазива сузу и свако плаче заправо због себе; Хајне

Шетња кроз вријеме

Најстарије познато по-
мињање Челинца везано је за
један турски документ из
1737. године који проф. др
Ђорђе Микић у књизи „Бања
Лука на Крајини хвала“
објашњава: „Тада Челинчани
задобише своје земље у ти-
маре (повластице од турских
власти за војне услуге) учи-
нивши Турцима услугу при
ослобођењу Бањалуке од ау-
стријског опсиједања. Босан-
ски валија Алил-паша Хећимоглу испословао им је
код султана ферман на њихове посједе као награду
за вјерност коју су том приликом засвједочили
Српски Челинац са Понијером (село на једном пре-
воју између Челинца и Бањалуке, нап. прир). Иза
провођења реформе по рамазанској наредби по-
зваше турске власти Челинчане који су уживали ти-
маре да положе прописану интикалију
(преносну пристојбу), да би им се издале та-
пије на њихов посјед. Неки од њих платише за-
тражену државну таксу, па остадоше
самостални власници своје земље. Други, си-
ромашнији и неповјерљивији тежаци, не мо-

гавши или не хтијући положити те државне таксе
(по 250 гроша) пристадоше добровољно да их от-
купи газда бањалучки Ђорђе Делић те потписаше с
њим уговор по коме они постадоше његови кме-
тови.“ 

Бројни материјални докази потврђују да су се у
долинама ријека Врбас, Врбања и Укрина од дав-
нина подизала насеља и водиле значајне историјске
активности. У непосредној близини Челинца, само
двадесетак километара узводно Врбањом, саграђен
је град Котор, један од најстаријих градова у Босни,
у којем је столовао и чувени Хрвоје Вукчић (1350
– 1416), док је низводно три километра подигнут
илирски град Змајевац. Интересантно је поменути
да је Хрвоје Вукчић, господар Доњих Краја, области
којој је припадала цијела долина Врбање, и некру-
нисани краљ Босне тога доба, славио Михољдан
(Киријак Отшелник), а том светитељу био је посве-
ћен и православни храм у Челинцу подигнут 1933,
а порушен по налогу усташа већ 1941. године. У
монографији „Челинац кроз вјекове“ (1973) акаде-
мик Рајко Кузмановић на основу својих истражи-
вања закључује да Челинац као насеље настаје
крајем 16. вијека и то испод брда Бараковац у не-
посредној близини данашње жељезничке станице.

Оно се наредних вјекова шири
по брежуљцима која опасују Че-
линачко поље да би тек послије
Великог рата (Првог свјетског)
добило статус сеоске општине и
неколико јавних служби.

Новом територијалном орга-
низацијом Општина Челинац
1955. године добила је данашње
границе

Одлуком Скупштине СР
Босне и Херцеговине 10. априла
1973. године Челинац је добио

статус градског насеља, али суштински то постаје
тек 1975. године. Године 1974. саграђен је мост
који је омогућио ширење града на лијеву обалу
Врбање, а наредне основане Народна библиотека
„Иво Андрић“, Средња школа и Дјечји вртић, зграда
општинске управе, Дом здравља, почела градња хо-
тела „Турист“ и др.
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Центар Челинца 1972.

Панорама Челинца 1971. са Бараковца

Главна улица 1975.
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ИСТОРИЈА;                                 Јаук се чује без обзира да ли ти тучеш или туку тебе; Ибзен

О називу
У „Опширном попису Босанског

санџака из 1604. године“, који је на-
чинила османска власт, топоним
Челинац се не помиње ни у бања-
лучкој ни у кобашкој нахији, док се
нека села из ове општине помињу
као што су: Понијер, Јошавка, Каб-
лови, Вијачани. Назив се помиње тек
1737. године у једном турском доку-
менту везаном за повластице Челинчанима,
али тај документ доказује и да је назив раније
већ био устаљен.

У аустроугарском попису из 1879. године
помињу се (П)Челинац Српски (након Другог
свјетског рата Горњи) и (П)Челинац Турски

(данас Доњи) , а нешто раније Иван
Фрањо Јукић (1818 – 1857) у једном
свом путопису описује своје путо-
вање 1842. године од Бањалуке
преко Котора до Јајца у којем по-
миње Челинац и Бараковац (брдо
изнад Челинца).

Истакнути етнолог др Јован Ер-
дељановић (1874 – 1944), члан
Српске академије наука и уметно-
сти, објашњавајући поријекло на-
зива топонима Челинац у Црној

Гори каже: „Име тој планини народ доводи од
чела (пчела) што ће заиста и бити тачно. И у
Рјечнику загребачке Академије се код ријечи
Челинац упућује на Пчелинац“, каже Ердеља-
новић.

Пчела:
симбол Челинца

Преломни догађаји 
1691 – Турци спаљују манастире Ступље и

Липље који су били и остали духовни центри на-
рода овог краја;

Средина 19. вијека  – Омер-паша Латас забра-
њује рад барутани у Челинцу гдје се два вијека про-
изводио најгласовитији барут у Босни;

1875 – окупација БиХ од стране Аустроугарске
чиме су се значајно промијениле привредне и
друштвене околности;

Задња деценија 19. вијека – Аустроугарска власт
насељава 1.500 досељеника из Источне и Средње
Европе, највише из Украјине који са собом доносе
не само нову културу и обичаје, нео и алате, занате
и пољопривредне културе;

Почетком 20. вијека уз ријеку Врбању гради се
царски друм од Бањалуке преко Челинца према
Котор Варошу и Јошавки;

1905 – Лазар Милић у Јошавки отвара најсавре-
менију и прву парну пилану у Босанској Крајини;

1910 – отвара се прва народна школа у Јошавки,
а 1912. године у Опсјечком;

1914/18 – Први свјетски рат;
1916 – изградња жељезничке пруге уског коло-

сијека Бањалука – Челинац – Котор Варош – Ма-
словаре;

1934 – успоставља се аутобуска линија на рела-
цији Бањалука – Теслић кроз Челинац;

1941/45 – Други свјетски рат;
1. април 1941. године – пуч у

Јошавки, подјела устаника на мо-
нархисте и партизане;

1. 1. 1953 – свечано отварање
жељезничке пруге нормалног коло-
сијека Бањалука – Челинац – Добој;

1955 - новом територијалном
организацијом Општина Челинац
добила данашње границе;

1960 – отварање предузећа
„Мермер“;

1961/62 – општинско руковод-
ство предвођено предсједником

општине Рајком Кузмановићем пред републичким
органима у Сарајеву успијева да одбрани општин-
ски статус Челинца, а касније се потврдило да је то
био визионарски подухват;

26/27. октобар 1969 – земљотрес разара Чели-
нац, али је захваљујући солидарности грађана из
цијеле тадашње Југославије наредних година заби-
љежен интензиван развој;

Почетком седамдесетих година асфалтира се
цеста Бањалука – Челинац;

10. 4. 1973 – Челинац од републичких органа
добија статус градског насеља;

1973 – отварање предузећа „Чајавец“;
1975 – оснивањем више установа и изградњом

неколико значајних објеката Челинац и у пракси
постаје насеље градског типа;

1983 – отварање предузећа „Свила“;
1991/95 – Одбрамбено-отаџбински рат;
26. 7. 1997 – Челинац први пут слави своју

славу, Сабор светог арханђела Гаврила установљену
одлуком Скупштине општине (предсједник Радо-
мир Тривић) и Бањалучке епархије (епископ
Јефрем);

Божић 2000 - почеле да излазе “Челиначке но-
вине”;

15/16. мај и 4. 8. 2014. године – разорне по-
плаве у којима је начињена материјална штета про-
цијењена у висини од 18 милиона марака што је
готово четири годишња буџета;

25. јула 2019. године отворен Градски мост
“Србија” на мјесту претходног, подиг-
нутог 1974;

Почетком 2020. пандемија вируса
короне захвата цијели свијет, па и
наше просторе, ради се о најтежем
здравственом и економском удару на
свијет након Другог свјетског рата;

У поплавама 2014. нанесенаУ поплавама 2014. нанесена
огромна материјалнаогромна материјална

штеташтета!!

Квантна дијагностика, 
Квантни клуб “Прима”

у Челинцу 
065 00 55 33,  065  005 544,  

pri ma kvant@gma il.com  



СТАТИСТИКА; Каже се: луд од радости, а требало би и: уман од бола; Јурсенар
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Клима
Клима на подручју општине Челинац је

умјерено континентална, Средња годишња темпе-
ратура је 10,4° Целзијуса, (просјек: децембар -6°,
јули 26°). Нису ријетке зиме када се температура
спушта испод -20°, ни љета када је температура
преко 40°.

Територија општине испресијецана је токовима
ријека Врбање, Јошавке, Укрине, Турјанице, Швра-
каве и др. Просјечна годишња количина падавина
на подручју Челинца је око 1.000 мм, просјечно 130
дана са падавинама. Средња годишња облачност
износи око 62%. Вегетациони период за ово под-
ручје износи 190-200 дана. 

Просјечна релативна влажност ваздуха је 77%.
Значајан климатски фактор на овом подручју је

појава вјетрова, али јаке олује су рјеђа појава. 
Задњу деценију клима се знатно промијенила,

у цијелом свијету па се често дешавају екстремне
промјене и на овим просторима. Промјене највише
негативно утичу на пољопривреду. Све чешће су
суше, зиме без снијега, касни мразеви, олујно нев-
ријеме, град...

Челинац у бројкама 2018.
У Статистичком годишњаку за 2019. годину Ре-

публичког завода за статистику везано за Општину
Челинац поред осталог стоји: буџет за 2018. годину
износио 9.320.420 КМ, остварене инвестиције у
нова стална средства 5.206.000 КМ, а у изградњу
нових капацитета да је инвестирано 2.694.000 КМ.

Када је ријеч о пословним субјектима у Че-
линцу их је евидентирано: јавна управа 1, акцио-
нарска друштва 27, д.о.о. 231, ортачка друштва 3,
опште задруге 2, специјалне задруге 3, установа 17,
тијела законодавне и извршне власти 1, удружења
62, фондације 2, вјерске организације 4.

По подручјима дјелатности пољопривредом,
шумарством и рибарстом евидентиран је 21 субјект
(запослено 113 радника), вађењу руде и камена 1
(запослено 5 радника), прерађивачка индустрија 87
(запослено 1.249 радника), производња и снаб-
дијевање електрич-
ном енергијом 2 (запослено 60 радника), снаб-
дијевање водом, управљањем канализацијом и от-
падом 3 (запослено 30 радника), грађевинарством
19 (запослено 94 радника), трговином и поправком
моторних возила 88 (запослено 611 радника), саоб-
раћајем и складиштењем 28 (запослено 157 рад-
ника), угоститељством 4 (запослено 120 радника),
информисањем и комуникацијама 3 (запослено 2
радника), финансијска дјелатност запослено 5 рад-
ника, пословање некретнинама 2, стручном, на-
учном и техничком дјелатношћу 6 (запослено 7
радника), административном и помоћном дјелат-
ношћу 2 (запослено 2 радника), образовањем 7 (за-
послено 120 радника), здравственом заштитом и

социјалним радом 7 (запослено 38 радника), умјет-
ност, забава и рекреација 21 (запослено 9 радника),
остале услужне дјелатности 50 субјеката (запос-
лено 6 радника). Из ових података очито је да неки
субјекти постоје само на папиру, али да се у питање
могу довести и бројни други подаци. Илистрације
ради у табели се види да је у челиначким основним
школама евидентирано 112 радника из реда на-
ставног особља, у средњој школи још 27, а ту је и
вртић гдје се не евидентирају васпитачице што
значи да је број запослених у образовању изнад
150, а не 120 како стоји. Али, статистика је специ-
фична научна дисциплина, а једна дефиниција
гласи и да је то тачан збир нетачних података, што
је овим поређењем такође демантовано. Дакле, чак
ни то.

У Општини Челинац у 2018. години било су еви-
дентирана 2.874 водоводна и 2.129 канализационих
прикључака, те да је укупно ипоручено 312.000 ме-
тара кубних воде.

Са високом стручном спремом у Челинцу је ра-
дило 20 здравствених радника од чега 16 љекара, и
то 11 специјалиста и пет доктора опште праксе, и
четири стоматолога.

Структура земљишта
П овр шин а општине: 362 км ²- 36.200 хектара
оранице и баште: 11.693 ха 
пашњаци: 4.362 ха
ливаде: 1.293 ха 
воћњаци: 996 ха
шуме: 16.619 ха 
остало неплодно: 1.218 ха
Посљедњих година проширују се засади

воћа и винограда 
На подручју општине не постоји огранича-

вајући фактор за успјешно гајење већине кон-
тиненталних ратарских, повртларских и
воћних биљних врста.

АПОТЕКА “МАРГОМЕДИК” 
ИЗДАЈЕ ЉЕКОВЕ НА РЕЦЕПТ
НА ОВЈЕРЕНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ

КЊИЖИЦЕ! 051/552-561
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ЧЕЛИНАЦ У БРОЈКАМА 2014. 2015. 2016. 2017. 2018.

Процјена броја становника 15.057 14.984 14.919 14.882 14.862

Рођени 134 138 141 142 150

Умрли 168 169 167 151 160

Бракови склопљени 87 90 101 94 102

Бракови разведени 7 8 6 7 10

Унутрашње миграције - досељавање 104 94 81 82 102

Унутрашње миграције - исељавање 145 132 113 89 116

Број пословних субјеката 319 329 337 348 353

Просјечна нето плата 622 628 621 630 667

Запослени 2.560 2.650 2.871 3.037 3.110

Незапослени - траже запослење 1.715 1.673 1.422 1.335 1.289

Производња пшенице у тонама 568 841 1.360 1.160 1.147

Производња кукуруза у тонама 7.215 5.200 8.450 4.320 11.120

Производња јечма у тонама 165 190 280 228 280

Производња кромпира у тонама 340 540 540 475 700

Производња јабука у тонама - 42 42 21 88

Производња крушака у тонама - 26 26 13 44

Производња шљиве у тонама - 296 296 148 298

Засијане површине у хектарима 4.299 4.548 4.622 4.588 4.731

Необрађене површине - угари 2.499 2.512 2.510 2.522 2.531

Пошумљено четинара у хектарима 35 37 45 36 66

Посјечено лишћара у мет. кубним 42.358 50.681 49.746 47.741 48.803

Посјечено четинара у метрима куб. 15.789 20.133 24.574 18.594 27.774

Регистровано аутомобила 3.390 3.470 3.836 4.089 4.227

Регистровано аутобуса 16 20 19 23 25

Регистровано теретних возила 492 509 588 607 653

Асфалтни путеви у км 70 70 71 71 70

Број дјеце у вртићу 109 89 116 131 147

Број ђака у ОШ 1.381 1.311 1.294 1.257 1.232

Наставно особље у ОШ 124 125 119 121 112

Број ђака у СШ 427 341 283 288 235

Наставно особље у СШ 38 34 31 29 27

Број студената 488 464 453 418 398

Дипломирало студената 60 49 43 33 45
Корисници соц. заш. малољ. лица 908 872 712 842 751

Малољ. лица са психо-физ. см. 
корисници соц. заштите 54 48 54 60 58

Корисници соц. заш. пун. лица 525 536 673 660 713
Пунољ. лица са психо-физ. см. 

корисници соц. заштите 172 165 195 197 239

Психички болесници - пунољ. лица 60 60 68 76 89

Психички болесници - малољ. лица 1 2 - 1 2
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ДРУШТВО;                       Излијечити се значи поново се повезати са свемиром; Вајнингер

Познате личности
Атанасије, Арсеније, Сава, Максим, Теофил,

Теодосије, монаси из Ступља који су преживјели
рушење манастира 1691. године;

Петар Иванковић (1860 – 1941), протојереј,
парох јошавачки, ђак Богословије Васе Пелагића,
духовни, просвјетни и културни стваралац;

Максим Тешић (1886 – 1946), солунски добро-
вољац, народни посланик и истакнути политичар
прије Другог свјетског рата;

Илија Крпић (1887-1932), свештеник, рођен у
Поповцу, чувени прота у Медној;

Радослав Раде Радић (1890 – 1946), командант
четника за Босну, суђен са Драгославом Дражом
Михајловићем, осуђен на смрт, у народу свога за-
вичаја остао упамћен као родољуб и жртва кому-
нистичког режима;

Милош Дујић (1913 – 1942), народни херој Дру-
гог свјетског рата;

Слободан Данко Митров (1919 – 1942), народни
херој Другог свјетског рата, запамћен по бројним
контраверзним догађајима;

Новак Пивашевић (1910 – 1942), народни херој
Другог свјетског рата;

Милка Вукмановић Кочић (1882 – 1966), су-
пруга књижевника Петра Кочића, прва писмена
Челинчанка;

Миле Тркуља (1921 – 2012), генерал ЈНА;
Рајко Кузмановић (1931), академик, седми

предсједник Републике Српске, предсједник Ака-
демије наука и умјетности РС, предсједник Устав-
ног суда РС, ректор Универзитета у Бањалуци;

Драго Бранковић (1945), академик, декан Фи-
лозофског факултета у Бањалуци;

Мићо Гаћановић (1952), универзитетски профе-
сор, доктор електротехничких наука, иноватор
свјетског гласа, добитник бројних признања међу
којима и “Еурека” Брисел;

Василије Вадић (1946), епископ сремски;
Стаменко Новаковић (1958), генерал, обављао

истакнуте дужности у Војсци РС током рата 91/95.
и у ОС БиХ;

Радослав Брђанин (1948), грађевински инже-
њер, привредник Челинца, 1990/99. године обављао
истакнуте републичке функције: посланик у На-
родној скупштини РС, министар грађевинарства и
потпредсједник Владе РС у више сазива, 1999. го-

дине Хашки трибунал диже против њега оптужницу
да наводно није спречавао ратне злочине и осуђује
га на дугогодишњу затворску казну. Народ Челинца
вјерује да је оптужница неправедна;

Драган Циган (1975 – 2007), добитник „Златне
плакете за хуманост“ београдских „Вечерњих ново-
сти“ постхумно, страдао у Италији спасавајући
двоје непознате дјеце;

Славко Јунгић Јесеј (1946 – 2002), пјесник и
боем, једна књижевна награда за младе књижевне
ствараоце по њему носи име;

Никола Пејаковић (1966), редитељ, глумац, му-
зички стваралац;

Момчило Спасојевић (1947), књижевник, биб-
лиофил, културни стваралац;

Драган Тубак (1987), кошаркаш, члан више
прволигашких клубова у Србији, Европи и Африци,
највиши Челинчанин (217 цм);

Владо Ђајић, (1965) неуролог, доктор медицин-
ских наука, народни посланик од 2016. године, ге-
нерални директор УКЦ РС (болнице у БЛ);

Душко Јакшић, (1936 - 2020) доктор економ-
ских наука, сенатор РС;

Жељко Јунгић (1956), доктор електротехничких
наука, универзитетски професор, привредник, кул-
турни посленик, оснивач “Винарије Јунгић”;

Славица Лучић Копривица (1952), спортски па-
добранац, вишеструки првак Југославије и Бал-
кана, преко 2.000 скокова, професор ликовног;

Живорад Маличевић (1952) неуролог, универ-
зитетски професор, доктор медицинских наука,
пензионисани пуковник; 

Живко Секулић (1931-2019), историчар, уни-
верзитетски професор;

Добривоје Антонић (1952), истакнути привред-
ник, спортски и културни радник;

Александар Остојић (1970), универзитетски
професор доктор пољопривредних наука;

Брано Топић, (1952), хирург, доктор медицин-
ских наука, универзитетски професор;

Горан Трбић (1974), универзитетски професор,
доктор географских наука;

Зоран Алексић, (1962) хирург, доктор медицин-
ских наука;

Борис Пашалић (1974), универзитетски профе-
сор, министар пољопривреде РС, доктор пољопри-
вредних наука;

Мишо Кузмановић (1971), мр менаџмента, ис-
такнути привредник; 

Научници, духовници, војсковође, политичари, умјетници, хуманисти, спортисти...

Рајко Кузмановић, епископ Василије Вадић, Раде Радић, Радослав Брђанин, Милка Вукмановић Кочић
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Челинац, град на четири ријеке и седам брежуљака
Ријеке: Врбања, Јошавка, Вадића ријека и Балатин.

Брежуљци: Опсјечко, Гај, Марковац, Брезик, Бараковац, Борик и Црквиште.

Предсједници -
начелници Челинца

Начелници:
Хилмија Хаџић,
Јован Божић,
Митар Малиновић,
Арсен Радосавац (1901-1953), 1936-41,
Предсједници:
Душан Тривић (1904-1946), 1946, први по-

слијератни предсједник НОО, убијен у атентату,
Јово Микаћ (1904-1978), 1946-51,
Богдо Станивуковић 1951-54,
Миодраг Илић  (Крушевац, 1925-1972), 1954-

57,
Милорад Плавчић (Б. Лука 1926-1996), 1957-59,
Радован Хрњаз,  (Билећа, 1925- 1986), 1959-61,
Рајко Кузмановић (1931), 1961-65,
Бранислав Пејаковић (1933-2008), 1965-72,
Видосав Јевђенић (1938), 1972-78,
Јаков Алексић (1928.2018), 1978-82,
Богољуб Дујић (1939-2007), 1982-83,
Милорад Станковић (1940), 1983-85,
Ћиро Иванковић (1938), 1985-86,
Недо Поповић (1924-2004), 1986-87,
Младен Џомбић (1934-2006), 1987-88,
Мирко Микановић (1953) 1988-90,
Свето Ковачевић (Фоча, 1955) 1990-92,
Љубо Мрђен (Гламоч, 1949) 1992-93,
Радомир Тривић (1959) 1993-97,
Гојко Ђурић (1947),1997-2000,
Начелници:
Урош Јанковић (1960),  2000/07;
в. д. начелника Перо Ћорић (1961), 2007;
Момчило Зељковић, (К. Варош, 1967), од 2007;

Добитници 
највећих друштвених 

признања Општине Челинац

Златна плакета Општине Челинац:
2002 - Одред извиђача Челинац;
2004 - Милован Вучић, предсједник Завичајног

друштва „Шњеготина“;
2005 - Предузеће „Делфин – трготранс“, вл.

Бране Савић;
2006 - Предузеће „Стелма“, вл. Бранислав Јун-

гић;
2007 - Александар Џомбић, министар финан-

сија у Влади РС;
2008 - Рајко Кузмановић, предсједник РС;
2009 - Драго Бранковић, академик;
2010 - Василије Вадић, епископ сремски;

2011 - Милорад Додик, предсједник РС;
2012 – „Челиначке новине“;
2013 – „Винарија Јунгић“, вл. Жељко Јунгић
2014 - Предузеће „Макскомерц“, вл. Мирослав

Максимовић;
2015 - мијења се Одлука о друштвеним призна-

њима.
Плакета Општине Челинац: Младен Милано-

вић (Мркоњић Град, власник предузећа МГ Минд),
др Зоран Алексић, Бранислав Марјановић (хума-
ност);

2016 - Плакета Општине Челинац: архитекта
Спасоје Дерајић, Фудбалски клуб “Челинац”,
Милан Црнић (хуманост);

2017 - Плакета Општине Челинац: Омладин-
ски кошаркашки клуб “Челинац”, предузеће Iron
tech;

2018 - Признање за животно дјело: академик
Рајко Кузмановић,

Почасни грађанин Челинца: предсједница
Владе РС Жељка Цвијановић,

Плакета Општине Челинац: Владимир Нико-
лић, генерални конзул Републиек Србије и Ратко
Поповић, пјесник и активиста;

2019 - Плакета Општине Челинац: Сребренка
Голић, министар РС, Младен Милановић (Мрко-
њић Град, привредник), Момчило Спасојевић (кул-
турни стваралац);

Братске општине
Мајданпек (Србија) - од 26. јула 1973. године;
Трстеник (Србија) - од 26. јула 2004. године;
Звечан (Србија, Косово и Метохија) - 
од 12. јула 2018;

Жељезничка станица у Челинцу

Стара Дубрава
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СТАТИСТИКА; Бол битно мијења стварност, као и пијанство; Пруст

ПОПИС 2013. ГОДИНЕ

насеље житеља
дома-

ћинстава
станова

Балте 165 49 75

Басићи 60 25 32

Бранешци Г. 474 146 183

Бранешци Д. 662 181 273

Брезичани 437 122 172

Вијачани Г 403 123 155

Грабовац 596 178 273

Дубрава Нова 24 6 8

Дубрава Стара 667 217 288

Јошавка Горња 472 147 228

Јошавка Доња 779 247 363

Каблови 126 42 74

Каменица 41 12 15

Лађевци 338 109 165

Липовац 136 52 95

Марковац 172 52 94

Мемићи 135 46 76

Меховци 12 6 26

Милошево 343 108 150

Опсјечко 1.300 365 565

Поповац 190 61 133

Скатавица 72 25 54

Црни Врх 556 165 247

Челинац 5.802 1.714 2.368

Челинац Горњи 570 175 334

Шахиновићи 107 38 47

Шњеготина Вел, 595 178 236

Шњеготина Доња 343 117 165

Шњеготина Ср, 641 190 242

Штрбе 656 188 308

УКУПНО 16.874 5.084 7.444

Штрбе

Басићи

Горњи Вијачани

Поповац

Јошавка
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Хуманост на дјелу

Центар за социјални рад

Цен тар за соци јал ни рад Чели нац у пери о ду
ван ред ног ста ња у Репу бли ци Срп ској ради у пуном
капа ци те ту, са фоку сом на терен ски рад и подје лу
помо ћи лици ма у ста ње соци јал не потре бе, која су
пого ђе на тре нут ном ситу а ци јом.

Прошлог мјесеца уз помоћ Општин ске орга ни -
за ци је Црве ног крста подје ље ни су пре храм бе ни
паке ти свим кори сни ци ма нов ча не помо ћи, које је
обез би је дио пре ми јер РС Радо ван Вишко вић. Каби -
нет начел ни ка Општи не Чели нац даро вао је одре -
ђен број паке та ста рим лици ма, након што им је
огра ни че на могућ ност кре та ња одлу ком Кри зног
шта ба. Посеб ну захвал ност дугу је мо госпо ди ну Вје -
ко сла ву Пеја ши но ви ћу, помоћ ни ку дирек то ра
Поре ске упра ве, Под руч ни цен тар Бања Лука, који
је подр жао вели ки број хума ни тар них акци ја Цен -
тра, па тако и сад издво јио износ од 700 КМ, који је
утро шен за десет хиги јен ско-пре храм бе них паке -
та, који су уру че ни поро ди ца ма из Челин ца. При -
ли ком избо ра поро ди ца који ма је уру че на помоћ,
руко во ди ли смо се чиње ни цом да су у ста њу соци -
јал не потре бе, да су ста ра и боле сна лица који ма је
забра ње но кре та ње или да су вишеч ла не поро ди це.

Дале ко је већи број поро ди ца и поје ди на ца,
који ма је у овом тре -
нут ку потреб на
помоћ и подр шка,
тако да Цен тар апе -
лу је на све сугра ђа -
не да буду хума ни,
да помог ну срод ни -
ци ма, ком ши ја ма и
при ја те љи ма који ма
је помоћ потреб на,
јер ваша хума ност је
нај ве ћи дар.

Дани је ла Крми нац, 
в.д. дирек тор-а

ЈУ Цен тар за соци -
јал ни рад 

Мла ди со ци јал де мо кра ти 

Мла ди “СНСД“ Че ли нац уз по моћ ру ко вод ства
стран ке тра ди ци онал но већ осам го ди на у да не
пра зни ка ор га ни зу ју ху ма ни тар ну Вас кршњу акци -
ју - по дје лу па ке та по мо ћи осо ба ма ко ји ма су нај -
по тре бни ји: ви ше чла ним по ро ди ца ма, они ма у
ста њу со ци јал не по тре бе, ста рим и изне мо глим ли -
ци ма. Про те клог мје се ца по ди је ље но је пе тна ес так
па ке та пре храм бе не ро бе, а ова акци ја ре али зо ва -
на је по сред ством Омла дин ске бан ке.

Ову при ли ку Мла ди СНСД ко рис те да се за хва -
ле свим чла но ви ма СНСД Че ли нац ко ји су омо гу -
ћи ли да се ус пје шно ре али зу је и ово го диш ња
ху ма ни тар на акци ја.

Штампарија “Design”

Штам па ри ја “Design” вла сни ка Душка Пеја ко -
ви ћа дони ра ла је 100 кома да заштит них визи ра
Дому здра вља „Све ти Вра че ви“ Чели нац. Поред
тога Штам па ри ја “Design” је оба ви је сти ла дирек -
то ра ове здрав стве не уста но ве да може рачу на ти на
сва ку врсту помо ћи коју овај при вред ни субјект
може да пру жи. Дирек тор Дома здра вља Дра шко
Купре шак се захва лио на ври јед ном покло ну и
нагла сио да чели нач ки здрав стве ни рад ни ци ула жу
мак си мал не напо ре како би зашти ти ли здра вље
свих гра ђа на Општи не Чели нац.

Општинска управа

Средином априла извршена је подјела 133
сјеменска пакета пољопривредним произвођачима
са подручја Општине Челинац. Пакете са сјемен-
ским материјалом обезбиједило је Министарство
пољопривреде, шумарства и водопривреде РС, с
циљем ублажавања негативних посљедица ширења
вируса корона. Истовремено, Општина Челинац је
подржала прољећну сјетву са 3.500 КМ, на начин
да је још 35 корисника добило по стотину марака
за сјеменски материјал.              Драгана КЉАЈИЋ
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ПРИВРЕДА;    Само је велики бол толико моћан да шири природно уску душу човјекову: Б. Кнежевић

Развој привреде 
и инфраструктуре

Пољопривреда, експлоатација шуме и прерада
дрвета прве су челиначке привредне гране. У Че-
линцу је око два вијека произвођен и најквалитет-
нији барут у Босни. Како су хроничари тога доба
записали, он се правио још само у Фојници. На че-
линачку барутану катанац је ставио средином 19.
вијека Омер-паша Латас када је гушио буну босан-
ских феудалаца.

На ријеци Врбањи поред пилана грађене су и
ступе за прераду лана који је употребљаван за про-
изводњу тканина. Било их је и на другим челинач-
ким водама, неки тврде да је од њих и манастир
Ступље на рјечици Манастирици добио назив, што
оповргавају стручњаци. Прве привредне вијести се-
љаци су размјењивали у случајним или намјерним
сусретима. Углавном се радило о кретању цијена
стоке и пољопривредних производа на пијацама у
Прњавору, Хрваћанима, Бањалуци, Јајцу, Котор Ва-
рошу и Теслићу. Најстарији Челинчани још увијек
памте да су људи из ових крајева гонили стоку на
пијацу чак и у Јајце пјешке.

Почетком 20. вијека Јошавка постаје инду-
стријски центар овог краја захваљујући најмодер-
нијој пилани тог доба коју је отворио предузетник
Лазар Милић, а пред Други свјетски рат у селу Ба-
бићи дјеловало је неколико привредних колектива

те је у пилани индустријалца
Калфаза на Врбањи, затим на
жељезници, у руднику угља и
шумарији лоцираним у доли-
нама потока Остружница и
Црна ријека испод Опсјечког,
до којих је досезао и крак же-
љезничке пруге, радило преко
300 радника. 

Послије Другог свјетског
рата дјелују пољопривредна
добра у Дубрави и Челинцу, те
пилана на Врбањи у Челинцу.
Индустријализација Челинца
почиње 1960. године оснива-
њем предузећа „Мермер“ с

намјером да се интензивира истраживање и пре-
рада минералних сировина, а ускоро се оснива и
„Услуга“, која се бавила прерадом дрвета и грађе-
винарством. 

У Челинцу је 1964. године било 799 радника, и
то: у индустрији и рударству 197, пољопривреди 67,
шумарству 142 грађевинарству 152,  саобраћају и
везама 67, занатству 27, док у трговачкој, угости-
тељској  и стамбено-комуналној дјелатности није
било евидентираних. Највјероватније да су трговци
и угоститељи овдје сврстани у пољопривредну
дјелатност јер су тада дјеловале земљорадничке за-
друге. У ванпривреди радило је 147 радника, а у
приватном сектору евидентирана су само двојица
запослених. У исто вријеме пољопривредом се ба-
вило 56 одсто становништва.

Крајем шездесетих година прошлог вијека већи
број Челинчана запослење проналази у западноев-
ропским земљама, у почетку највише у Њемачкој
и Аустрији, а касније у Италији. Из године у годину
број гастарбајтера се повећава и од њиховог новца
заправо почиње привредни препород овог краја. И
данас је новчани прилив из иностранства један је
од најзначајнијих финансијских извора. Тачних по-
датака о запосленим Челинчанима у иностранству
нема, али процјењује се да он износи близу 3.000.
Првих деценија у иностранство није отишао
ниједан руководилац и ниједно лице са високом
или вишом, врло ријетко и са средњом школом.
Данас је та структура готово обрнута.



ПРИВРЕДА;                                                      Бодљикав трн често рађа њежне руже; Овидије
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Изградња станова у друштвеном власништву
у челиначкој општини започела је 1971. године
када је изграђено 17 станова, с тим да је жељез-
ница нешто раније саградила неколико станова
за своје службенике.  

Приватизација, тј, реформа привредног сек-
тора из друштвеног и државног власништва у
приватно умјесто да подстакне уназадила је при-
вредну производњу не само у Челинцу, али по-
себно баш овдје гдје од петнаестак предузећа ни
у једном није дошло до повећања броја запосле-
них и обима производње. 

Електрификација челиначког краја започета
је 1955. године. Треба имати у виду да су и раније
за своје потребе, углавном за расвјету, на водени-
цама неки домаћини као што су Душан Џомбић,
Вид Кузмановић и др, производили струју. У Шње-
готини Доњој мању хидроелектрану имала је шу-
марија, а у Дубрави, на Турјаници, Пољопривредно
добро. 

Радна јединица „Електродистрибуције“ Чели-
нац формирана је 1979. године. Управа предузећа
прво је била смјештена у бараци на мјесту данашње
Робне куће, а у Улицу војводе Мишића у новоизгра-
ђене објекте преселила се 1982. године. Снабдјеве-
ност Челинца електричном енергијом данас је
достигла задовољавајући ниво и квалитет, а у
складу са потребама мрежа се проширује и недо-
стаци континуирано отклањају.

“Електрокрајина” у Челинцу 29. децембра 2016.
године свечано је пустила у употребу новосагра-
ђени пословни објекат, а у прољеће 2018. основана
је РЈ овог предузећа за општине Челинац, Котор
Варош и Кнежево.

Урбанизација Челинца захтијевала је и осни-
вање предузећа које ће се старати о изградњи и
одржавању комуналне инфраструктуре па је 1973.
године основано Комунално предузеће, које је
2009. подијељено на „Водовод“, које се стара о
снабдијевању водом и одржавању канализационе
мреже, и „Чистоћу и зеленило“, које прикупља
отпад, одржава јавне површине и Градско гробље.
Готово двије деценије управа предузећа била је
смјештена у бараци код првог челиначког стамбе-
ног насеља у Улици краља Петра Првог, а онда је
пресељена, такође у бараку, у Улици војводе Ми-
шића, да би 2012. прешла у нови објекат у Мајдан-
печкој улици. 

Градња водоводне мреже почела је седамдесе-

тих година. Прво је изграђен водовод од базена у
Кузмановића потоку, а 20. априла 1981. године
пуштена је у рад водоводна мрежа из Бањалуке која
је данас главни снабдјевач Челинца водом. На под-
ручју општине има  четрдесетак сеоских водовода
и само мали број њих функционише без проблема.
Почетком седамдесетих година почела је изградња
канализационе мреже. Челинац има пречистач от-
падних вода, али он углавном није у функцији.

Прикупљање смећа врши се са готово 90 одсто
општинског подручја. Неколико деценија оно се
одлагало на Градску депонију која је била лоцирана
на Марковцу, а од 2006. одвози се на Регионалну
депонију у Рамиће код Бањалуке.

Градско гробље основано је 1975. године, али
још увијек овај комунални објекат није довршен јер
капела са мртвачницом због неријешених односа
општинске управе са Српском православном
црквеном општином није у функцији па се по-
гребне поворке још увијек крећу кроз град.    

Градска топлана почела је с радом 1983. године,
али прва топловодна мрежа у Челинцу изграђена је
пет година раније - од котловнице предузећа Ме-
ханичка прерада дрвета, поред пословног погона
предузећа „25. новембар” па даље Улицом војводе
Мишића у град.     

Готово цијело општинско подручје покривено је
фиксном и мобилном телефонијом.

Први банкарски шалтер у Челинцу отворен је 5.
октобра 1970. године у кући Миле Шугића, а за
банкарског службеника испред локалне власти по-
стављен је Ненад Јолџић, касније дугогодишњи ди-
ректор радне јединице „Привредне банке

Сарајево“. Њена експозитура отворена је 1. јула
1972, а филијала 1978. године. Данашња „НЛБ
Развојна банка“ прошла је неколико организа-
ционих облика. Прво је то била Служба друштве-
ног књиговодства (СДК) која је отворена 1977.
године, па Служба за платни промет. Након Одб-
рамбено-отаџбинског рата у Челинцу своје по-
словнице отварају још неке банке и кредитна
друштва.

Развој инфраструктуре интензивиран је у по-
сљедњој деценији захваљујући кредитним сред-
ствима и помоћи републичких институција,
Републике Србије и иностраних донатора.

Нови мост у Челинцу свечано је пуштен у употребу 
25. јула 2019. године

Хотел “Турист”



ПРИВРЕДА;                                                                       Срећа, то је утопија здравих; Ј. Дучић
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Општинска управа
Одјељење за грађевинарство, 

урбанизам и комуналне дјелатности

ГРАДЊА ОБЈЕКАТА
Да би се добила грађевинска дозвола

потребно је приложити следећа документа:
Копију катастарског плана
Посједовни лист
Земљишнокњижни извадак или лист

непокретности
Урбанистичко технички услови
Локацијски услови (гдје је то потребно)
Главни пројекат у три примјерка
Извјештај о ревизији техничке документације

у складу са чланом 114. Закона о уређењу
простора и грађењу („Службени гласник РС“,
број: 40/13) – није потребна за индивидуално
стамбене и индивидуално стамбено пословне
објекте бруто грађевинске површине до 200 м2, ако
није ријеч о сложеним објектима

Еколошку дозволу, ако је потребна или рјешење
о одобравању студије утицаја на животну средину
у складу са прописима о заштити животне средине;
- није потребна за индивидуално  стамбене објекте

Сагласност на пројектну документацију од
надлежних комуналних предузеће која управљају
комуналном инфраструктуром, јавних предузећа
која управљају јавном инфраструктуром и слично,
када је то одређено посебним прописима, то: 

- електроенергетска сагласност,
- сагласност телекомуникација РС АД,
сагласност АД “Водовод” Челинац,
противпожарна сагласност – није потребна за

стамбене објекте и викендице 
- сагласност Путева РС – потребна за све објекте

који се желе градити на удаљености  од путева, која
није у складу са  Законом  о путевима    

- водна сагласност – потребна за све објекте који
се желе градити на  удаљености   од вода, која није
у складу са Законом о водама,

- пољопривредна сагласност – потребна за све
објекте гдје се у посједовном листу катастарска
парцела на којој се жели градити објекат  води као
пољопривредно земљиште.

Рјешење о висини трошкова накнаде за уређење
градског грађевинског земљишта и једнократне
ренте – потребно за стамбене и пословне објекте
који се налазе  у градском грађевинском земљишту
у Челинцу, а није потребно за објекте који се налазе
у осталом грађевинском земљишту.

Извршена уплата накнада:
- Накнаде за уређење градског грађевинског

земљишта,
- Накнаде за ренту,
- Доприноса за финансирање катастра,
- Накнада за општинску административну таксу

за издавање грађевинске дозволе,
Друге доказе одређене посебним законима;
Инвеститор, односо извођач радова је дужан

најкасније 8 дана прије почетка извођења радова

поднијети грађевинској инспекцији СО-е Челинац
пријаву дана почетка извођења радова, надлежној
служби захтјев за исколчавање грађевина.

Инвеститор је дужан од овлашћеног лица
обезбиједити сталан стручни 

надзор над извођењем радова. 

Грађевинска рента

На осно ву За ко на о ко му нал ним дје ла тнос ти ма
РС Скуп шти на оп шти не Че ли нац на по чет ку сва ке
го ди не до но си одлу ке ко ји ма се де фи ни шу усло ви
и ци је не ве за не за из гра дњу или ре кон стру кци ју
обје ка та и по рес ку осно ви цу. Ци је не за ви се од гра -
ђе вин ске зо не и на мје не обје кта. Све ин фор ма ци је
мо гу се до би ти у Одје ље њу за ур ба ни зам, гра ђе ви -
нар ство и ко му нал ну дје ла тност Оп шти не Че ли нац.

Ври је днос ти бо да за обра чун ко му нал не на кна -
де за 2020. го ди ну за стам бе не обје кте ут врђу је се
у изно су од 0,005 КМ. Ври је дност бо да за обра чун
ко му нал не на кна де за по сло вне прос то ре и прои -
зво дне прос то ре ут врђу је се у изно су од 0,004 КМ.

Ви си на ври је днос ти не по кре тнос ти на по дру чју
Оп шти не Че ли нац зе мљи ште (гра ђе вин ско, по љо -
при вре дно, шум ско, ин дус триј ско и ос та ло) и гра -
ђе вин ски обје кти (стан, ку ћа, по сло вни,
ин дус триј ски и ос та ли обје кти) у сврху ут врђи ва ња
по ре за за ви си од ур ба не зо не у ко јој се на ла зи. По -
рес ка сто па на не по кре тнос ти од уво ђе ња нај нижа
је за ко ном до зво ље на у Ре пу бли ци Српској и изно -
си 0,05 %  од про ци је ње не ври је днос ти не по кре -
тнос ти.

Ви си на сто пе је је дин стве на за све не по кре тнос -
ти у вла сниш тву фи зи чких и пра вних ли ца као и
не по кре тнос ти у ко ји ма се не по сре дно обав ља
прои зво дна дје ла тност. 

Про сје чна ко на чна гра ђе вин ска ци је на 1 м2 ко -
ри сне по врши не на по дру чју Оп шти не Че ли нац у
2020. го ди ни изно си:

за стам бе не и по сло вне обје кте 654,65 КМ
за прои зво дне обје кте 525,21 КМ
Осно ви ца за обра чун рен те множи се ко ефи ци -

јен том ра зви је нос ти је ди ни це ло кал не са моу пра ве,
ко ји за оп шти ну Че ли нац као сре дње ра зви је ну оп -
шти ну изно си Кр=0,90.



Ви си на осно ви це за обра чун рен те, у скла ду са
за ко ном, ут врђу је се у про цен ту по зо на ма у за ви -
снос ти од про сје чне ко на чне гра ђе вин ске ци је не из
чла на 2. ове одлу ке и ко ефи ци јен та Кр из чла на 3.
ове одлу ке и при ка за на је у сли је де ћој та бе ли:

Ви си на рен те за прои зво дне обје кте у I и II зо -
ни обра чу на ва ће се по ци је ни за III зо ну, због спе -
ци фи чнос ти де фи ни са них зо на и као по дршка
Оп шти не ра зво ју при вре де и прои зво дње на по дру -
чју Оп шти не Че ли нац.

За обје кте ко ји мо гу има ти не га ти ван ути цај на
живо тну сре ди ну, при ро дне ври је днос ти и кул тур -
но-ис то риј ска до бра, ви си на рен те до да тно се уве -
ћа ва за 15% без об зи ра на зо ну. 

При ли ком из гра дње или ле га ли за ци је обје ка та
на зе мљи шту за ко је је ин вес -
ти тор у по тпу нос ти упла тио
износ рен те ут врђе не рје ше -
њем о до дје ли на ко риш ће ње
не из гра ђе ног гра ђе вин ског зе -
мљи шта држа вне сво ји не или
рје ше њем о обра чу ну на кна -
да, ко је је прет хо ди ло из да ва -
њу гра ђе вин ске до зво ле, а ко ја
је прес та ла да важи у скла ду

са важећим про пи си ма, ин вес ти тор пла ћа рен ту
обра чу на ту за ра зли ку у ко ри сној по врши ни, с тим
да ни је до зво љен по врат упла ће ног изно са уко ли ко
је ко ри сна по врши на обје кта ко ји се гра ди или ле -
га ли зу је ма ња у одно су на ко ри сну по врши ну ут -
врђе ну пре ма ра ни је до не се ном рје ше њу.

Ин вес ти тор обје кта је дужан да уз зах тјев за из -
да ва ње рје ше ња о ви си ни на кна де за тро шко ве уре -
ђе ња град ског гра ђе вин ског зе мљи шта и изно са
рен те или уз зах тјев за ле га ли за ци ју из гра ђе ног
обје кта дос та ви до каз да је у по тпу нос ти упла тио
износ рен те ут врђе не рје ше њем о до дје ли на ко -
риш ће ње не из гра ђе ног гра ђе вин ског зе мљи шта
држа вне сво ји не или рје ше њем о обра чу ну на кна -
да, ко је је прет хо ди ло из да ва њу гра ђе вин ске до зво -
ле, ко ја је прес та ла да важи.
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ПРИВРЕДА;                   Несрећа је фантазија болесних; Ј. Дучић

Информације

Будући да ову област
поред одлука Скупштине оп-
штине регулишу и закони и
одлуке републичких институ-
ција, добро је по потреби ин-
формисати се у надлежним
општинским службама.

зона %
висина ренте

за стамб. и
посл. објекте

висина ренте
за производне

објекте

1. I 6% 35,35 КМ/м2 28,36 КМ/м2
2. II 5% 29,46 КМ/м2 23,63 КМ/м2
3. III 4% 23,57 КМ/м2 18,91 КМ/м2
4. IV 3% 17,68 КМ/м2 14,18 КМ/м2

Огласи о продаји непокретности

У Челинцу се по повољним цијенама могу ку-
пити куће, станови, пословни простори и зем-
љиште за различиту намјену. Понуда се редовно
објављује у “Челиначким новинама”.

Урбанистички план града
Челинац је први Урбанистички план добио 1972. године, а урадио га је загребачки “Простор”. Врло

брзо дошло је до одступања од тог документа. Након 2000. године долази до експанзије у изради про-
сторно-планске документације на бази регулационог плана. Пред локалним структурама власти, али и
грађанима предстоји озбиљан посао на исправљању грешака из претходног периода: уређење градског
трга, плаже, аутобуске станице, дома културе...

У току је израда Просторног плана као базног планског документа из ове области.

20 КМ = претплата на “Челиначке новине” + чланарина у Библиотеци!

Члановима Клуба читалаца “Челиначких новина” по-
клањамо чланарину у Народној библиотеци “Иво
Андрић”, бо ле сним чла но ви ма Библиотеке књи ге до-

стављамо на ку ћну адре су!
Јесте ли сигурни да знате гдје се 
налази Библиотека у Челинцу?

Челиначке новине: 065 958 202; celinacke@gmail.com
Библиотека: 051 552 547; bibliotekacelinac@blic.net



ДУХОВНОСТ;  Бескорисно је одсјећи грану, кад је болест у самом коријену дрвета; Кронин
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По ро ди це и сла ве 
Град Че ли нац на се ли ли су при је све га мје шта -

ни се ла из овог кра ја и са со бом до ни је ли
сво је сла ве. Го то во да не ма по ро ди це из
би ло ко јег се ла, а да бар је дан њи хов члан
по сље дњих де це ни ја ни је нас та њен у град -
ском на се љу. То зна чи да све сла ве ко је
сла ве Че лин ча ни сла ве се и у па ро хи ји Че -
ли нац. То ком ра та и не по сре дно по сли је
ра та у Че ли нац се до се ли ло пре ко хи ља ду
по ро ди ца из Хрват ске, Фе де ра ци је БиХ и
дру гих кра је ва. И оне су са со бом до ни је ле
сво је сла ве и угла вном су зас ту пље не у че -
ли на чкој па ро хи ји. Поред слава многе по-
родице узеле су и завјетне славе које овом
приликом не помињемо. 

Све ти Игња ти је (2. ја ну ар)

Штрбе: Ду бра вац, По по вић, Ћо сић, Пе тро вић,
Ба бић; Оп сје чко: Пе ја ко вић, Цви ја но вић; Ска та -
ви ца: Ду бра вац;

Јо шав ка: Јев ђе нић, Да но је вић, За рић, Ду бра -
вац, Ба бић, Грки њић, То ма ше вић, Шу ћур; Црни
Врх: Мо дић, Си мић; Гра бо вац: Мо дић, Си мић, Ра -
дуј ко вић; Шње го ти на До ња: Ду бра вац;

Бра не шци: Су бић, Га вра но вић, Ре го је вић; Бре -
зи ча ни: Но ва ко вић, Су бић; 

Ду бра ва Ста ра: Га вра но вић, Ни ко лић, Ре го је -
вић; Шње го ти на: Ба бић, Га вра но вић, Ни ко лић, Ос -
тић, Пе тро вић;

Лађевци: Дубравац, Тодоровић;

Све ти прво м. и ар хи ђа кон Сте фан (9. ја ну ар)

Па ро хи ја Че ли нац, град: Па рох Де јан По по -
вић, Ми шкић, Бу за ко вић, Јо тић, Ни ко лић, Ра илић,
Жарић, По по вић, Ђе кић, Бран ко вић, Јеф ти мир,
Но ва ко вић, Хрва ћа нин, До бре та, Куш љић, Јо та но -
вић, Кру пља нин, Кља јић, Па ви чић, Ћо рић, Те шић,
Ши кман; Штрбе: Ма глов, Зе љић, Ђе кић, Ба бић,
Че ли нац Гор њи: Талијан, Га јић, Ни ко лић, Бе рић;
Оп сје чко: Зе љић; Ми ло ше во: Сли је пче вић; Ба ра -
ко вац: Егић; Ска та ви ца: Га јић, Те шић;

Па ро хи ја Јо шав ка: Бран ко вић, Ра ји лић, Те -
шић, Ја го дић, Мио дра го вић; Црни Врх: Ман дић,
Па ви чић, Зе љић, Кре јић, Ма лић, Да бић; Гра бо вац:
Зе љић, Ђер ма но вић, Ма лић, Ман дић, Те шић, Кре -
јић, Ра илић, Па ча вра; Шње го ти на До ња: Ја го дић,
Ра илић;

Бра не шци: Са мац, Ћо рић, Де ра јић; Бре зи ча -
ни: Иван ко вић, Ће то је вић; 

Ме хов ци: Кру пља нин; Бал те: Ђе кић, Ми ја то -
вић; Ли по вац: Бран ко вић, Га јић, Те шић, Ни ко лић;

Па ро хи ја Ду бра ва Ста ра: Де ра јић, Жарић, Ли -
шко вић, Ма љу рић; Шње го ти на: Бу за ко вић, Кне-
жевић, Ма ле тић, До цић, Ма љу рић, Ми шкић,
Пе ја нић, Пе ја но вић, Ша ји но вић, То мић, Три пић,
Не шић;

Ма нас тир Сту пље (Гор њи Ви ја ча ни): Ми ода -

нић, Зу бо вић, Ми шкић, Жив ко вић;
Ла ђев ци (па ро хи ја Ко ко ри): Ма рин ко вић,

Иван ко вић, Ћо рић, Ко ва че вић, Па ви чић;

Све ти ва си ли је Ве ли ки (14. ја ну ар)

Че ли нац град: Бо днар, Во јаш чук,
Ма лић, Ву чић, Па ли ку ћа, То до ро вић,
Бо јић, Ву чко вић, Те шић; Че ли нац Гор -
њи: Ра до са вац; Оп сје чко: Ра до са вац,
Ма кси мо вић;

Јо шав ка: Ву чко вић, Ђу рић; Црни
Врх: Ма лић; Гра бо вац: Бо јић, Ма лић,
Ђу рић,

Бра не шци: Дра го је вић, Кур ти но -
вић; Бре зи ча ни: Ђу рић, Бо јић;

Ли по вац: Га врић; 
Шње го ти на: Ђер ман;
Ла ђев ци: Ма ти ја ше вић, Бо јић;

Све ти Јо ван Крсти тељ (20. ја ну ар)

Че ли нац град: Трбић, Ке се ро вић, Са ва но вић,
Ада мо вић, Пер кић, Ра ја чић, На рић, Ђе рић, Са вић,
Ђу ран, Да ви до вић, Зе љко вић, Кре тић, Шо шкан, Ча -
ђо, Бе ро ња, До шен, Ви ше кру на, Крстић, Ру лић, Ко -
пуз, Брнић, Ба шић, Бо ван, Бу буљ, Ву ко је вић,
Пет ко вић, Ма ле нић, Лу кић, Бал та, Бо ро ја, Кре ме -
но вић, Мил ко вић, Шкрбић; Штрбе: Врхо вац, Бла -
го је вић, Јолџић, Мал ба шић, Крми нац; Че ли нац
Гор њи: Сеј ма но вић, Пе кез; Ми ло ше во: Па јић;
Мар ко вац: Пе кез, Бо рић; Ба ра ко вац: Јолџић;

Јо шав ка: Па рох Бо го љуб Ча нић, Ос то јић; Црни
Врх: Ма рић; Гра бо вац: Ча ђо, Гли го рић, Ву чић,
Ми чић, Ја ње то вић;

Бра не шци: Трбић, Врхо вац, Де ра јић, Ма ле ше -
вић; Бре зи ча ни: Се ку лић;

По по вац: Брнић, Цви шић, Ма лић; Ба би ћи:
Сеј ма но вић; Ме хов ци: Пе кез; Ка бло ви: Да ви до вић,
Шкрбо, Ђур ђе вић; Ша хи но ви ћи: Шкрбо, Трку ља;
Бал те: Сеј ма но вић, Бал та, Бу јић Мо мић; Ме ми ћи:
Жутић, Та ма мо вић, Шкрбић; 

Ду бра ва Ста ра: Ан те ше вић, Бе ро ња, Бу хач, Де -
ра јић, Дра гић, Ле тић, Ма ле ше вић, Ми тро вић,
Трбић, Мо ра вац; Шње го ти на: Ма ле ше вић, Ми тро -
вић, Ру лић;

Ма нас тир Сту пље (Ви ја ча ни Гор њи): Пе ја ши -
но вић, Га зи ба рић, Ма ле ше вић, Дра гић;

Ча сне ве ри ге све тог апос то ла Пе тра (29. ја ну ар)

Че ли нац град: Шу шак, Сер дар, Сла до је вић,
Шел вер, Хрнић, Ороз, Сми ља нић, Пар та ло, Лу јић;
Штрбе: Ба јић, Божић; Мар ко вац: Ми хај ло вић; 

Јо шав ка: Ба јић; Црни Врх: Ви до вић, Ра дуј ко -
вић; Гра бо вац: Бо јић, Ра дуј ко вић, Ви до вић;

Бра не шци: Божић; Бре зи ча ни: Божић;
Ба би ћи: Вој во дић; Ли по вац: Кој чи но вић; Ме -

хов ци: Хрнић; Ша хи но ви ћи: Сер дар; 
Ду бра ва Ста ра: Бо јић;
Лађевци: Видовић;



ДУХОВНОСТ; Већина болести настаје човјековом грешком или из незнања; Монтегаца
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Све ти му че ник Три фун (14. фе бру ара)

Че ли нац град: Ке рић, Ружичић, Мо ти ка,
Њежић, Ми ли је вић; Штрбе: Ма ли че вић, Сми љић;
Оп сје чко: Ко ва че вић; Ска та ви ца: Стје па но вић;

Јо шав ка: Ми ло ше вић; Црни Врх: Ми ло ше вић;
Гра бо вац: Ма ли че вић; Шње го ти на До ња: Стје па -
но вић, Ке рић, По по вић, Су ва јац, Ва сић;

По по вац: Бје ло ше вић; 
Ду бра ва Ста ра: Ву ко вић, Ко ва че вић; Шње го -

ти на: Ву ко вић, Ку тић, Ма ли ће вић, Су ва јац, Ружи-
чић, По па дић, По по вић, Пе јић;

Ма нас тир Сту пље (Гор њи Ви ја ча ни): Пе јић,
Пи ва ше вић;

Све ти Си ме он (16. фе бру ара)

Че ли нац град: Ку тић, Але ксић, Брђа нин, Пе -
трић, Ђе ка но вић; 

Јо шав ка: Але ксић, Пре дра го вић; Гра бо вац: Чу -
гље но вић;

Бра не шци: Але ксић; 
По по вац: Брђа нин; Ли по вац: Ми ха ји ло вић; 
Ду бра ва Ста ра: Але ксић, Ду ша нић, Ђур чић;
Лађевци: Берић (један дио);

Ла за ре ва су бо та (се дми цу при је Ве ли ке су бо те)

Че ли нац град: Ра дић, Црнић, Ра дма но вић;
Штрбе: Бур гић;

Јо шав ка: Га јић; Црни Врх: Га јић; Гра бо вац: Га -
јић, Ра дуј ко вић (ма њи дио);  

По по вац: Ра дић; Ли по вац: Црнић;
Ма нас тир Сту пље: игу ман Пла тон (Јо вић);
Лађевци: Ковачевић (дио);

Све ти ве ли ко му че ник Ге ор ги је (6. ма ја)

Па ро хи ја Че ли нац,
град: Па рох Ра ди вој Ву ја -
нић, Кузмановић, Ву че но -
вић, Стој кић, Ра ђе но вић,
Берић, Гру би ша, Ка та на,
Бе но вић, Ма тић, То ви ло -
вић, Про дић, Пет ко вић, Га -
рић, Ду јић, Пре би че вић,
Стан ко вић, Ђу кић, Пе улић,
Па ша лић, Ко ва чић, Божо-
вић, Сто кић, Жижак, Ес кић,
Јо ва нић, Ај кић, Зе че вић,
Кри вак, Ива нић, Ра до њић,
Мла ђе но вић, Ба раћ, Се ку -
лић, Ша јин, Бе ха ра, Ми ло -

ше вић, Ра ду ми ло, Ма шић, Бо ла но вић, Ту бак;
Џом бе: Божић, Џом бић, Ми каћ; Штрбе: Во шкар,
Ђер ма но вић, Јо ва но вић, Јун гић, Мар ко вић; Че ли -
нац Гор њи: Ку зма но вић, Ћосић, Ма кси мо вић, Гли -
го рић, Па ша лић, Јо ва но вић, Кнежевић; Оп сје чко:
Ву ји чић, Ка ра каш, Ко ва чић, То пић (дио); Ми ло -
ше во: Дра го је вић, Џом бић, Ми каћ, Пре дић; Мар -
ко вац: Зе бић, Јун гић, Шкрбић, Кре јић, Три вић
(Ђур ђиц); Ба ра ко вац: Пре дић; Ска та ви ца: Кнеже-

вић, Бо шкић, По по вић, Па нић (Ђур ђиц);
Па ро хи ја Јо шав ка: Три вић, Иван ко вић, Јун -

гић, Ста нић, То пић, Ба јић, Бе рић, Бла го је вић, Спа -
со је вић, Са ва но вић, Ко ва че вић, Ђер ма но вић,
Ла зић, Ороз, Ра дми ло, Сми љић, То до ро вић, То мић;
Црни Врх: Три вић, Ју ри шић, Ке сић,Три вић, Пе ла -
гић, Пе ја ши но вић, То до ро вић; Гра бо вац: Три вић,
Сми љић, Јун гић, Атла гић, Ре пић; Шње го ти на До -
ња: Врхо вац, По по вић, Плав шић, Ми чић, Ко ва че -
вић;

Па ро хи ја Бра не шци: Ђур ђев дан: Жарић, По -
по вић, Ива нић, Плав шић, Пе зић;

Бре зи ча ни: Бе рић, Бор ја нић, Ко ва че вић, Ла -
зић, 

Па ро хи ја По по вац: Па рох Бор ко Ђур ђе вић,
Ман дић, Да ви до вић, Шу гић; Ба би ћи: Ву ји чић, Га -
рић, Џом бић; Ли по вац: Ча лић, Ми ја то вић; Ме хов -
ци: Ву че но вић, Јо ва но вић, Ај кић; Ка бло ви:
Ву јан че вић, Гус ка; Ша хи но ви ћи: Ес кић; Бал те:
Бал та; 

Па ро хи ја Ду бра ва Ста ра: Ву чић, Ђу кић, Ђур -
ђе вић, Жижак, Ива нић, Јан ко вић, Ма лић, Мар ко -
вић, Па вло вић, Па нић, Пе тру шић, Плав шић,
По по вић, Сли је пче вић, Стој ко вић, То тић, Че ре ко -
вић; Шње го ти на: Ву чић, Ани кић, Ма ли че вић, Мо -
мчи ло вић, Пе ја ко вић, Стој кић, Цви ја но вић,
Плав шић; 

Ма нас тир Сту пље (Ви ја ча ни Гор њи): Јан ко вић,
Пе тру шић, Ње њић, Пе улић, Са ва тић;

Ла ђев ци (па ро хи ја Ко ко ри): Бе рић, Ђу рић,
Иван ко вић, Густоварац, Тришић, Радоњић;

Све ти апос тол и је ванђе лис та Мар ко (8. ма ја)

Че ли нац град: Ву јић, Ђа јић, Је лић, Тра вар, Ди -
ми трић, Ан то нић, Си мић, Је ри ло вић, Ра дић;
Штрбе: Бо ји но вић, Ба бић; Ска та ви ца: Га врић,
Спа со је вић; 

Јо шав ка: Ан то нић, Ра дић, Си мић, Га врић, Ра -
ји лић, Ба бић, Да мја но вић, Ду ја ко вић, Де ра јић, Јо -
ви чић, Но ва ко вић, Спа со је вић; Гра бо вац: Га врић,
Спа со је вић, Ба бић; Шње го ти на До ња: Ди ми трић,
Ја ћи мо вић;

Бра не шци: Жив ко вић, Ан то нић, Ђа јић, Је лић,
Па јић, Ду ја ко вић; Бра не шци: Гу шић, Ду ја ко вић,
Па јић, 

По по вац: Је ри ло вић; 
Ду бра ва Ста ра: Ба бић, Ду бра вац, Ду ја ко вић,

Ђа јић, Ко кан, Но ва ко вић;
Шње го ти на: Спа со је вић, Јо ви чић;
Лађевци: Вујић, Глигорић;

Све ти Вар то ло меј и Вар на ва (24. ју ни)

Че ли нац град: Про шић;

Све ти му че ник кнез Ла зар – Ви дов дан

Че ли нац град: Ши ка њић; Јо шав ка: Ши ка њић;
Бра не шци: Ши ка њић; 

Ду бра ва Ста ра: Ши ка њић;
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Све ти апос . Пе тар и Па вле - Пе тров дан (12. ју ла)

Јо шав ка: Ра дуј ко вић; Црни Врх: Ви до вић, Ра -
дуј ко вић; Гра бо вац: Ђер ма но вић, Ви до вић, По по -
вић;

Бал те: Ра уш;

Све ти ве ли ко му че ник Про ко пи је (21. ју ла)

Гра бо вац: Ђер ма но вић (ма њи дио);

Све та ве ли ко му че ни ца Ма ри на - 
Огње на Ма ри на (30. ју ла)

Челинац град: Долина;

Све ти ар хан гел Га ври ло – 
Ље тни аран ђе лов дан (26. ју ла) 

Гра бо вац: Ре пић;

Све ти про рок Или ја - Илин дан (2. ав гус та)

Че ли нац град: Блажено вић, Зор кић, Мај сто ро -
вић, Божи чко вић, Џом бе: Ми лин ко вић; Че ли нац
Гор њи: Ос то јић (је дан дио); Штрбе: Са вић, Ора ша -
нин, Оп сје чко: Ва дић, Ос то јић; Мар ко вац: Блаже-
но вић;

Јо шав ка: Стан ко вић, Су ва јац; Црни Врх: Стан -
ко вић; Гра бо вац: Са вић; Шње го ти на До ња: Фа вић;

Бра не шци: Ра до ми ро вић; Бре зи ча ни: Ра до ми -
ро вић;

По по вац: Блажено вић, Ку тић; Ме хов ци: Вра -
њеш; Ка бло ви: Гус ка; Ша хи но ви ћи: Жутић; Бал те:
Ра уш; Ме ми ћи: Ми кић;

Ду бра ва Ста ра: Са вић, Ву ји чић; Шње го ти на:
Ву ји чић, Га врић, Де вић, Сто ја ди но вић, Ђо га то вић,
Пан да рић, То до ро вић, Не шић, Са вић;

Лађевци: Станковић;

Све ти ве ли ко му че ник Пан те леј мон (9. ав гус та)

Че ли нац град: Сан трач, Ђу рић, Но ва ко вић, Ђе -
кић; Штрбе: Ко ва че вић, Су ва јац, Ма ле тић;

Гра бо вац: Ма ле тић; Шње го ти на До ња: Ђу рић;
Шње го ти на: Ђе кић, Ђу рић, Но ва ко вић

Пре нос мо шти ју Св. прв. и ар хиђ. Сте фа на - 
Стје пан чић (15. ав гус та)

Гра бо вац: Зе љић (ма њи дио);
Че ли нац: Бран ко вић (ма њи дио);
Ли по вац: (ма њи дио);

Пре по до бни Ки ри јак Отшел ник – 
Ми хо љдан (12. окто бра)

Че ли нац град: Јо ва но вић, Кон стан ди но вић,
Дми чић, Га ћа но вић, Ки чић, Јо кић, Ми ла ши но вић;
Штрбе: То до ро вић; Ска та ви ца: Ми ло сав ље вић; 

Јо шав ка: Ки чић, Га ћа но вић; Гра бо вац: Ки чић;
Шње го ти на До ња: Га ћа но вић, Јо кић, То до ро вић;

Бра не шци: Јо кић;
Шње го ти на: Бла го је вић, Јо ва но вић, Ки чић, То -

до ро вић;

Све ти апос тол То ма – То мин дан (19. окто бра)

Че ли нац град: Ба бић, Бркић; Оп сје чко: Зе љић
(је дна по ро ди ца, мај чи на сла ва);

Бра не шци: па рох Лу ка Божић;

Све ти му че ни ци Сер ги је и Вак хо – 
Срђев дан (20. окто бар)

Че ли нац град: Жарић; Че ли нац Гор њи: То мић,

Све ти апос тол и Је ван ђе лис та Лу ка (31. окто бра)

Че ли нац град: Ђа зић, Мла ђе но вић; Штрбе:
Стан чић; 

Бра не шци: Ер цег, Ци ган, Га јић;
Ду бра ва Ста ра: Па рох Срђан Гру мић, Га јић;
Лађевци: Млађеновић;

Св. Ко зма и Да мјан – 
Вра чи (14. но вем бра):

Че ли нац град: Ко цић;

Обнов ље ње хра ма све тог ве ли ко му че ни ка 
Ге ор ги ја – Ђур ђиц (16. но вем бар)

Мар ко вац: Три вић;
Гра бо вац: Ђер ма но вић, Јун гић Мла ден, Ја ни -

ћи је вић;

Са бор све тог ар хан ге ла Ми ха ила – 
Аран ђе лов дан (21. но вем бра)

Че ли нац град: Мар ти но вић, Па вло вић, Бо јић;
Штрбе: Мир че та, До кић; Че ли нац Гор њи: Те пић;

Обавјештење читаоцима
Не објављујемо анонимна писма.

Прилоге примамо до 15. у мјесецу! Ре-
дакција задржава право на скраћење и
опрему свих објављених прилога. Руко-
писи се не враћају. Радове слати на мејл: 

celinacke@gmail.com
Инф: 065 958 202.
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Мар ко вац: Па вло вић; Ска та ви ца: Гла ва ше вић,
Сто ја но вић;

Јо шав ка: До кић, Па вло вић, Са марџић, Бла го -
је вић, Гла ва ше вић, Те пић, По по вић, Бу ди мир, Умо -
фреј чук; Црни Врх: По по вић; Гра бо вац:
Па вло вић, Бо јић, Зрнић, Тус та нов ски;

Бра не шци: Ва сић, Кнежевић, По по вић, Ци ган; 
Ду бра ва Ста ра: Ва сић, Ја њић, Кнежевић, Ни -

ко лић, По по вић, Ци ган;

Св. Сте фан Де чан ски (Мра тин дан) (24. но вем бар)

Ду бра ва Ста ра: Ша шић;
Гра бо вац: Кре тић;

Свети Јо ван Зла то ус ти (26. но вем бар) 

Че ли нац град: Бо сан чић, Би бић;

Све ти Гри го ри је Чу до тво рац (30. но вем бар)

Мар ко вац: Љу бо Те шић;

Пре по до бни Са ва Осве ће ни (18. де цем бра)

Че ли нац град: Ли чи на;
Ба ра ко вац: Ли чи на;

Јо шав ка: Ли чи на;

Све ти Ни ко лај  - Ни ко љдан
(19. де цем бра) 

Па ро хи ја Че ли нац,
град: Пра шта ло, Вилџано -
вић, Ко па њић, Шко рић,
Мрђа, Брго ме ља, Бе го вић,
Ра дми ло вић, Гру јић, Срдић,
Ка ла ман да, Да кић, Ву ко лић,

Смо љић, Дув њак, Ај дер, Ди вјак, Ко сић, Би је лић,

Ве ла га, Че бић, Амиџић, Гла мо ча нин, Амиџић,
Бркић, Да мја но вић, Мит ко вић, Узе лац, Ма кси мо -
вић, Ву ко вић, То пић, Ос то јић, Ле ка њић, Ђурић,
Крпић; Штрбе: Ву ко вић; Че ли нац Гор њи: Ос то јић,
Ма кси мо вић, То пић; Оп сје чко: Са ви чић, То пић,
Са рић, Ра дој чић,  Пе ја ко вић (дио); Ми ло ше во:
Мар ја но вић, Ми ло вук; Мар ко вац: Ле ка нић, Ву ко -
вић, Са ви чић; Ба ра ко вац: Ста но је вић; Ска та ви ца:
Са рић, Свје тла но вић;

Па ро хи ја Јо шав ка: Да кић, Са ви чић, Сто ја но -
вић, Сан дић, Цви је тић, До цић, Јо ва но вић, Лу кић,
Бла го је вић, Ђе кић, Кос тре ше вић, Мо мић; Црни
Врх: Јо ва но вић, Са ви чић, Кља јић, Не дић, Мо дић;
Гра бо вац: Мо дић, Стој че вић, Ву ко вић, Јо ва но вић,
Са рић, Сто ја но вић, Мар ја но вић;

Па ро хи ја Бра не шци: Да мја но вић, Су бић, Смо -
љић, Сто ја но вић; Бре зи ча ни: Сто ја но вић, Стој че -
вић, Ми ла но вић;

Па ро хи ја По по вац: Срдић, Ко па њић, Крпић,
Ма кси мо вић; Ли по вац: Те ша но вић; Ме хов ци: Бла -
го је вић; Ка бло ви: Ђу рић, Стан ко вић; Ша хи но ви -
ћи: Гве ро, Го лић; Бал те: Ву ко вић, Па нић; Ме ми ћи:
Го лић Ај дер и Лу кић; 

Па ро хи ја Ду бра ва Ста ра: Ву ка ди но вић, Да мја -
но вић, Кос тре ше вић; Шње го ти на: Кос тре ше вић,
Сав ко вић;

Ла ђев ци: Са рић, Стојановић, Матијашевић,
Рогић;

Захваљујемо се на великој помоћи челиначког
свештенства и нашим бројним читаоцима без којих
овај прилог не бисмо били у стању урадити. 

Молимо породице које су ненамјерно изостав-
љене у овом осврту да се јаве редакцији “Челинач-
ких новина” 

celinacke@gmail.com
или смс порука 065 958 202 065 
како бисмо и њих уврстили у наредној публика-

цији.
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Становништво

Челинац је некада био Мала Европа. На овом
простору поред Срба, Хрвата и муслимана живјели
су Украјинци, Русини, Чеси, Словаци, Пољаци,
Нијемци, Словенци. Највише ратови, али и економ-
ске миграције доводиле су до великих демограф-
ских промјена.  

По попису становништва 1991. године у Че-
линцу је међу 18.666 становника живјело 88,46%
Срба, 7,72% Бошњака (муслимана), 0,40% Хрвата,
2,01 Југословена, осталих 1,41%.  На попису 2013.
у Челинцу се изјаснило да живи: Срба 14.874, Бош-
њака, 453, Хрвата 49, осталих 124, а није се изјас-

нило о националности њих 48.
Најзаступљеније породице Бошњака у Челинцу

су: Аганбеговић, Авдић, Басић, Башић, Делић,
Хасић, Хоџић, Хота, Јусић, Малкић, Незиревић,
Сачић, Сејдић, Шабановић, Табаковић, Талић,
Татар, Тенић, Тетарић, Топлић, Туцек. Претежно
су настањене у градском подручју, док су у селима
Меховци и Басићи остале тек малобројне поро-
дице. Највећи празници народа исламске вјероис-
повијести су рамазански и курбан бајрам и
благословене ноћи (мубарак ноћи).

У Челинцу је 1935. године било 200 Хрвата, а
1960. 54. Поред Срба и Бошњака у Челинцу и данас
има припадника бројних националности, али се
углавном ради о мјешовитим браковима.

Храм ар. Гаврила

Чаршијска џамија
Капелица Мајке Божије у Опсјечком Мартина
Брандла проглашена је спомеником културе
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Невладин сектор
Борачка организација - Далибор Вујичић 065/792-588;
Удр. жена “Ластавица” - Нада Михајловић 066/520-044;
Удр. жена “Челинац” - Зорица Цвијановић 065/937-159;
Удружење спортских риболоваца - Радован Вученовић; 
Удружење пензионера - Никола Ковачић 065 266 815;
Кинолошко друштво Челинац - Никола Вујичић;
Удр. пчелара “Челинац” - Гојко Тешић 065/561-077;
Удр. логораша 2. св. рата - Перо Родић 065/282-664;
Планинар. др. “Чичак” - Драган Кузмановић 065/562-715;
„Скатавица – родни крај“ - Мићо Топић;
Асоцијација „Спорт за све“ - Драган Предић 065/214-063;
Ловачко удр. “Фазан” - Бране Павловић 065/613 -154;
СПКД “Просвјета” - Борислав Максимовић 065/958-202;
Удруж, слијепих и слабов. лица - Миладин Драгојевић;
Удр. жена “Мајчино крило” - Здравка Бранковић 065/750-491;
Актив добров. дав, крви - Горан Марјановић 065/623-311;
Удружење грађана “Могу” - Марко Зоркић - 065/947-810;
Удружење еколога “Врбањски бисери” - Милорад Докић
065/437-994;
ПКУД “Миличино огњиште 065 836 484 - Милица Ковачевић;

ОДБОРНИЦИ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЧЕЛИНАЦ

ЗА МАНДАТ 2016 - 2020. 
(Политичка партија - бр. тел)

СНСД
Џомбић Винко 065/535-083,
Предић Драган 065/214-063,
Малић Драшко  065/276-216,

Јанковић Мирослав 066/112-630,
Кузмановић Борис 065/485-004,
Плавшић Миленко 065/839-639,

ДЕПОС
Спасојевић Зоран 065/540-910,
(потпредсједник Скупштине)
Тепић Милан 065/655-818,

Вујичић Милован 065/166-166,
ДНС

Дубравац Жељко 065/900-412,
Павловић Дарко 065/587-587,
Тривић Љиљана 065/958-333,

СДС
Кичић Драган 066/704-890,

Јунгић Чедомир 065/779-299,
Тубак Горан СДС 065/976-001,
Јанковић Дарко 065/652-823,

СП
Куртиновић Дејан 065/613-962,

(предсједник Скупштине) 
Кузмановић Жељко 065/983-642
Радоњић Никола 065/695-184,

Уједињена Српска
Дујаковић Гојко 065/534-244,

Спасојевић Горан 065/643-102,
НДП

Микаћ Велибор 065/719-787,
Берић Боро 066/650-638,

ПДП
Мрђа Каранфилка 065/925-570,

Вуковић Драган 065/976-939.
Секретар 

Звијездана Ђурић (СНСД)

Током овог сазива више одборника
промијенило је политичку партију.

Политичке партије
партија - предсједник - тел,

СНСД - Владо Глигорић: 065/839-612;
СДС - Драган Кичић: 066/704-890;

ДЕМОС - Зоран Спасојевић: 065/540-910;
ДНС- Жељко Дубравац: 065/900-412;

Социјалистичка партија: 
Душко Ђермановић - 065/404-222;

ПДП Каранфилка Мрђа: 065/925-570;
НДП - Велибор Микаћ: 065/719-787;  

Уједиљена Српска Гојко Дујаковић: 065/534-244;

Засједање Скупштине општине: одборници, руководство и предсједавајући

Поповачка долина с Виса Липовца Бранешци
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Упис у Сре дњу шко лу Че ли нац

Отва ра се и 
ме ди цин ска стру ка
Пре ма пла ну упи са у 1. ра зред за 2020/21. го -

ди ну ЈУ Сре дњо школ ски  цен тар Че ли нац оба вје -
шта ва уче ни ке и ро ди те ље да упи су је сље де ћа
за ни ма ња:

ЕКО НО МИ ЈА ПРА ВО И ТРГО ВИ НА: Еко ном -
ски те хни чар (IV сте пен) – је дно одје ље ње, Трго вац
(III сте пен) - је дно одје ље ње.

МА ШИН СТВО И ОБРА ДА МЕ ТА ЛА: Те хни чар
ЦНЦ те хно ло ги ја (IV сте пен) – је дно одје ље ње, Ин -
ста ла тер (III сте пен) и Бра вар / Ва ри лац (III сте -
пен) – је дно одје ље ње.

ЗДРАВ СТВО: Ме ди цин ски те хни чар (IV сте пен)

– је дно одје ље ње.
ЕЛЕК ТРО ТЕ ХНИ КА: Те хни чар ра чу нар ства и

про гра ми ра ња (IV сте пен) – је дно одје ље ње.
Кад је ри јеч о упи су уче ни ка у сре дње шко ле,

ре сор на ми нис тар ка На та ли ја Три вић на ве ла је да
ће у скла ду са епи де ми оло шком си ту аци јом уче ни -
ци ма би ти омо гу ће но да елек трон ски пре да ју до -
ку мен та за уп ис.

Црвени крст
Про те клог мје се ца ве ома акти вна је би ла и Оп -

штин ска ор га ни за ци ја Црве ног крста Че ли нац.
Удружењу пен зи оне ра Оп шти не Че ли нац да ро ва но
је 1.100 за шти тних мас ки ко је су ра вно мјер но ра -
спо ре ђе не по свим мје сним удружењи ма. Ра дни ци
и во лон те ри Црве ног крста учес тво ва ли су у ве ћи -
ни акти внос ти ко је је ор га ни зо вао Штаб за ван ре -
дно ста ње и Цен тар за со ци јал ни рад, а нај ви ше
њих одно си ло се на по дје лу па ке та угроженом ста -
но вниш тву, де зин фе кци ји гра да и по дје ли за шти -
тних мас ки.

Пољопривреда

ХУМУСТАЛ
Високо квалитетно органско микробиолошко ђуб-

риво произведено радом калифорнијских глиста.
Дозирање:
Поврће - 300 грама по метру квадратном,
Саднице воћа - 1 кг по садници,
Виногради у роду - 1 кг по изданку,
Цвијеће у башти - 150 грама по квадратном метру,
Цвијеће у саксији - 1/4 хумуса,
Балконско цвијеће - 1/5 хумуса,
Прехрана у току вегетације - 50 грама по метру

квадтатном или 0,5 кг по садници.
Произвођач и пољ. савјетник:
Един Табаковић, Челинац,
051 553 607, 065 207 154,

Предузеће за пројектовање, грађевинарство
и трговину; Занатски центар Челинац, код
зграде Општине

ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ
ПРОЈЕКТИ ЕНТЕРИЈЕРА 3D ПРИКАЗИ 
И ОПРЕМАЊЕ
НАДЗОР И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА
065 624 594, 065 918 235, 051 551 520

Софтвер за управљање производњом 
Брз и једноставан преглед магацина сировина
и готових производа, радних налога, наруџби,
понуда и фактура, као и читав низ извјештаја

из производње. Контакт: info@firmkontrol.com  

Добитник угледне награде за пословну иновацију  
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Култура
Народна библиотека „Иво Андрић“ 
ул, војводе Мишића (Средња шк),
тел, 051/552-547,
е-маил: bibliotekacelinac@blic.net
директор: Јелена Иванковић, 
Центар за спорт и културу 
тел, 051/553-958, 
в.д директор: Нина Јунгић,

Културна сцена у Челинцу у доброј
мјери ослоњена је на оближњу Бања-
луку гдје Челинчани с мало труда и воље могу да
користе услуге културних установа попут Народне
и универзитетске библиотеке, Галерије савремених
умјетности, Банског двора, Музеја РС, Народног
позоришта РС и посјећују изложбе, концерте, био-
скопске и позоришне представе, књижевне вечери
и друге културне догађаје. 

Већину културних садржаја у Челинцу прире-
ђује Народна библиотека “Иво Андрић”, основана
1975. године која поред библиотекарске дјелатно-
сти има развијену издавачку дјелатност, квалитетну
Завичајну збирку, Градску читаоницу и организује
разне културне активности.

Културне активности организује и Центар за
спорт и културу, основан 1998. године, у чијој над-
лежности је и већина културних и спортских
објеката.

Од удружења која се баве културном дјелат-
ношћу у Челинцу дјелују Општински одбор СПКД
“Просвјета”, Културно-умјетничка друштва “Мил-
ош Мишо Дујић”, “Јошавка” и “Младост” Бре-
зичани.

Објекти културе су: Кино-сала са 180 сједала ге-
нерално реконструисана 2016, Културни центар
(галерија), Библиотека са читаоницом, Под-
ручна одјељења библиотеке у школи у
Јошавки и Парохијском дому у Бранешцима
и Поповцу, Манастир Ступље са библиоте-
ком и књижара „Елена“.

Добитници „Михољданске повеље“ која је
највеће културно признање у Челинцу, а које
додјељује Народна библиотека “Иво Анд-
рић”: Богдан Маличевић (сликар, 1998),
Момчило Спасојевић (књижевник и библио-
фил, 1999), Љубомир Вуликић (ликовни пе-

дагог, 2000), Душко Пејаковић (графичар и штам-
пар, 2001), Борислав Максимовић (но-
винар и публициста, 2002), Љубисав
Мирковић (музички педагог, 2003),
Сњежана Тешић (професорица српског
језика, публицист, лектор, 2004), Зоран
Сувајац Зограф (сликар, 2005), Мирко
Вуковић (књижевник, 2006), Рајко Куз-
мановић (академик, 2007), Драго Бран-
ковић (академик, 2008), Никола
Пејаковић (позоришни редитељ, глумац
и музичар, 2009), Ранко Павловић (књи-
жевник, 2010), Милорад Родић, фото-
граф и камерман, 2011), Добривоје

Антонић (публициста, 2012), Свјетлана Цвијановић
(књижар, 2013), Љубица Топић Перкман (књижев-
ница, сликарка, 2014), проф. др Остоја Ђукић
(2015), Ненад Новаковић, (директор Народног по-
зоришта РС и новинар, 2016), Радомир Тривић,
(културни посленик, 2017), доц. др Жељко Јунгић,
(утемељитељ Кљижевне награде “Славко Јунгић
Јесеј”, 2018) и Манастир Ступље (2019) . 

Добитници Књижевне награде “Славко Јунгић
Јесеј” намијењене младим књижевним ствара-
оцима старости до 30 година, а коју додјељују
СПКД “Просвјета”, Библиотека и “Винарија Јун-
гић” су: Никола Зеленковић, Бања Лука (2013), Ра-
дован Синђелић, Шабац (2014), Александар
Иванић (2015), Бојана Остојић (2016), Александар
Матерић (2017) сви из Челинца, Милица Симић
(2018), Теслић, Далибор Миросав, (2019), Козарска
Дубица и Мирела Гаврановић (2020), Челинац.

Центар за спорт и културу у сарадњи са другим
културним удружењима и установама сваке године
организује културно-забавну манифестацију “Че-
линачко културно љето”, а КУД “Милош Мишо
Дујић” већ деценију у јулу организује смотру фолк-
лора. 

Са 8. додјеле Књижевне награде “Славко Јунгић Јесеј”

Са смотре фолклора 2019. године

Дом културе, некада био-
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Школство
На подручју општине Челинац од образовних

установа дјелују Дјечији вртић “Невен”, Основне
школе “Милош Дујић” Челинац, “Младен
Стојановић” Јошавка и “Новак Пивашевић” Стара
Дубрава, те Средња школа са више образовних
профила (економија, трговина, угоститељство,
обрада метала). Ученици основних школа наставу
похађају у укпно 16 школских објеката, пет
деветоразредних (Челинац, Поповац, Јошавка,
Бранешци, Стара Дубрава) и 10 нижеразредних
школа (Опсјечко, Милошево, Штрбе, Црни Врх,
Горња Јошавка, Лађевци, Брезичани, Шњеготина
Велика, Шњеготина Средња и Шњеготина
Доња). 

У свим овим колективима створени су
веома добри услови за боравак и рад. Већи
број школа је саграђен послије рата, а остале
су генерално реконструисане. Обимни радови
изведени су у другој половини 2014. године
како би се отклониле штете нанесене у
поплавама. Послови су успјешно завршени
највише захваљујући помоћи републичких
институција, међународне заједнице и људи
добре воље. 

Историја: У средњем вијеку у манастиру
Ступље преписиване су књиге. Прва школа
отворена је у Јошавци 1907. године (недавно
пронађен љетопис), а захваљујући проти
Петру Пеји Иванковићу, истакнутом духов-
нику, просвјетитељу и културном прегаоцу.
Године 1912. отвара се школа и у Опсјечком. Прва

осморазредна основна школа отворена јеу Челинцу
1955. године. Средња школа у Челинцу отворена је
1975. године и у њој су се образовали ученици за
различита занимања: економског, металског, текс-
тилног, угоститељског смјера. 

Први учитељ из челиначког краја је Душан Ко-
стрешевић (1882-1931) који је службовао у Србији,
а први учитељ у Челинцу био је Јосиф Тадић у
Јошавци (1907), први Челинчани с факултетском
дипломом су Вид Прдић (Видовић), Душко Јакшић
(Прдић), Младен Џомбић и Томислав Пејаковић, а
први академици Рајко Кузмановић и Драго Бран-
ковић. 

Спортска дворана, средња и основна школа

Из општинског буџета за 2020. годину
стипендира се 67 ученика и 48 студената;
потписивање уговора о стипендирању 

Настава у новој згради ОШ “Милош Дујић” почела је 
19. јануара 2015. године 
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Ка р акт еристи ке  
прив реде Челинца

Пр ив реда  општине  Челинац у  д об ром  дијелу ос -
ло ње на је  н а п ри вреду Б ањ алуке к ао  нај већег рег -
ио на лног и нд устр иј ск ог  центра  на роч ито ка да је
рије ч о г рађ евинарст ву ,  ен ергетиц и,  са обраћају  и
везама , у гостит ељст ву и  трг ов ини, водоснабди је -
вању  и при куп љању сме ћа  гд је није  ријетк а н и
објед иње но ст пос ло вања.

Н ај већ и пред ра тни п ри вредни  ко лектив и (до
1992) Инд ус триј а текс ти ла  и конфе кц иј е  „Свила“ ,
Фабрика  е лек тронике  „ Ча јавец“, Ме хан ичка пр -
ерада дрв ета , Фабри к а кр еча „Хид ра т“, Ин ду ст ри -
ја  грађевинског  ма терија ла „М ермер“ , Грађевинско
пр ед уз ећ е „25. нов ем бар“  мах ом су  нес тали пр -
оцесом п р ив атиза ције што  ј е  у добр ој мје ри н акон
ра та  (од 1996)  промије ни ло и струк туру локал не
привре де.

На стала су  приватна предузећа к оја су пре уз ел а
улогу привр ед ног разво ја ово г  краја: „Мег ам он т“,
„В инекс“, „М адра“,   „Метал нова“,  „ Фачо“ ,  „Флор “,

„Макс  комерц“, „ Медитера н ино кс про фил и “,  „ -
Делфи н- трг отранс “,  „ Винарија Ј унг ић“, “Три-пак”
и д ру га. И зузме ли се  пр ерада  дрвета  може  се рећ и
да  је  дан ас  знатно  м ања  експло ат ација  мин ерални х
сиро в ина  од  пред ратног  вр ем ена к ад а  је ова
ин ду стријс ка  гр ана би ла  з натно з аступље ни ја. 

Ге ографс ки  полож ај  Челинца,  до бре са обр -
аћајне в ез е,  потврђен а н ал азишт а  раз ли читих ми -
нер алних с ир овина  и  добро  о чувана животна
средина сматрају се највећим  л ока лн им  преднос-
тима у привлачењу инвестиција.

МАЈСТОРИ

Централно гријање
Бране Павловић 065 613 154
Сервис расхладних уређаја
Томо Боднар 066 524 573,
Слободан Тривић 065 621 788,
Месница Радан Кузмановић 066 588 107 
Паркетари:
Ранко Гајић 065 685 774
Раденко Милосављевић 065 791 415
Милан Пајић 065 624 115
Младен Пејаковић Патан 065 539 615
Керамичари:
Душко Ајкић 065 810 291
Милан Кнежевић 065 829 679
Електричар
Саво Максимовић 065 548 574
Водоинсталатери
Миле Пекез 065 792 842
Зоран Пајић 065 635 336
Горан Пајић 065 741 887,
НГ Електроник
Гаврић Неђељко 065 968 100,

Корисне информације

Информације 1185
СОС телефон 1264
Хитна помоћ 124, 230 620
Ватрогасци 123
Центар јавне безбједности 122, 337 100
Болница Паприковац 051 342 100
Поликлиника 051 247 333
Аутобуска станица 051 922 000
Жељезничка станица 051 301 229
Аеродром Бањалука 051 535 210 

Влада Републике Српске
051 339 102; 051 339 103
Привредна комора РС 051 215 744, 
051 226 161 051 215 987, 051 215 637
Инвестиционо развојна банка РС 051 308 482
Берза хартија од вриједности БЛ 051 326 041
Агенција за банкарство РС 051 218 111
Комисија за хартије од вриједн, 051 218 362
Централни регистар харт, од вр,  051 223 710
Туристичка организација РС 051 229 720

Републичке службе Челинац

Црвени крст 051 551 072,
Биро рада 051 551 114,
Фонд ПИО 051 551 082,
Фонд здр, и социјал, осигурања 051 551 080,
Катастр и геодетска упрava 051 551 063, 
Пореска управа 051 551 302, 

Још информација види на осталим
страницама овог броја “Челиначких
новина.

Музеј РС 215 973
Музеј савремене умјетности РС 215 364
Народно позориште РС 317 996
Градско позориште “Јазавац” 066 264 698
Дјечије позориште РС 232 830, 232 832
Архив РС 301 258
Академија наука и умјетности РС 333 700
НГ Електроник (Гаврић Н): 065 968 100

ПЕКАРА “КЛАС”
Израда и достава по договору: хљеб, 

пецива, колачи, торте, пите.  
тел: 051 552 486; 051 552 811.
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ДА НИ 
КО ЈЕ ОБИЉЕЖА ВА МО

Међународни празници
1. ја ну а р – Но ва го ди на, Свјет ски дан по ро ди це,

Свјет ски дан ми ра,
8. март Ме ђу на род ни дан же на, Свјет ски дан

бу бре га,
1. мај – Ме ђу на род ни пра зник ра да, Свјет ски

дан за шти те но со ро га,
9. мај - Дан Евро пе, Дан по бје де над фа ши змом,
Ре пу блич ки пра зни ци

1. и 2. ја ну ар, Но ва го ди на 
9. ја ну ар, Дан Ре пу бли ке 
14. ја ну ар, Пра во слав на Но ва го ди на 
1. и 2. мај, Ме ђу на род ни пра зник ра да 
9. мај, Дан по бје де над фа ши змом 
21. но вем бар, Дан пот пи си ва ња Деј тон ског ми -

ров ног спо ра зу ма, Слава полиције РС, 
Рад ни пра зни ци
27. ја ну ар, Са вин дан, школ ска сла ва,
14. фе бру ар, Дан бор ца, Дан Пр вог срп ског

устан ка,
4. април, Дан по ли ци је РС, 
12. мај, Дан Вој ске РС (српска компонента у ОС

БиХ),
28. јуни, Видовдан, сјећање на борце за

отаџбину,
Вје р ски пра зни ци
6/7. ја ну ар - Пра во слав ни Бо жић
Пра во слав ни Вас крс,
Духови, велики православни празник који се

светкује три дана,
По ро дич на сла ва, 
25. де цем бар - Ри мо ка то лич ки Бо жић
Ри мо ка то лич ки Ус крс,
Кур бан Бај рам,
Ра ма зан ски Бај рам,
ЧЕ ЛИ НАЦ
19. ја ну а р (Бо го ја вље ње) – освећење водотоке,

пливање за Часни крст,
Пр ве сед ми це у фе бру а ру Цен тар за спорт и

кул ту ру про гла ша ва нај у спје шни је спор ти сте,
14. фе бру ар (Три фун дан) – Библиотека Чели-

нац, СПКД  “Про свје та” и “Ви на ри ја Јун гић” до дје -
љу ју Књи жев ну на гра ду “Слав ко Јун гић Је сеј”,
слава храма у Марковцу, Дан бораца РС;

15. фе бру ар (Сре те ње Го спод ње) – Сла ва Сре -

тењ ске цр кве,
20. април – по ла га ње ви је на ца че ли нач ким жр -

тва ма фа ши зма, не ка да Дан оп шти не,
6. мај (Ђур ђев дан) – сла ва хра ма у Џом ба ма,

сла ва ве ли ког бро ја че ли нач ких по ро ди ца,
24. мај – Све ти Ћи ри ло и Ме то ди је – Сла ва

Основ не шко ле “Ми лош Ду јић”,
Ваз не се ње Го спод ње – Сла ва хра ма у Ста рој Ду -

бра ви,
Све ти Ду хо ви – сла ва хра ма у Бре зи ча ни ма и

Штр ба ма, 
3. ју на - (Све ти цар Кон стан тин и ца ри ца Је ле -

на) – Сла ва хра ма у Ла ђев ци ма,
19. јун – Дан осни ва ња Ла ке пје ша диј ске бри га -

де,
28. јун (Ви дов дан) – Ви дов дан ске све ча но сти у

Јо шав ки, слава храма Лазарица у јошавачком
насељу Јеловача,

26. јул (Са бор све тог ар хан ге ла Га ври ла) - Сла -
ва Оп шти не Че ли нац, Сла ва Хра ма св. ар хан ге ла
Га ври ла,

Духови - слава храма у Брезичанима и
Штрбама,

12. јул (Пе тров дан), Сла ва Па ро хи је По по вац,
Сла ва ка пе ле у ма на сти ру Сту пље и насељу Торине
(Опсјечко), Сла ва СДС,

19. јули (Свети Сисоје), слава храма у Шњего-
тини Доњој;

21. јул (Све ти ве ли ко му че ник Про ко пи је) –
Сла ва па ро хи је Бра не шци,

30. јула Св. преп. Марина - слава храмова у Ба-
бићима и Црном Врху;

9. ав густ (Све ти Пан те леј мон) – Слава хра ма Св.
Пан те леј мо на у Оп сјеч ком,

28. ав густ (Ве ли ка Го спо ји на) – Сла ва па ро хи је
Јо шав ка,

Зад ња не дје ља у ав гу сту, Ло вач ки са бор у Млин -
ској ри је ци,

21. сеп тем бар (Ма ла Го спо ји на) – Сла ва Удру -
же ња же на, Са бор код ста рог хра ма у Бра не шци ма,

12. ок то бар (Ми хољ дан) – Дан На род не би бли -
о те ке “Иво Ан дрић” и до дје ла највећег признања из
области културе - “Ми хољ дан ске по ве ље”,

14. октобар - слава Богородичиног храма у
Опсјечком;

19. октобар - Томиндан, слава храма у Шњего-
тини Средњој;

27. ок то бар (Све та Пет ка), Сла ва Дје чи јег вр ти -
ћа “Не вен”, Сла ва хра ма у Ба ра ков цу,

8. но вем бар (Ми тров дан) – Сла ва Бо рач ке ор га -
ни за ци је, Сла ва ДНС,

14. но вем бар (Св. Ко зма и Да мјан) – Сла ва До -
ма здра вља,

21. но вем бар (Аран ђе лов дан) – Сла ва ма на сти -
ра Сту пље,

19. де цем бар (Ни кољ дан) – Сла ва ве ли ког бро -
ја че ли нач ких по ро ди ца,

Слава Општине Челинац 2019. године

Друштвено-информативни портали
www.celinacke.com

www. moj-celinac.info
www.celinac online
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Привредни субјекти
Машинство

МEGAMONT
ул, Краља Петра I Карађорђевића  телефон 051

551 024; 051 555 266  
Мејл: megamont@teol.net
vineks@blic.net  
Привредно друштво Мегамонт д.о.о. Челинац

се бави производњом елемената аутоматике за
бијелу технику: микропрекидача, хидростата,
прекидача за хладњаке, сигналних сијалица,
биметалних термометара, бравица за машине за
суђе и сигналних сетова; као и дијелова за
аутомобилску индустрију: дијелови за спајање
тапацирунга, дијелови цријевних развода за
брисаче, прскалица за вјетробранска стакла и
осталих дијелова за аутоиндустрију. Оснивачи
Винко Џомбић и Перо Ћорић.

DAL CIN, doo, Steel form, doo
Цара Лазара бб, 78240 Челинац, РС, БиХ
065 612 893, 051 555 451,
Fax: 051 555 450,
E-mail: zdravko.p@blic.net
Предузеће се бави, производњом пегли, лаком

обрадом метала, прозводњом металних дијелова
према наруџби купаца и израду металних позиција
за грађевинарство. Располаже постројењима за
галванско цинчање и фарбање праховима,
производњом намјештаја, столица и столова за
унутрашње и вањско уређење, израду металних
позиција према наруџби купаца, пружањем
различитих услуга сјечења и савијања металних
позиција. Директор: Здравко Петровић

Винекс М, доо
Краља Петра Првог Карађорђевића,
Челинац, 051 551 024,
Израда машинских и електро позиција и

склопова, мјерних инструмената и специјалних
алата. Основано 1989.

Вл. Винко Џомбић

SIMKE, doo
Милоша Дујића бб, Опсјечко, Челинац
Телефони: 051 555 065, 051 555 066
office@simkedoo.com
www.simkedoo.com 
Инжењерско пројектовање и обрада свих врста

метала и пластичних маса, пројектовање и израда
машина и алата за различите намјене. Директор

Мирко Буловић.

Медитеран инокс доо
Петра Кочића 24, Челинац
051 551 350, 065 438 500,
www.mediteraninox.com
Израда и уградња балконских, стубишних и

вањских ограда од инокса, врата, надстрешница,
брисолеја, покретних и непокретних од
алуминијума, полукружне и кружне степенице,
резервоара за прехрамбену индустрију и др.

Вл. Перо Михајловић

ЕУРОМОНТ доо
Чарлија Чаплина 1, Бањалука
065 211 468, 065 900 606, 051 381 385,
Факс 051 384 312, euromont.maglov@gmail.com
www.euromont.ba
Сервис, монтажа, баждарење бензинских

пумпи, опрема за централно гријање, продаја,
уградња, бесплатна достава. Власник Маглов.

ДУРОГЕМ, 
Цара Лазара 1, Челинац, 051 551 389
durogem@spinter.net
Прерада пластике и обрада метала.
Основано 1994. Оснивач: Остоја Докић.

Грађевинарство

MAXCOMERC, doo
Бабићи бб, Челинац
+387 51 560 660, 51 560 661, 65 511 040,
maxcom@teol.net
www.maxcomerc.com
Израда алуминијумске и PVC столарије,

стаклене баште, застакљивање балкона, гаражна
врата, ролетне. У производном асортиману
располаже широком палетом алуминијумских и
PVC систем врата са високим изолацијама и
степенима сигурности. Основано 1998.

Вл. Мирослав Максимовић

INKOPROM, doo
Николе Пашића 60, Бањалука,
051 322 082, 051 322 081, 
inkoprom@blic.net
Грађевинарство: пројектовање, извођење,

ентеријери, алуминијумска браварија, пластична
браварија, челичне конструкције.

Основано 1990. Дир. Зоран Бајић

PAŠALIĆ GRADNJA
051 942 224, 065 161 281,
кровопокривачки радови, градња, продаја ста-

нова, власник Жељко Пашалић.
pasalic.gradnja@yahoo.com

ЗЕЉИЋ КОМЕРЦ,
Опсјечко, Челинац, 065 527 885
Фабрика бетона, ископавање и услуге

механизације. Основано 2004. Вл. Јово Зељић.
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DEMETRA, Цара Лазара бб, Челинац
051 555 165, info@demetra.ba
www.demetra.ba
Грађевинска дјелатност и трговина кровних

алуминијских и челичноцинчаних лимова, кровних
панела са попуном од полиуретана, обложних и
преградних панела, поликарбоната и плексигас
плоча, бакарних и инокс лимова и комплетна
опрема за монтажу. Основано 1999. Оснивач Мићо
Димитрић, директор Давор Димитрић 

Занатска радња „Бравал“
Војводе Мишића 46, Челинац
051 552 692, 065 900 411, Вл. Саша Ђекић
Алуминијумска браварија, PVC столарија,

алуминијумске и PVC ролетне, алуминијумске
балконске ограде, гаражна врата.

Флор, доо, Бабићи бб, Челинац
051 560 102, 051 560 103, 065 603 400, 
65 965 490, flor@teol.net - flor@inecco.net
Каменорезачка радња, гранити, мермери,

погребна опрема. Основано 1990. 
Вл. Миља Вујичић.

FLO GRANIT, доо
Бабићи бб, Челинац, 051 560 001,
Пројектовање, инжењеринг и извођење свих

врста грађевинских радова.

SBS GRANITI, Čelinac, 
Изградња споменика, газишта, клупица и оста-

лих производа од гранита и мрамора.
065 516 168, 065 140 460, 065 612 741, 
051 438 521, began@spinter.net
began0271@gmail.com
Власници Саша и Синиша Беговић.

КРЕЧАНА доо
Првог крајишког пролетерског батаљона,

Челинац , 051 551 474, hidrat@blic.net
Производња креча, дробљеног камена, станова

и пословних простора. Основано 1975. 
Дир. Велибор Куртиновић

МЕРМЕР, производња грађевинског мате-
ријала. 065 580 111, Директор Љубо Алексић.

ДАНКО КОМПАНИ, Челинац,
Извођење свих врста грађевинских радова.
051 560 088, 065 847 400,
Вл. Данко Драгојевић.

СЗР СРДИЋ, 065 863261, 065 964 105,
Машинско полагање глазура, подне изолације,

фасаде, постављање подова.
Основано 2004. Вл. Дарко Срдић
ДОМОГРАДЊА, доо
Производња бетона.
Мајданпечка, Челинац,
051 552 507, 066 535 800, 065 645 444,  
Основано 1990. Вл. Милорад Остојић

РАКИЦА КОП, Јошавка - Челинац
грађевински предузетник. 
Вл. Горан Милошевић, 065 562 424
Ископи, превоз робе, грађевинске услуге.

ЛИМЕКС, лимарска радња, Штрбе, Челинац
051 551 981, 065 666 113, www.limeks.rs.ba
limeks@teol.net
Производња и уградња свих врста грађевинске

лимарије и производња лимарске галантерије.
Основано 1998. Вл. Невен Савић.

ГРАЛИМ, лимарска радња, Житњак, Челинац,
051 551 835, 065 520 700, www.gralim.rs.ba
Израда и уградња лимарије, израда лимарске

галантерије. Основано 1998.
Вл. Радислав Марјановић

РИНА, Челинац Горњи, Челинац,
Лимарска радња, производња и уградња

грађевинске лимарије. 0 51 552 769, 065 769 313,
Основано 2000. Вл. Младен Кузмановић.

САША, молерско-фасадерска радња
065 545 894, Основано 1999.
Молерско-фасадерски радови, машинско

малтерисање, фасаде, шпански зид, исушивање
просторија, продаја и уградња гипсаних лајсни.

Вл. Бранислав Саша Максимовић.

СИСТЕМ РИГИПС
Завршни радови у грађевинарству,
Цара Лазара, Челинац, 065 537 388,
Основано 2004. Вл. Зоран Тривић.

ЖИЦА, самостални предузетник
Штрбе, Челинац, 065 811 171,
Производња, продаја и уградња

пластифициране, поцинчане и бодљикаве жице,
као и производња и уградња бетонских стубова,
парапета и панела. Вл. Игор Ћетојевић.

Микро клима, доо Младена Стојановића 30А
065 620 234, 051 551 517, www.mikro-klima.com 
Вл. Живко Дакић
Ролетне, тенде, тракасте завјесе, венецијанери,

клима-уређаји, гаражна врата. Основано 1998.

МГ Ролопласт, Челинац,
065 430 913, 065 786 354 www.mgroloplast.com
вл. Гушић М.PVC, алуминијумске ролетне,

тракасте завјесе, венецијанери.

ГРАНИТ СТИЛ, Марковац, Челинац
065 673 090. Каменорезачка радња. Вл. Љубиша

Дерајић.

БАЗЕНИ И ФОНТАНЕ ВАЛЕК КОМЕРЦ
Бања Лука,, 051 379 111
valek@teol.net
Вл. Саша Кузмановић

Челиначке новине 246. април 2020. 37



ПРИВРЕДА;                                                               Човјек је једина грешка природе; Гилберт

Кожа и текстил

MADRA, doo
Цара Лазара, Челинац, 051 555 187,
madra@blic.net - Производња и продаја дјечје

обуће. Основано 1989, Оснивач Марио Шуман,
дир. Драгана Кузмановић.

PD JODDY DREAMS sp, 
Цара Лазара 20, Челинац, 051 552 465
Производња мадраца, надмадраца, јастука и

пратеће опреме који су синоним за удобност,
квалитет и здравље. Оснивач Зоран Кузмановић.

IVANA, doo, Занатски центар, Челинац
065 918 303, 065 283 643, 051 553 803
marijo.79@live.co.uk
Производња мајица, спортске опреме,

малопродаја и велепродаја ХТЗ опреме и опреме за
угоститељство, као и радне обуће. Оснивачи Ма-
ријо и Биљана Ивановић.

Дрвна индустрија и шумарство

ШУМСКО ГАЗДИНСТВО „БАЊАЛУКА“
ШУМСКА УПРАВА „ЧЕЛИНАЦ“ Челинац,

Првог крајишког пролетерског батаљона, 
051 551 011, руководилац Жељко Кузмановић.

ДИ ФАЧО ПАРКЕТИ, Милоша Дујића бб,
Челинац, 051 555 410, 051 551 470, faco@blic.net

www.parketifaco.com 
Професионално и квалитетно пружа услуге у

производњи паркета и избору материјала за рад.
„ФАЧО“ производи и услуге - од примарне обраде
дрвета до уградње и одржавања храстовог паркета!

Основано 1997. Оснивач Крсто Савичић,
директор Борис Савичић.

ДЕЛФИН ТРГОТРАНС доо
Шњеготина Велика, Челинац
051 569 200, 065 518 043, branesavic@blic.net
Примарна и секундарна прерада дрвета,

аутоматска обрада и изградња пословних објеката.
Основано 1996. Вл. Бране Савић.

ДРВНА ГАЛАНТЕРИЈА „НЕШО“
Раде Радића 389/а, Бањалука (Зелени Вир)
051 490295
Дрвна галантерија „Нешо“ наставља традицију

столарског заната и обраде дрвета. По жељама
купаца израђујемо намјештај и столарију од
плочастих материјала као и од масивног дрвета.

ПИЛАНА КРЛЕ доо, Јошавка, Челинац
051 562 289, 65 488 023,
Прерада дрвета и производња разних елемената

од дрвета. Основано 1998. Вл. Славко Дујаковић.

ЕУРО Дрвекс, Челинац, 065 483 220,
Намјештај по мјери, тапацирани намјештај,

столови, столице, комадни намјештај, кревети.
Основано 2005. Вл. Радмила Кузмановић

ШУМА ПЛАН, Бањалука, Челинац
065 518 398, 051 323 600, 051 323 601
Факс 051 323 602, sumaplan@inecco.net
www.sumaplan.com
Предузеће за пројектовање, производњу и

услуге. Основано 2005. Вл. Душко Топић.

ИНДУСТРИЈСКЕ ПЛАНТАЖЕ
Вељка Млађеновића (Инцел) Бањалука,
0 51 482 400, 051 305 545, 051 305 544,
Плантажирање, производња садног материјала,

пошумљавање, сјеча, прорез дрвних сортимената.
Основано 1960.

УГАЉ ПРОМЕТ, Челинац,, 065 161 666
Производња и велепродаја дрвеног угља –

ћумура за роштиљ и нуспроизвода од дрвеног угља.
Вл. Дарко Сејмановић

Амбалажа и штампа

FAMA, doo, 051 551 282, fax 051 555 150,
www.famakarton.com - Картонска амбалажа
Производњу обављамо у властитим производ-

ним погонима и вршимо доставу робе на адресу
купца. Основано 1990. Оснивач Радојка Кузман-
овић, директор Миле Кузмановић.

DM KOMERC, doo, Челинац, Бабићи
065 528 974, 051 560 605, 051 560 606,
fax 051 560 607, dmkomerc@blic.net
www.dmkomerc.com
Производња картонске амбалаже од трослојне

и петослојне валовите љепенке и микровала.
Производњу обављамо у властитим производним
погонима и вршимо доставу робе на адресу купца.
Вл. Драган Џомбић.

ТРИ ПАК, БЕЛ ПРИНТ, БЕЛКАФЕ
АТОС Центар за организовање догађаја
Мајданпечка, Челинац
051 555 555, 051 555 557, 065 525 444,
info@belcafe.ba - www.belcafe.ba
Производња угоститељског шећера, паковање

меда за угоститељске објекте, израда кашичица за
потребе угоститељских објеката. Трговина
висококвалитетном флексо-амбалажом за пре-
храмбену индустрију. Властита пржионица кафе.
Основано 1997. Вл. Горан Тривић.

Штампарија DESIGN, Челинац, Воје Митрова,
065 523 723, 051 560 083, dsdusko@gmail.com
Дигитална, офсет и сито штампа, ушивне

етикете, заставе, штампа на текстилу, блоковска
роба, наљепнице, рекламни материјал.

Основано 1989. Вл. Душко Пејаковић.
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ШТАМПАРИЈА Texoprint, Опсјечко, Челинац
065 540 038, 051 555 140, 051 555 371
texoprint.celinac@gmail.com
Дигитална, офсет и сито штампа, заставе,

штампа на текстилу, наљепнице, рекламни
материјал. Основано 2003. Вл. Радован Вујичић

Пољопривреда и туризам

ВИНАРИЈА ЈУНГИЋ доо, 
Марковац 35, Челинац, 051 490 725,
vinarijajungic@hotmail.com
www.vinarijajungic.com 
Производња грожђа, вина и природних воћних

ракија, угоститељство...
Винарију Јунгић утемељио је Жељко Јунгић

2009. године. Винарија је смјештена у селу
Марковац, удаљена око 2,5 км од центра Челинца
и око 16 км од Бањалуке.

ММ Инвест,
Бањалука, Пословна зграда GRAWE
0 51 305 710, 051 305 721,
Хотел MERIOT, Бањалука,

ХОТЕЛ “ТУРИСТ”, 051 551 230, 051 551 093,
преноћиште и све врсте догађаја.

PRIMAPROM, SRUC Mlinska rijeka,
Пословни центар Крајина, Бањалука,
Штампарија, туризам, угоститељство,
051 222 780, 051 221 810, 051 562 100, 
info@primaprom.com, www.primaprom.com

MUSHROOM, Мајданпечка, Челинац
mushroom@inecco.net 
Откуп, прерада и промет шумских плодова.
Основано 2001. Васник Милан Зорић.

MAGLOV FUNGHI
Откуп, прерада и промет шумских плодова. 
Цара Лазара 23 Челинац,
051 263 324, 065 657 717, 066 803 666,
maglovfunghi@gmail.com

РУЈ М.Г. , Бабићи бб, Челинац, 051 560 088
Колачи и торте, врхунска производња,

савршенство окуса и дизајна за све прилике,
свадбе, рођендане, али и за континуирано
снабдијевање тржишта. Вл. Славица Гарић.

Живинарска фарма „ДАМЈАНОВИЋ“
Бранешци, Челинац
051 564 699, 065 561 981,
Производња, узгој и продаја кока, пилића, јаја.
Основано 1998. Вл. Живко Дамјановић.
“КОКА - КИК”
Опсјечко - Челинац, Живинарска фарма,
Вл. Мирослав Мишо Радосавац 065 925 919
Производња конзумних јаја.

Трговина и угоститељство

PRIZMA, Браће Мажар и мајке Марије 12-14
(Ханиште), Бањалука, 051 212 437

www.prizmabl.com - prizmabls@teol.net
Апарати и медицинска опрема за контролу

здравља: мјерачи крвног притиска, апарати за
мјерење шећера, инхалатори и остала опрема.
Пензионерима омогућена куповина на кредит, без
камата и путем платне листе. Дир. Зоран Предић.

MASIWA, 051 551 747, 065 522 883,
masiwa@inecco.net
Грађевински материјал, све на једном мјесту за

ваш дом. Основано 2001. Вл. Младен Тривић.

ТORINEX , трговина грађевинским материјом.
Бањалука, Врбања, Челинац
051 424 140, 051 553 999, 065 518179,
Све за ваш дом.Основано 2000. Вл. Перо Топић.

ЈАСЕН, Цара Лазара, Челинац
065 276 227, 065 663 439, 051 551 384,
Продаја грађевинског материјала, израда

бетонских блокова свих димензија, израда
бетонских стубова по наруџби.

Основано 1991. Вл. Младен Врховац.

МДС доо, Младена Стојановића бб, Челинац
051 551 917, 65 620 696.
Трговина: боје, лакови, водоматеријал, ПВЦ

цијеви, вијчана роба и др. Вл. Дарко Станковић.

Market AS
Продаја прехрамбених артикала и производа за

домаћинство. Продајни објекат Робна кућа
Челинац: 051 555 340, 051 555 342,

ПО Аутобуска станица Челинац 051 551 768,
ПО Житњак Челинац 051 551 987
ПО Жељезничка станица Челинац 051 551 939,
ПО Јошавка 051 488 721,
ПО Бањалука 051 465 979,
Вл. Љубо Симић 065 528 434,

БИГ ПРОМ,
Стара Дубрава, Челинац,
Трговина на велико и мало, кућне потреп-

штине, грађевинска роба, пољопривреда, бијела
техника, 051 262 700, 051 561 151, 065 677 243,

Власници Весна и Миломир Тубак.
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FIS, Челинац, Мајданпечка.
Трговина: намјештај, текстил, посуђе, обућа,

играчке, расвјета, алат, простирке, видео и електро
материјал, бијела техника и др.

051 555 190, 051 555 191, celinac@fis-bih.com

ИРИНГ, трговина и пројектни биро
Челинац, Занатски центар 
065 624 594, 065 918 235, 051 551 520, 
051 552 525,
Предузеће за промет намјештајем, прехрам-

беним и производима за домаћинство,
пројектовање, грађевинарство и трговину.
Пројектовање и легализација, надзор и извођење
радова. Основано 1990. Вл. Никола Пашалић.

КОГРАД, Челинац 051 438 901, 051 235 090,
Вл. Свето Ђајић. Ексклузивни заступник

фабрике боја и лакова „SAYERLACK“.

Ауто-дијелови „ГМ“
Краља Петра Карађорђевића, Челинац
065 635 332, 051 551 999, Вл. Драго Гајић. 

ПОЉОМАРКЕТ, Војводе Мишића, Челинац,
065 546 148, 65 614 611, 51 552 716,
poljomarketcelinac@yahoo.com
Резервни дијелови за тракторе, ауто-дијелови,

хтз опрема, алати за обраду метала.
Вл. Ненад Топић.

НАФТА-ТРАНС, 051 371 391, 051 551 191,
Челинац,  Милошево, naftat@inecco.net

Основано 1991. Оснивач Раде Савичић, дир.
Славиша Савичић.

КРАЈИНАПЕТРОЛ, Бензинска пумпа, 
Челинац, 051 555 120.

Услуге

ТОМО ТУРС
Превоз путника у земљи и иностранству,
Челинац, Краља Петра Првог Карађорђевића,
051 552 595, 065 520 533,
Основано 1996. Вл. Томо Борјанић

ТОП-ФИТ доо, Вукана Тривића бб, Челинац
051 423 174,
Чишћење и одржавање стамбених и пословних

објеката и комплетне опреме, прање намјештаја у
стамбеним и пословним просторима, одржавање
свих врста подних површина и одржавање
парковских и вртних површина.

Томико
065 518 743, 065 582 320, 017 33 775700,
(Минхен), Међународне погребне услуге
www.tomicodoo.com
Вл. Жељко Томић

Превоз робе
Ну дим услу ге ком би пре во за ро бе и се ли дбе на

те ри то ри ји БиХ /РС. Га ран ту јем ква ли тет, брзи ну и
си гур ност те ре та. 066 308 671.

Фејсбук страница@пре воз ро бе

Судски тумач за италијански језик
Борис Максимовић,
Професор српског језика и књижевности и

италијанског језика и књижевности
065 544 969, space.geronimo@gmail.com

ОПТИКА „РОДИЋ“
Занатски центар, Челинац
065 673589, 066 725 155
fotoroda@blic.net
Компјутерско одређивање диоптрије, све врсте

диоптријских стакала, велики избор оквира. Вл.
Алма Родић.

Ауто-отпад „Гаврић“, Јошавка, Челинац,
065 542 804, Вл. Душко Гаврић. 
Оригинални дијелови за све врсте возила.

Банкарски сектор

Addico Bank
Цара Лазара, Челинац, 051 555 380,
Руководилац пословне јединице Маја Ђекић.

НЛБ Развојна банка
Цара Лазара, Челинац, 051 551 081,

Uni kredit banka
Краља Петра Првог Карађорђевића, Челинац
051 551 145.

Микрокредитно друштво „МИКРОФИН“
Цара Лазара 23, Челинац
051 551 571;

На осталим странама нашег листа налазе се
и бројне друге информације о челиначком по-
словном и јавном сектору!

Ветеринари 
Игор Милекић: сточна храна, пилићи,

услуге, 065/581-744,
VET COOP (Данко Срдић): 066/381 -268,

Р. Ждеро 065/008-536,

ХИ ДРА УЛИ КА
ДАР КО ДЕ РА ЈИЋ, 
065/496-976, 
ЧЕ ЛИ НАЦ, МАР КО ВАЦ

П Р О И З В О Д Њ А
ХИ ДРА УЛИ ЧНА ЦРИ ЈЕ ВА ВИ СО КОГ И НИС КОГ
ПРИ ТИС КА, ИН ДУС ТРИJС КА ЦРИ ЈЕ ВА, 
ПНЕ УМАТ СКА ЦРИ ЈЕ ВА И ПРИ КЉУ ЧЦИ БРЗЕ
АУТО МАТ СПОЈ НИ ЦЕ, ЦРИ ЈЕ ВА И ЦИ ЈЕ ВИ ЗА
КО ЧНИ ЦЕ.
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ВИШЕ О ЧЕЛИНЦУ И ЧЕЛИНЧАНИМА
„Челиначке новине” 1- 245, са библиографијом

која омогућава лакшу претрагу;
„Челинац кроз вјекове”, Рајко Кузмановић,

општина Челинац, 1973;
„Челинац - путеви развоја”, Рајко Кузмановић,

општина Челинац, 1986;
Билтен Лаке пјешадијске бригаде Челинац, 1 –

9, 1994/2002;
„Претакање живота” (о погинулим борцима у

Одбрамбено-отаџбинском рату), Ратко Поповић,
општина Челинац, 1998; 

„Трагови свјетлости” – о школству и култури
челиначког краја, Борислав Mаксимовић, Народна
библиотека „Иво Андрић”, 2001;

„Завичај на длану» (челиначки времеплов),
Борислав Максимовић, Народна библиотека „Иво
Андрић” 2002;

„Шњеготина – прошлост, људи, живот, обичаји”,
Момчило Спасојевић, Завичајно друштво
„Шњеготина” 2004;

„Искре у тами” (легенде из челиначког краја),
Момчило Спасојевић, Бесједа, 2003;

„ОКО - осврти и коментари”, Борислав
Максимовић, Народна библиотека „Иво Андрић”,
2005;

„Прозивка моје генерације” (ОШ „Милош
Дујић” генерација 1962/66), Душан Топић, 2006; 

„Водич кроз Челинац”, Борислав Максимовић,
Народна библиотека „Иво Андрић, 2006;

„Раде Радић - истина и лажи” (о Ради Радићу и
Другом свјетском рату), Момчило Спасојевић и
Борислав Максимовић, „Бесједа”, 2007;

„Спортска разгледница Челинца”, Борислав
Максимовић и Жељко Дубравац, Народна
библиотека „Иво Андрић”, 2008;

„Слив ријеке Врбање” (ресурси и екологија)
Милорад Докић, Народна библиотека „Иво
Андрић”, 2009;

„Незаборав” (есеји о завичају, Јошавка и др),
Добривоје Антонић, Народна библиотека „Иво
Андрић” 2012;

„Челиначке духоне вертикале», Борислав
Максимовић, СПКД „Просвјета”, 2012;

50 година Ловачког удружења „Фазан”, Гојко
Ђурић, Народна библиотека „Иво Андрић”, 2013;

„Орашани у времену и простору”, (о селу
Штрбе и роду Орашанин) Миладин и Марко
Орашанин, СПКД „Просвјета”, 2014;

„Један прота и једно вријеме” (о Јошавки и
Петру Иванковићу), Јеромонах Теофил Дим-
итрић, СПКД „Просвјета”, 2014;

„Село Јошавка – род Докића”, Милорад Докић,
СПКД „Просвјета”, 2014;

“Мермер” - 50 година рада и развоја, Милорад
Докић, “Графид”, 2016;

“Завичајна збирка Народне библиотеке Иво
Андрић - издавачка дјелатност”, Јелена Иванковић
и Борислав Максимовић, Народна библиотека
“Иво Андрић”, 2016;

“Храм Покрова Пресвете Богородице у Опсјеч-
ком - хроника градње”, Борислав Максимовић и
Душко Пејаковић, СПКД “Просвјета” 2017;

“20 година Михољданске повеље, Челиначки
бисер културе”, Јелена Иванковић и Борислав Мак-
симовић, Народна библиотека “Иво Андрић”, 2017;

“Кад сјећања оживе” (о Штрбама и породичном
родослову), Владимир Станчић, Народна библио-
тека “Иво Андрић”, 2018;

“Културно-историјско насљеђе челиначкогк-
краја”, Борислав Максимовић, СПКД “Просвјета”,
2018;

“Енциклопедија Републике Српске”, Академија
наука и умјетности РС (А-Г), 2018/19;

Поред ових књига и новина у челиначкој
библиотеци могу се наћи и бројне друге
публикације о Челинцу и Челинчанима.

Све ове књиге могу се наћи у библиотеци.

Дио завичајне збирке Народне библиотеке “Иво Андрић”
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Улице Челинца
Магистрала Бања Лука - Челинац

Краља Петра Првог Карађорђевића, главна
улица,

Петар I Карађорђевић (Београд, 11. јула 1844 -
Београд, 16. августа 1921) био је краљ Србије и
Краљевине СХС од 1903. до 1921. године.
Карађорђев унук и трећи син кнеза Александра
Карађорђевића. Због старости је 24. јуна 1914.
године пренио краљевска овлашћења на свог сина,
престолонасљедника Александра. У српском
народу остао је запамћен као краљ Петар
Ослободилац и Стари краљ. Од 1926. до 1941.
године у Челинцу у Опсјечком био је лијеп
споменик краљу Петру Ослободиоцу.

Милоша Дујића, Опсјечко,
Милош (Тодора) Дујић (20. јануара 1913,

Челинац Горњи - 15. августа 1942. Брезичани).
Истакнути учесник НОП. Ликвидиран од стране
четника заједно са Новаком Пивашевићем. За
народног хероја проглашен је 20. децембра 1951.
године. Његово име носи Основна школа у
Челинцу, а раније и Културно-умјетничко друштво.

Вукана Тривића, према Бањалуци, 
Тривић Илије Вукосав - Вукан (Јошавка, 1920 –

1944, Теслићу). Борац НОП.

Центар, лијева обала Врбање

Првог крајишког пролетерског
батаљона, 

батаљон формиран у Челинцу 25.
марта 1942. године. На првом
постројавању било је 256 бораца.
Након тешких борби и великих
губитака расформиран је у Подгрмечу
новембра 1942. године. Дао је девет
народних хероја и стотине официра и
руководилаца.

Видовданска, 
помен на Бој на Косову 28. јуна 1389. године

између Србије и Турске царевине. Овом догађају
посвећена је и црква у Јошавци (Јеловача).

Прве челиначке лаке пјешадијске бригаде, 
бригада је формирана 20. јуна 1992. године.

Чинили су је три батаљона и приштапске јединице
са укупно близу 1.600 бораца. За првог команданта
постављен је Јанко Тривић, а од краја 1992. године
а потом Петар Крчмар. Неколико мјесеци након
рата командант бригаде био је Цвијан Поповић. У
бригади су погинула 73 борца од којих се шест и
данас воде као нестали. Бригада је свој пут
завршила 15. марта 1996. године на мјесту с којег
је на њега и пошла, гдје је данас Храм светог
архангела Гаврила.

Здравка Челара, (Шамац), 
Први командант Првог крајишког пролетерског

батаљона формираног у Челинцу (Босански
Петровац, 15. септембра 1917- јули 1942, Србац).

За народног хероја проглашен је 7. августа 1942.
године међу првим борцима НОВ и ПОЈ. Његово
име носио је Одред извиђача Челинац.

Недељка Савичића (Шамац), 
Савичић (Пане) Недељко (1918, Опсјечко,

Челинац – 1942, Лепеница, Прњавор), борац НОП.
Омладинска улица, (Тукови),
Ова улица је помен на знане и незнане чланове

СКОЈ страдале у Другом свјетском рату у редовима
НОП на подручју челиначке општине.

Петра Дујића Старог, (Тукови) 
Петар (Јована) Дујић (1905, Челинац – 1976,

Бањалука). Борац НОП.
Крагујевачких ђака, (Тукови),
Улица је помен на један од најтежих ратних

злочина фашистичке Њемачке у Другом свјетском
рату на подручју Југославије. Њемачке окупационе
снаге стријељале су у Крагујевцу 20. и 21. октобра
1941. године више хиљада цивила у знак одмазде
(100 за једнога). На суђењу у Нирнбергу
прихваћено је да је у Крагујевцу стријељано око
7.000 цивила, док савремена истраживања говоре
да је стријељано 2.792 грађанина, зато што за
толико особа располажу подацима - ко су, гдје су и
када рођени, и чиме су се бавили. Међу
стријељанима је било 270 дјеце од којих је
најмлађи имао 11 година.

Центар, десна обала Врбање

Јовице Тркуље, 
Јовица  (Симе) Тркуља (Липовац,

1926 - 16. априла 1945, код Добоја),
учесник офанзиве на Козари 1942.
године замјеник команданта Првог
батаљона 14. средњебосанске НОУ
бригаде у чијим редовима је
погинуо. Био је брат познатог
генерала Миле Тркуље.

Цара Лазара, 
Лазар Хребељановић (1329-1389) познат и као

Свети цар Лазар, био је српски владар с
пријестолницом у Крушевцу. Погинуо је у
Косовском боју у бици с Турцима на Видовдан 28.
јуна 1389. године на Косовом пољу и проглашен за
свеца.  

Војводе Мишића, 
Живојин Мишић (Мионица, 19. јул 1855 —

Београд, 20. јануар 1921) био је српски војвода –
фелдмаршал. Учесник више српско-турских
ратова, српско-бугарског рата, Балканских ратова
и Првог свјетског рата. Поред осталих битака водио
је Колубарску битку и Солунски фронт. Од свог
народа сматран је за легендарног команданта.
Умро је тихо и повучено.

Мајданпечка, 
Мајданпек, град у сјеверном дијелу источне

Србије, борски округ, у уској долини златоносне
ријеке Мали Пек, познат по руднику злата. Град
побратим Челинцу у помен на Челинчане Младена
Докића и Јовицу Вуковића који су као борци НОП
погинули у Мајданпеку.
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Иве Андрића, 
Иво Андрић (Травник, 1892 – Београд 1975),

истакнути књижевник, једини наш добитник
Нобелове награде коју је примио 1961. године.
Цијели износ Нобелове награде (око милион
долара) даровао је за развој библиотека у БиХ.
Његово име носи челиначка библиотека основана
1975. године.

Раде Радића,
Радослав Раде Радић (Јошавка, Челинац 1890-

1946, Београд), четрнаесто је дијете својих
родитеља Новака и Стоје, рођене Спасојевић.
Истакнути предратни привредник, вођа устанка
против фашистичког окупатора, вођа равногорског
покрета у Босни. У новембру 1945. године
заробљен у Узломцу. На Београдском процесу
Дражи Михаиловићу и његовим сарадницима
(1946), осуђен је на смртну казну стријељањем.

Николе Тесле,
Никола Тесла (10. јула 1856, Госпић у Лици - 7.

јануара 1943, Њујорк, САД), од мајке Ђуке, рођ.
Мандић, и оца Милутина Тесле, свештеника
Српске православне цркве. Један од најблиставијих
умова човјечанства, понос српског рода. На
његовим изумима и данас се темељи
електротехника и наука. Сахрана је обављена о
трошку наших исељеника јер је био сиромашан и у
дуговима иако је и тада био најпопуларнији
свјетски научник.

Цара Душана, индустријска зона,
Стефан Урош IV Душан (1308 — 20. децембар

1355) српски средњовековни владар од 1331. до
1355. године, девети владар из династије
Немањића. Био је син Стефана Дечанског и отац
последњег владара из династије Немањића,
Стефана Уроша V, познатог и као Урош Нејаки.

Ђуре Пуцара Старог, 
Ђурађ Ђуро Пуцар Стари (Босанско Грахово, 13.

децембар 1899 – Београд, 12. април 1979)
истакнути члан Комунистичке партије и НОБ,
предратни и ратни револуционар, након рата
високи политички функционер у Сарајеву и
Београду, народни херој. Обављао највише
републичке функције у Сарајеву. Припремао
устанак у Јошавци код Челинца. Након рата често
долазио у Челинац гдје је познавао многе људе.

Петра Гајића, купалиште Зеленац, 
Петар Гајић (Липовац, Челинац, 1912. или 1914.

године – 1942, Рађићи, Кнежево). Истакнути
учесник НОП. Ликвидиран од стране четника.

Светог Саве, предвиђена иза кино-сале,
Свети Сава: (на Планини Голији, око 1169 –

1236, Трново Бугарска), свјетовно име Растко
Немањић, син српског владара Немање, први
српски архиепископ, утемељио Српску правос-
лавну цркву 1219, школство, културу, а тиме дао и
неизмјерив допринос у учвршћењу српске државе.
Сматра се најзнаменитијом личношћу у Срба.
Нико, ни прије њега ни послије њега, није толико
изграђивао институције. До 2020. године ова улица
постоји само на папиру.

Николе Пашића, предвиђена иза кино-сале,

Никола П. Пашић (Зајечар 18. децембра 1845 –
10. децембра 1926, Београд) био је српски и
југословенски политичар, дугогодишњи предсјед-
ник владе Краљевине Србије, СХС и Југославије и
посланик, оснивач и вођа Народне радикалне
странке. Као велики противник краља Милана
Обреновића осуђиван је и на смрт. Пашић се
школовао у Швајцарској, учествовао је у стварању
југословенске државе, коју је заступао на мировној
конференцији у Версају. До 2020. године ова улица
постоји само на папиру.

Опсјечко

Воје Митрова, Мали Липовац,
Војо Војин Митров (Ђаково, 1913 – 1978,

Бањалука). Истакнути члан НОП. Био је брат
народног хероја Данка Митрова. Године 1944.
постаје функционер ОЗНЕ, а након рата налази се
на функцијама у полицији и у органима власти СР
БиХ и СФРЈ. 

Козарска улица, Мали Липовац
Током Другог свјетског рата у челиначком крају

у редовима НОП страдало је више Козарчана
(борци из Приједора, Дубице и околине) међу
којима је најпознатији др Младен Стојановић који
у Челинцу има улицу. С друге стране у борбама на
Козари погинуло је више Челинчана (види
монографију “Културно-историјско насљеђе
челиначког краја”.

Петра Петровића Његоша, 
Петар Петровић Његош: (Његуши, 1813 – 1851,

Цетиње), пјесник, црквени и свјетовни владар Црне
Горе, један од највећих српских филозофа и
пјесника.

Јована Дучића, 
Јован Дучић: (Требиње, 1871 – 1943, Либертвил,

САД), један од највећих српских пјесника и
филозофа, често га називају и српским бардом
пјесника. У Краљевини Југославији био и у
дипломатској служби. Његови посмртни остаци 22.
октобра 2000. године пренесени су у домовину, у
Требиње и почивају у храму на Црквини. 

Ивана Горана Ковачића, 
Иван Горан Ковачић: (Луковдол, Горски Котар,

1913–1943), хрватски пјесник, новинар, преводи-
лац, припадник партизанских јединица. Челинац је
један од ријетких градова, нарочито у БиХ, који је
овом пјеснику, који је прије посљедњег рата био
веома популаран међу младима, посветио улицу.

Душана Тривића,
Душан И. Тривић (Црни Врх, 1904 - 17. јануара

1946) страдао у атентату од стране четника на
радном мјесту предсједника Народног одбора
Челинац. 

Ћирила и Методија, 
Ћирило и Методије, грчки мисионари из

околине Солуна из друге половине 9. вијека, први
православни просвјетитељи. Основна школа
“Милош Дујић” Дан посвећен Светим Ћирилу и
Методију» (24. мај) празнује као славу ове школе.
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СПОМЕНИ;  Људско биће губи своје лишће као дрво; Гонкур

Војводе Синђелића, према предузећу “ФАЧО”,
Стеван Синђелић (село Војска, округ моравски

1770 – 31. мај 1809) био је српски јунак и
војсковођа у Првом српском устанку. Погинуо је у
боју на Чегру дигавши у ваздух шанац пун Турака.

Бојане Јелић,
Бојана Јелић, скојевка из Бранешаца, страдала

од стране четника, на спомен-обиљежју у
Партизанском гробљу у Бранешцима нема
података о години рођења и смрти.

Јовице Вуковића, 
Вуковић (Светозара) Јовица, (Јошавка, 1921 –

1941, Мајданпек) борац Поречког одреда, Источна
Србија. 

Јовице Цвијетића,
Јово А. Цвијетић (Црни Врх, 1909 - 17. јануара

1946) страдао у атентату од стране четника на
радном мјесту секретара Народног одбора
Челинац.

Милана Личине, Мали Липовац,
Милан (Боривој) Личина (Босански Нови, 1917.

– 1. април 1942, Јошавка) у вријеме пуча.
Народним херојем проглашен је 24. јула 1953.
године.

Попа Кајице Кострешевића, 
Протојереј Кајица Кострешевић (Шњеготина

1913 – 1986, Бањалука) од оца Бошка и мајке
Филипије. За челиначког пароха постављен је 1951.
године, а истовремено је био и парох Кола (на
Мањачи). Пензионисан је 1983. године. Народ га
памти као скромног и поштеног човјека, који је
честито био у служби Богу, својој Цркви и свом
роду. Прогањан од стране усташа и комуниста.

Гај, Ланиште

Младена Стојановића, 
Младен (Симе) Стојановић (7. априла 1896,

Приједор - 1. априла 1942. Јошавка, Челинац). Отац
му је био свештеник. Као љекар стекао је велике
симпатије народа Козаре и Подгрмеча гдје је дигао
устанак против окупатора. У почетку истакнути
руководилац у НОП. Мистериозно смијењен  на
Скендервакуфској конференцији 19/21. фебруара
1942. године. Под сумњивим околностима и
беспотребно 5. марта 1942. долази у челиначко
село Липовац и улази у борбу с четницима Лазе
Тешановића. Ту је тешко рањен, а погинуло му је
11 бораца. Пребачен на лијечење у партизанску
болницу у Јошавку гдје је мучки ликвидиран под и
данас нерасвијетљеним околностима. Народним
херојем проглашен је 7. августа 1942. године.

Старине Новака,
Старина Новак (1530, Пореч на Дунаву, данас

Доњи Милановац – 5. фебруара 1601, Клуж,
Румунија). Био један од најпознатијих хајдука
против Турака. Слави се као херој на подручју
данашње Србије, Републике Српске (Романија),
Румуније, Молдавије и Бугарске. Опјевана личност
у епској поезији.

Данице Перовић, 
Др Даница Перовић (Љубија код Приједора, 15.

октобра 1907 - 3. новембра 1956, Београд),
истакнути члан НОП и угледне породице. Студије
медицине завршила је 1932. у Београду.
Руководила партизанском болницом у Јошавци. 

Саве Ковачевића, 
Сава (Благоја) Ковачевић (Никшић, 25. јануара

1905 – 13. јуна 1943, Сутјеска) истакнути члан
НОП, командант 3. ударне дивизије која је имала
задатак да штити Главни штаб НОП. Један је од
најопјеванијих партизана. Одликован је совјетским
Орденом Кутузова. Када су 1. маја 1943. уведени
чинови у НОВЈ, произведен је у чин пуковника.
Народним херојем проглашен је 6. јула 1943.
године.

Украјинска улица,
Улица је помен на досељенике који су у

челиначки крај из више крајева Аустроугарске
монархије доселили крајем деветнаестог и
почетком двадесетог вијека и пружили велики
допринос економском развоју и унапређењу
културе живљења.

Солунских добровољаца, 
Улица је помен свим Челинчанима који су се у

Првом свјетском рату као аустроугарски војници
предали Руској или војсци Србије да би били
упућени на Солунски фронт. Многи су у тој бици и
погинули. Они који су се вратили имали су велики
углед у народу, а за ратне заслуге или су добили
земљу или прилику да школују дјецу. Битка звана
Солунски фронт водила се годинама, од
реорганизације српске војске након збјега преко
Албаније у Грчку која је завршена 26. априла 1916.
године, па све до ослобођења. 

Бранка Ћопића, предвиђена на ланишту, 
Бранко Ћопић (Хашани, Босанска Крупа, 1915

– Београд, 1984) један је од најпопуларнијих наших
писаца. Филозофски факултет завршио је 1940.
године. Био је члан САНУ и АНУ БиХ. До 2020.
године ова улица постоји само на папиру.

Житњак

Младена Докића, 
Докић (Алексе) Младен (1920,  Јошавка – 1942,

Мајданпек, Србија), истакнути учесник НОП, борац
Поречког одреда, Источна Србија.

Мајке Југовића, 
Мајка Југовића је један од најистакнутијих

ликова Косовског мита. Њен супруг био је Југ
Богдан, а њени синови Девет Југовића: Бошко,
Дамјан (Власкоје), Војин, Миљко, Марко, Љубо-
драг, Радмило, Стојан, Веселин. Сви су изгинули у
Боју на Косову. Култ Мајке Југовића у српском
народу је прототип хероине која је свјесна свога
губитка, која жали и јадикује за својим најмилијим,
али херојски подноси свој бол свјесна да је њихова
смрт узвишен чин.

Крајишка улица,
Ова улица је помен на страдале Крајишнике у

редовима НОП током Другог свјетског рата на
подручју челиначке општине.
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Милеве Марић Ајнштајн, 
Милева Марић Ајнштајн: (Тител, Војводина,

1875 – 1948, Цирих, Швајцарска), наша истакнута
математичарка и физичарка, прва супруга славног
научника Алберта Ајнштајна за којег многи кажу
да је био један од најгенијалнијих личности
двадесетог вијека. 

Максима Тешића, 
Максим Тешић (1886 – 1946), Липовац,

солунски добровољац и народни посланик у
Краљевини Југославији и сенатор Врбаске
бановине. Један је од најзнаменитијих личности у
челиначко-которварошком крају у првој половини
двадесетог вијека.

Владике Платона,  
Владика бањалучки Платон (29. септембра

1874, Београд - 5. маја 1941, Челинац). Свјетовно
име Миливоје Јовановић. За епископа бањалучког
изабран 1939. године. Звијерски га ликвидирале
усташе. Њему је посвећена црква у Врбањи. Свети
архијерејски сабор Српске православне цркве 1998.
године прогласио га за свештеномученика, а 21.
маја 2000. године у храму Светог Саве у Београду
проглашен је светитељем и празнује се у Календару
5. маја.

Ступљанска, 
Манастир Ступље (Вијачани Горњи, на рјечици

Манастирици, десној притоци Укрине). Више у
монографији “Културно-историјско насљеђе
челиначког краја”. Народна библиотека “Иво
Андрић” поводом 800 година самосталности
Српске православне цркве 2019. године додијелила
је Манастиру Ступље “Михољданску повељу” за
изузетан допринос развоју и афирмацију
духовности и културе.

Доситеја Обрадовића, 
Доситеј Обрадовић, световно име Димитрије,

(Чаково, румунски дио Баната, 1742 – 1811,
Београд), просвјетитељ и реформатор националног
буђења. Као школовани калуђер напушта
манастирски живот и путује по цијелој Европи,
први српски попечитељ (министар) просвјете у
Совјету, писац, преводилац, јавни радник. Био је
један од највећих европских интелектуалаца свога
доба. 

Младена Ољаче, 
Младен Ољача (Босански Нови, 1926 – 1994,

Београд) новинар, књижевник, филозоф, борац
НОБ, члан Академије наука и умјетности БиХ,
министар просвјете БиХ. Директно учествовао у
оснивању Народне библиотеке “Иво Андрић” у
Челинцу 1975. године.

Жељезничка станица

Данка Митрова, према Јошавци,
Слободан Данко (Лазара) Митров (Копривница,

14. март 1919 - 8. јуна 1942, Мотајица). Његови
родитељи Лазар, ветеринар, и Мара купили су
имање и између два рата доселили у Бранешце гдје
су постали велики земљопосједници. Слободан -
Данко је једна од најмистериознијих личности

партизанског покрета. Учествовао у Шпанском
грађанском рату гдје је постао мајор
републиканске војске. Командант Трећег, па и
Четвртог крајишког НОП одреда. Народним
херојем проглашен је 26. јула 1945. године. Школа
у Бранешцима носила је његово име, а и бројна
удружења.

Милорада Браце Радића, према гробљу у
Штрбама, 

Милорад Брацо Радић (Јошавка, 1922 - 19.
фебруара 1942, Котор Варош). Син је вође четника
Раде Радића, а брат му Драгутин страдао је у
логору Јасеновац.

Радовци

Новака Пивашевића, 
Новак Пивашевић (Вијачани, Челинац, 1904 -

15. августа 1942, Брезичани).  Када је формиран
Четврти крајишки одред, Новак је постављен за
команданта трећег батаљона у фебруару 1942.
године. Заробљен и стријељан од стране четника
заједно са Милошем Дујићем у Дубрави недалеко
од Млинске ријеке. Народним херојем проглашен
је 20. децембра 1951. године.

Милоша Обилића, 
Милош Обилић прототип правог српског

јунака. Он је храбар, отмјено скроман, частољубив
и спреман за жртвовање за добро народа, али и
бескомпромисан, одлучан и свјестан да се смрт
смрћу побјеђује. Погинуо у Косовском боју с
Турцима у којем је по легенди убио турског султана
Мурата. 

Колубарска улица, 
Помен на Колубарску битку између војске

Краљевине Србије и Аустроугарске у Првом
свјетском рату од 16. новембра до 15. децембра
1914. године на фронту од преко 200 км. Окончана
је успјешном противофанзивом коју су извеле
снаге Прве армије под командом генерала
Живојина Мишића (који има улицу у Челинцу),
против бројније и боље опремљене аустроугарске
војске, у тренутку када је цио свијет очекивао
вијести о капитулацији Краљевине Србије.

Марковац

Петра Кочића, 
Петар Кочић: (Стричићи, Мањача 1877 – 1916,

Београд), један је од најзначајнијих српских писаца
с почетка 20. вијека, народни трибун и истакнути
патриота, члан првог сазива Народног сабора у
окупираној Босни и Херцеговини. Био је ожењен
Милком Вукмановић из Јошавке с којом је стекао
сина Слободана који је умро у четвртој години и
кћерку Душицу која је доживјела дубоку старост и
потомство. Кочић је долазио у челиначки крај који
му је остао у лијепом сјећању

ЕКСПРЕС ОБУЋАР
Топић Љубомир - 065 968 350
ул. Краља Петра I, Челинац
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Занимљива Врбања
Ријека Врбања, највећи природни ресурс Че-

линца који се не користи у оптималној мјери,
извире на Влашићу на надморској висини од 1.530
метара, а улијева се у Врбас код Бањалуке на коти
од 164 метра. Дужина ове ријеке није прецизна и
креће се од 84 до 95 километара зависно који њен
извор се узме за почетну тачку. Слив јој заузима
неш-то већу површину од 703 квадратна киломе-
тра. Хидрометеоролози је сврставају у планинске и
бујичне ријеке и њена ћуд је врло непредвидљива. 

Рекордан водостај Врбање био је у јутар-њим
часовима 16. маја 2014. године када је на мјерној
станици у Зеленом Виру на коти 166,22 мнв изно-
сио 592 цм с процијењеним протоком воде 844
кубна метра у секунди. Раније, 22. јуна 2010.
године забиљежен је водостај од 527 цм, а 20. јуна
2001. године 508 цм. Проток воде на истом мјесту
2001. године износио је 663 метра кубна у секунди,
а 2010. године 704 кубна метра.

Најнижи водостај забиљежен је 16. септембра
2011. године када је износио 16 цм, а проток воде
био је 0,49 кубних метара у секунди. 

У горњем току код села Крушево Брдо
саграђене су мале хидроелектране, а у плану је да

их се
гради

више чему се противе еко-лози. У горњем току има
више атрактивних водопада. 

Аустроугарска је уз Први свјетски рат од
Бањалуке па уз ријеку Врбању, све до Влашића
саградила ускотрачну пругу, углав-ном за
експлоатацију шуме и угља из Масловара, која је
била у функцији до изградње пруге нормалног
колосијека Бањалука – Челинац – Добој почетком
педесетих година прошлог вијека.

Мост преко ријеке Врбање, надвожњак, чија је
градња почела пред Други свјетски рат, а завршена
1950. године, деценијама је био украс челиначког
краја и најљепши објекат Жељезница РС. Нажа-
лост, љепота је нарушена санацијом 2006/07. го-
дине, иако је пројектом било предвиђено да се
мост због своје културно-историјске и естетске
вриједности само ојача, а да његов изглед остане
исти. Мост се налази недалеко од илирског града
Змајевац и надовезује се на тунел.

Милана Јелића, 
Милан Јелић (1921–1953), припадник

четничког покрета. Чак осам година након рата
успијевао је избјећи свакодневним хајкама ОЗН-е.
Његове кости су есхумиране 28. априла 2007.
године и покопане на гробљу у Марковцу.

Српских бораца, 
Улица је помен на страдале борце у

Одбрамбено-отаџбинском рату у којем је из
општине Челинац погинуло 220 бораца. Управо у
овој улици налази се више породица погинулих
бораца и ратних војних инвалида. У свим
челиначким мјесним заједницама подигнута су
локална спомен-обиљежја погинулим борцима, а
имена свих погинулих бораца налазе се и на
спомен-плочи постављеној у Спомен-капели. У
Општинској управи постављена је Спомен-соба са
фотографијама погинулих бораца. Више у

монографији “Културно-историјско насљеђе
челиначког краја”.

Виноградарска, 
На породичном имању у родном Марковцу

2005. године савремени виноград засадио је доктор
електротехничких наука Жељко Јунгић, да би 2009.
регистровао и “Винарију Јунгић”. Од тада до данас
овај колектив стално се шири и постаје све
популарнији.

Трстеничка, 
Трстеник је град у јужној Србији на Западној

Морави. Средином деведесетих година трстенички
предузетник Миодраг Мијалковић у Челинцу је
отворио привредни погон “Евро-продукт” и почео
да успоставља културну, привредну и политичку
сарадњу између ове двије општине која је довела
до њиховог братимљења.
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Пандемије кроз
историју

Окол но сти у којим живи мо ових дана суо че ни
са пан де ми јом коро на виру са, у гло бал ном сми слу,
нису нешто што је пот пу но ново. Таквих поша сти
било је и рани је. Свијет су погађале куга, маларија,
туберкулоза, лепра, мале богиње, ебола, колера
шпанска грозница, тифус, сида, разне врсте грипа...
Сматра се да је бубонска куга 1347. године однијела
трећина тадашње свјетске популације, а шпанска
грозница 1918/19. године и до сто милиона
становника. Пандемије су наро чи то биле
смртоносно при је 1830. годи не. Наш народ је по
злу највише упамтио кугу. У Општи ни Чели нац на
заба че ним мје сти ма често се може наи ћи на кужна
гро бља. 

Куга, црна смрт, чума, је тешка зара зна болест
која насту па епи де миј ски, узро ко ва на баке три јом
пестис, коју пре но си буха са зара же них гло да ра
(углав ном пацо ва) на човје ка. Има два обли ка –
жли је зда и плу ћа, а боле сник са плућ ним обли ком
куге може зара зу да шири вазду хом и она је смрт -
ни ја.

Куге су мори ле људе још у Вави ло ну, почев од
8. вије ка п.н. е., а у Егип ту и рани је. При је миле ни -
јум и по зна ло се да је пре но се зара же ни пацо ви. У
антич кој Грч кој, за Поле по не ског рата, куга је умо -
ри ла 4.700 грч ких коња ни ка. У Ста ром завје ту
поми ње се 10 куга (помо ра) у Изра е лу.

Позна та је тзв. Јусти ни ја но ва куга у 6. вије ку,
зва на „црна смрт“, која је одни је ла 25 мили о на
људ ских живо та. У 14. вије ку у Евро пи 50 мили о на
људи је умр ло од ове поша сти. Цар Душан је са
супру гом Јеле ном од куге побје гао на Све ту Гору, а
свој народ, оста вио на милост и неми лост опа кој
боле сти, те поред оста лог и због тога није про гла -
шен све цем. На тему куге, тали јан ски књи жев ник
Ђова ни Бока чо, напи сао је јед но од нај ве ћих свјет -
ских дје ла „Дека ме рон“. Куга се јавља ла у Евро пи
сва ких десет – два де сет годи на, све до 18. вије ка и
укуп но је одни је ла око 180 мили о на њених ста нов -
ни ка. Неста ла је, конач но, 1830. годи не.

У народ ним вје ро ва њи ма куга је ста ра и ружна
жена раш чу па не косе, кошча тих руку и искри вље -

них нок ти ју која је обич но замо та на у крпе. У
десној руци носи косу или срп који ма коси сво -
је жртве. У наро ду се вје ро ва ло да је Бог ову опа -
ку болест ство рио како би казнио људе за њихо ве
гри је хе. 

Вук Кара џић, тако ђе пише да је куга жена
зави је на бије лом мара мом па кад срет не човје -
ка у пољу или гдје на путу, или му дође у кућу,
каже му: - Ја сам куга, већ хај де да ме носиш
тамо и тамо (куд она хоће). Овај је, да не би
њего вој кући ништа учи ни ла, упр ти накр ка че, и
дра го вољ но одне се тамо куда му каже. 

Држи се да куга, слич но оста лим боле сти ма
и злим сила ма, пуно воли мед због чега су људи,
за ври је ме епи де ми ја, спре ма ли трпе зу на којој
је била меде на пога ча и вино. Дру ги су поку ша -

ва ли да је удо бро во ље спре ма ју ћи јој кори то са
топлом водом и сапу ном. Вје ро ва ло се да она има
дије те, „чум ни че“, и да ће се обра до ва ти да га може
оку па ти, а за узврат неће умо ри ти никог из те куће.

Вје ро ва ло се да куга дола зи из Кине „исти је
инсан, само јој уши и ноге козје. Иде, не чује се,
утећ јој не мош и да оћеш“, при чао је ста ри на Јев -
то, сви њар из Бје ло бо ра, „јед ном, док је ова пошаст
мори ла у Ђога то ви ћи ма, неко јој рек не: - Хај сад
мало пре ко Укр ње, у Сави ће. Она из њеда ра изва ди
уве за но вишње во лишће, гле ди у те листи не, гле ди,
па ће: - Нема Сави ћа у мојим листи на ма“, и наста -
ви морит“. - Зато сад Ђога то ви ћа има ју само три
куће, а Сави ћа кол ко ош! – закљу чу је Јев то.   

Народ при ча да се куга боји паса који је уни -
шта ва ју и куку ри ка ња пје тло ва. Од куге је, вје ру је
се, нај бо ље побје ћи у трње, јер га се она боји и тамо
ника да не зала зи.

Сто га је, у неким кара је ви ма, ста нов ни штво
испред ње бје жа ло, ста ра ју ћи се да она не пође за
њим па је ишло кри ву да вим путем, мисле ћи да ће
се болест, када јур не за њим, умо ри ти од сил них
оку ка и зави ју та ка и неће моћи да их стиг не.
Повла чи ли су се у наскри ве ни је дије ло ве пла ни на
и шума које су могли наћи, нада ју ћи се да куга из
стра ха, да се не набо де на трње, неће тамо доћи.

У Источ ној Инди ји су у ври је ме коле ра про гла -
ша ва ли опсад но ста ње и нико није могао иза ћи ни
ући у село (каран тин), а у Афри ци су ју тје ра ли
запа ље ним бакља ма, машу ћи њима и уда ра ју ћи по
вазду ху, баца ју ватру и живе уга р ке нао ко ло, урла -
ју ћи и пје ва ју ћи.

У Маке до ни ји све тог Хара лам пи ја сма тра ју
госпо да рем куге, а дан када се сла ви, 10. фебру ар,
познат је као Чумин -
дан. Он је вла дар
свих боле сти, а
посеб но црне смр ти.
Пче ла ри на тај дан
одно се нешто меда у
цркву како би га све -
ште ник осве штао.      

Мом чи ло 
СПА СО ЈЕ ВИЋ
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ТУРИЗАМ; Често се догађа да болеснији човјек његује здравијег; Торо

Шта треба посјетити?
Културно-историјски споменици

Историјско подручје Змајевац, 3 км од Челинца,
низводно, на лијевој обали ријеке Врбање, илирски
град, националним спомеником културе БиХ про-
глашен 2012. године;

Манастир Ступље, средњовјековни манастир,
порушен 1691. године, обнова почела 1994. године,
освећен 2014, село Вијачани Горњи, споменик кул-
туре друге категорије од 1994, ужива мјере заштите
прописане законима Републике Српске;

Храм Свете Тројице у Бранешцима Горњим,
освећен 1904, обновљен 2004. године;

Капела Мајке Божје, саграђена 1895, обновљена
1992, (споменик културе под заштитом државе),
римокатоличка светиња, насеље Житњак, Челинац;

Стари надгробни споменици у Гаврића гробљу
Јошавка, Марковцу и Лађевцима;

Спомен-чесма бана Милосављевића у селу Ли-
повац, освећена 1930, први водовод у челиначком
крају. Објекат обновљен 2018. године од стране На-
родне библиотеке “Иво Андрић”, СПКД
“Просвјета” и предузећа “Флор”;

Излетишта 

“Винарија Јунгић” Марковац,
УСРЦ “Примапром - Млинска ријека”,
Млинска ријека, излетиште, Јошавка,
Гозна, Штрбе,
Атина лука, Бранешци,
СРЦ,  Шњеготина Велика,
Стара школа, Скатавица, Опсјечко,
УРЦ “Излетиште Гарићи”, Опсјечко,
Коштеров орас, Липовац,
“Сувенир” дјечија играоница, Штрбе,

На Спомен-плочи постављеној на манастиском конаку ис-
писано је свједочење које гласи: Овај манастир Светог архан-
гела Божијег Михаила – Ступље подигао је краљ Драгутин у 14.
вијеку. Манастир је порушен и потпуно уништен од Турака
крајем 17. вијека. Поново је изграђен у времену од 1995 –
2014. године. Капела Светих апостола Петра и Павла у мана-
стирском конаку освећена је 2008. године, а манастирски
Храм Светог архангела Михаила освећен је 13. јула 2014. го-
дине чинодејством епископа сремског Василија и епископа ба-
њалучког Јефрема са више свештеномонаха, свештеника и
ђакона и молитвеним учешћем око 2.500 вјерника.

Манастир Ступље.
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ТУРИЗАМ; ОГЛАСИ; Ако и убија, болест бар издваја; В. Стевановић

Ново у Челинцу 
«FIZIOS»

Уколико имате про-
блема са кич-
мом, болове   

у рукама
или ногама,

осјећате напе-
тост у предјелу

врата и у ми-
шићима - фи-

зикална тераспија је идеално рјешење
за вас, а од сад је доступна и у Челинцу.   

Поред бесплатних консултација са
физиотерапеутом Центар Fizios вам
нуди повољне третмане код болова у
вратном као и лумбалном дијелу
кичме, брине за покретљивост вашег
тијела и релаксацију мускулатуре.

Ул. Војводе Мишића 34,  Челинац,
(код Средње школе). Физиотерапеут
Стефан, 065 373 - 906.

Nudimo obostrano pismeno i usmeno prevođenje za en-
gleski, njemački, italijanski, slovenački i druge jezike.

parolavostra@gmail.com
milkobrankovic88@gmail.com

065 311 625
064 41 45 658

Издавачка кућа
imprimatur.izdavastvo@gmail.com

Boris Maksimović - 065 544 969

SUDSKI TUMA^ ZA ENGLESKI JEZIKSUDSKI TUMA^ ZA ENGLESKI JEZIK

Pavlovi} Hristijana - Jana
Prof. engleskog jezika 065/888-444
jana_pavlovic@hotmail.com
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Споменици природе

Топола, Градски мост,
Челинац,
Липа, Крпићи, 
Поповац,
Храст, Каблови,
Кањон ријеке Шврка-
ве, Балте,
Планина Узломац,
Рупска ријека, Шње-
готина Доња,
Плантаже, Дубрава,
Брезичани,
Пећина Мишарица,
Џомбе, (Град Бања
Лука),

Културно-историјски и природни споменици 
у непосредној близини Челинца

Кастел, средњовјековна тврђава, Бањалука (13
км);

Стари град Котор, столно мјесто војводе Хрвоја
Вукчића, Котор Варош, (19 км);

Манастир Липље, 16. вијек, обновљен у 19.
вијеку, административно подручје општине Теслић
(50 км);

Црква брвнара у Јаворанима, административно
подручје општине Кнежево, (23 км);

Слапови у Крупи на Врбасу, административно
подручје града Бањалуке, (28 км);

Родна кућа књижевника Петра Кочића,
Змијање, Мањача, Бања Лука, (32 км);

Ергела коња липицанера, Прњавор, (40 км);
Етно-село “Љубачке долине”, Љубачево, Бања

Лука, 30 км;

Змајевац, детаљ

Липа у Поповцу, засеок Крпићи.

Кањон ријеке Швракаве
у Балтама.
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ЛОВ 
Велика пространства под шумом

обезбјеђују станиште различитим
врстама дивљачи, од којих су најкарак-
теристичније срна, зец, куна, лисица,
дивља свиња, медвјед, те разне врсте гло-
дара и гмизаваца.

Ловиштем површине 32.384 ха, на
надморској висини од 180 до 759 метара,
газдује Ловачко удружење „Фазан“, које
је основано 1964, а поводом 50 година
дјеловања 2014. године приређена је
фото-монографија (Гојко Ђурић, На-
родна библиотека „Иво Андрић“). 

Ловиште Рупска ријека (Узломац)

има статус посебно заштићеног ловишта.
Ловни туризам у Челинцу има дугу

традицију, а најчешће се организује у ловишту Дуб-
рава.

На подручју ловишта саграђено је
тридесетак ловно-техничких објеката
(чеке, хранилишта, свих 17 ловачких сек-
ција имају своје ловачке куће), а у Че-
линцу (Опсјечко) саграђен је Ловачки
дом у којем су канцеларије удружења и
угоститељски објекат.

Предсједници удружења били су: Ми-
лутин Дерајић, Стојан Кресојевић,
Бранко Ботић, Драгутин Лекањић, Гојко
Ђурић, Стево Вученовић, Свето Ђајић,
Остоја Дубравац, Реуф Табаковић, Раде
Микаћ, Ђурађ Поповић и Бране Павло-
вић.

Ловачки дом, Опсјечко, Челинац

РИБОЛОВ
Највећи челиначки водотоци су Врбања,

Укрина, Јошавка, Швракава, Шњеготина,
Турјаница, а рибом је најбогатија ријека Врбања:
бијела риба, шкобаљ, клен, мрена, али неријетко
мамац загризе и младица. О рибљем фонду стара
се Удружење спортских риболоваца Челинац које
дјелује од 1969. године. Приоритетан задатак
удружења је популаризација риболовног спорта и
подизање еколошке свјести на очувању природних
богатстава. Има око 130 чланова у више категорија
(сениори, пионири, омладинци, инвалиди). УСР
Челинац је члан Спортско-риболовног савеза

Републике Српске. Протеклих деценија
челиначки риболовци постигли су изузетно
добре резултате у различитим дисци-
плинама на бројним домаћим и
међународним такмичењима. Челинчани су
у више наврата појединачно (Станислав
Новаковић, Душко Вученовић, Небојша
Берић, Зоран Кокан, Мирослав Јанковић и
др) и колективно  освајали шампионске
титуле на републичком нивоу и у Челинац
доносили трофеје са међународних так-
мичења.

Удружење су поред осталих у досадаш-
њем периоду водили Миле Максимовић,
Станислав Новаковић, Стево Вученовић,

Мирослав Каталина, Раденко Вуколић, Зоран
Кокан, а од 2014. године представљају га Радован
Вученовић и Огњен Бабић.  

Скупштина ЛУ “Фазан” 2019. године
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СПОРТ
Спортисти Челинца имају задовољавајуће

услове за рад, а грађани за рекреацију.
Спортски клубови су: Фудбалски клуб „Чели-

нац“, Фудбалски клуб „Шњеготина“, Клуб малог
фудбала „Челинац“ и “Јошавка”, Омладински ру-
кометни клуб „Челинац“, Омладински кошаркашки
клуб „Челинац“, Шаховски клуб „Челинац“.

Спортски терени: Фудбалски стадиони у Че-
линцу и Шњеготини Великој, Спортска дворана у
Челинцу, школе у Челинцу, Старој Дубрави,
Јошавки и Поповцу имају фискултурне сале, а ас-
фалтирана игралишта су саграђена у свим мјесним
заједницама и већим насељима, као и у Млинској
ријеци. Угоститељски објекат „Сувенир“ саградио
је спортско-рекреациони центар у чијем саставу су
и два тениска терена, док је четири терена Тениског
клуба „Рекет“  који су оштећени у поплави 2014. го-
дине неопходно санирати.

За најуспјешније спортисте Челинца проглаша-
вани су: шахиста Борис Ђукић (1996), фудбалер
Сладан Мандић (1997), фудбалер Томислав Џом-
бић (1998), кошаркаш Дражен Дерајић (1999), ко-
шаркаш Гојко Родић (2000), фудбалски голман

Александар Кузмановић (2001), фудбалер Драган
Станић (2002), фудбалер Раде Орашанин (2003),
ултрамаратонац Жељко Благојевић (2004. и 2008),
кошаркаш Александар Станковић (2005), фудбалер
Мирослав Модић (2006), риболовац Небојша Берић
(2007), фудбалер Данијел Пеулић (2009), фудбалер
Синиша Бранковић (2010), фудбалер Младен Ора-
шанин (2011), рукометаш Александар Дамјановић
(2012), фудбалер Небојша Радосавац (2013), фуд-
балер Срђан Иванковић (2014), фудбалски голман
Дарко Милановић (2015), фудбалер Радан Радић
(2016), каратиста Никола Зељић (2017), рукомета-
шица Ана Пејаковић (2018), фудбалер Слободан
Дубравац (2019).

24. избор, 2020. године

Спортска дворана
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Комуналне услуге
У Челинцу је на доста задовољавајући начин

ријешена комунална инфраструктура, а близина

Бањалуке и у овој области утицала је позитивно.
Цијело подручје општине покривено је фиксном
телефонском мрежом и сигналом мобилне телефо-
није, а градско и приградско подручје кабловском
телевизијом (Blicnet).

ГРАДСКО ГРИЈАЊЕ, ЈП 

051/551-830, директор Недељко Бабић) 
“Градско гријање” из градске топлане у могућ-

ности је да својим корисницима у првој градској
зони испоручује топлотну енергију.

Цијена за домаћинства износи 1,47 КМ по
метру квадратном простора, за специјалне потро-
шаче за које гријање плаћа буџет Општине 1,71 КМ
по квадрату, за специјалне потрошаче чије гријање
финансира републички буџет 1,82 КМ по квадрату,
за пословни простор 2,60 КМ по квадрату. Испо-

рука топлотне енергије корисницима који имају уг-
рађене калолиметре из реда домаћинстава цијена
износи 135,30 MW/h, а за пословни простор 142,56
МW/h. Цијене су у односу на претходни цјеновник,
који је важио од 2013. године, веће за 10%, с тим
да је овога пута уведена и тарифа на калолиметре
која се раније није наплаћивала. Таксе се крећу од
8,50 КМ (на калолиметар промјера ½ цола) до 51
КМ за калолиметар профила три и више цола.

На ове цијене додаје се ПДВ 17%.
Цијена прикључка на топловодну мрежу зависи

од величине објекта и техничких услова.

ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО АД

О прукупљању отпада и чишћењу улица и одр-
жавању јавних површина (паркова и сл) брине се
предузеће „Чистоћа и зеленило“ АД.

тел: 051/555-035, факс: 051/555-036, 
e-mail: zelicist@teol.net
директор Жељка Јунгић. 
Отпад се одвози на регионалну депонију у Ра-

миће код Бањалуке, а прикупља се са 90% укупног
општинског подручја.

Цијене: Домаћинства у градском подручју 0,17
КМ/м2 стамбеног простора;

- Домаћинства у руралним подручјима 2,36 КМ
по члану домаћинства мјесечно;

- Специјални потрошачи (здравствене, обра-
зовне, културне и др, установе које се финансирају
из општинског буџета) 0,17 КМ/м2 корисног про-
стора;

- Пословни сектор 0,65 КМ/м2;
- Пословни сектор по уговору 135 КМ

мјесечно/контејнеру;

ВОДОВОД, АД

(051/555-460, 555-462, факс:051 551-034
vodovodcelinac@gmail.com
директор Милош Зељић)
У Челинцу је квалитетно ријешено водоснаб-

дијевање с тим да су у неколико сеоских мјесних
заједница у току активности на рјешавању овог
проблема. О водоснабдијевању града и приград-
ских мјеста брине се предузеће „Водовод“ које воду
обезбјеђује купујући је од предузећа „Водовод“
Бања Лука путем главног цјевовода и из неколико

властитих локалних изворишта.
Цијена: Домаћинства 1,25 КМ/м3;
- Специјални потрошачи (здравствене, обра-

зовне, културне и др, установе које се финансирају
из општинског буџета) 1,50 КМ/м3;

- Пословни сектор 2,55 КМ/м3;
- Канализација се обрачунава 50% на количину

потрошене воде (0,63; 0,75; 1,28 КМ/м3); 
На ове цијене није урачунат ПДВ 17%.
На цијене се додаје водни допринос 0,05%.
Прикључак на водоводну мрежу изводи се ре-

лативно брзо, а цијена и вријеме зависе од технич-
ких услова и специфичности потрошача.

ЕЛЕКТРОКРАЈИНА, ЗП
Радна јединица Челинац
ул, војводе Мишића,
дежурни 051 551 146,
Call centar, Дирекција БЛ: 051 247 100,
051/551-141, Техничка служба, 
Руководилац РС: Владо Глигорић.



ОГЛАСИ; Књиге су неопходне, живот је неопходан. Не треба одвајати једно од другог; Андрић

ТАКСИСТИ
Дујић Баја: 065 211-011; 065 820-937,
Гушић Миленко: 065 652-832,
Павловић Бошко: 066 754-297,
Драгојевић Дадо: 065 581-915,
Крминац Дарко: 065 630-549,
Кајкут Јеленко 065 731 57,
Црнић Бране 065 872 935,
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Мали�огласи
Издајем стан у главној улици у Челинцу; 
065 936 196.
Рес то ра ну “Ђо ле” Зе ле ни Вир по тре бан ку вар,

пла та 1.000 КМ + ос та ле оба ве зе 065 955 574.
Из да јем по сло вни прос тор код Бен зин ске пум -

пе Кра ји на пе трол (бив ша трго ви на Бо је и ла ко ви),
065 535 735.

Про да јем плац у Че лин цу 473 ме тра ква дра тна,
150 ме та ра од До ма здрав ља. До зво ље на гра дња,
има при кљу чак во де, асфалт по ред пла ца, информ. 
065 398 140, 065 256 580 (ви бер по сли је 20 ча с).

Ку пу јем га ражу у бли зи ни «Кор та» у Че лин цу,
065 540 966.

Продајем стан у Челинцу, ул. Видовданска, 64
м2, 2. спрат,  има лифт, новоградња (зграда
Кречане), 065 176 229, 066 183 051

Продајем у Балатину (Челинац) 1,7 дулума
земље и урађен подрум за кућу, 051 552 634. 

Продајем плац у Челинцу, од 500 до 1.000 ме-
тара квадратних, насеље Тукови, 065 335 142.

Продајем два дулума земље, Челинац Горњи,
1,5 км од центра града, поред пута Челинац - Ба-

бићи, ограђен плац, документи за градњу уредни,
вода, струја: 004368110240083

Продајем живе ограде, саднице, стручна садња
и шишање, 066 721 198.

Про да јем по во љно пар це лу 2,3 ду лу ма зе мље у
Лу ци по ред ри је ке Врба ње, се ло Ба ре. Иде ал но за
ви кен ди це и сл, у бли зи ни су стру ја и во да: 00387
66484262, 065 253 413 или 004906106 4906.

Про да јем стан у цен тру Че лин ца, згра да код
Сре дње шко ле, први спрат, 43 ква дра та
0038521699167.

Про да јем три ду лу ма зе мље са је ло вом шу мом,
не да ле ко од Че лин ца пре ма Јо шав ци, бли зу пут, во -
да, стру ја, по во љно за ви кен ди це, 051 563 077.

Продајем кућу на Гају, Опсјечко, два стана по
110 квадрата и окућница са воћем 1.700 квадрата.
Продајем и гробницу у Градском гробљу Челинац,
све повољно; 051 553 924.

Из да јем стан у Стар че ви ци (Б. Лу ка), С име Ми -
љу ша 15, 54 ква дра та, ви со ко при зе мље, на мје -
штен, 066 436 449, 051 762 092.

Продајем електричну комбиновану пећ “Го-
рење”, фрижидер, дрвену витрину, постакљена
крила прозора и врата разних димензија, више ко-
мада, 051 563 150.

Чис то ћа и Зе ле ни ло АД
Ра спо ред одво за 
ко му нал ног (ку ћног) 

отпа да
051 555 035, 051 555 037,
По не дје љак: Ми ло ше во, Ша -

мац, Че ли нац цен тар кон теј не ри,
Оп сје чко, Ла ни шта, Мар ко вац;

Уто рак: Штрбе од Рас кршћа
до Бо ји ћа (Ре пу шни ца), Го зна,

Че ли нац кон теј не ри, Ту ко ви, Ба -
би ћи, Црна Ри је ка, Кик;

Сри је да: Ви ја ча ни Гор њи (2х
мје се чно), Укри на, Бра не шци,
Бре зи ча ни, Ла ђев ци (2х мје се -
чно), Јо шав кка Гор ња и До ња,
Црни Врх, Бо ји ћи, Че ли нац кон -
теј не ри;

Чет вртак: Ми ло ше во, Ша мац
(са мо ули ца Здрав ка Че ла ра), Че -
ли нац Цен тар и кон теј не ри, Оп -
сје чко (осим ули це Мла де на
Сто ја но ви ћа), Ла ни шта, Мар ко -
вац (осим на се ља Ра дов ци);

Пе так: Штбе од Рас кршћа до
Бо ји ћа (Ре пу шни ца), Ба би ћи (са -
мо кон теј не ри), Че ли нац кон теј -
не ри;

ОБАВЈЕШТЕЊЕ
Сва ким утор ком и пет ком

врши ће се одвоз ка бас тог, гра ђе -
вин ског и би ораз гра ди вог отпа да
(вртни отпад). Мо ли мо гра ђа не
да нас на број те ле фо на 051/555-
036 оба ви јес те о ло ка ци ји, врсти
и ко ли чи ни отпа да ко ји је не оп -
хо дно укло ни ти. Уна при јед хва -
ла.

Но ви ра спо ред одво за ку ћног
отпа да при мје њу је се од 9. ју ла
2018. го ди не

Мо ли мо гра ђа не да отпад из-
но се у 07.00 ују тро

Мо ли мо гра ђа не да у кон теј -
не ре за ку ћни отпад не одлажу
гра ђе вин ски шут, кру пни отпа ди
др.

AUTO-[KOLA “15. JANUAR”
Ul. M. Stojanovi}a bb, ^ELINAC, 

vl. Rade (Mitra) Vasi}
Obavje{tavamo kandidate za voza~e B, C1, C i D kate-

gorije da vr{imo komplet teoretsku i prakti~nu obuku po Za-
konu o osnovama bezbjendosti saobra}aja na putu u BiH i po
JEDINSTVENOM Cjenovniku Ministarstva prosvjete i kulture
RS. Teoretsku nastavu obavqaju stru~na lica sa licencom
predava~a, a teoretska nastava se izvodi u prostorijama Auto-
{kole “15. januar” u ^elincu po dogovoru sa kandidatima.
Vo`wa po dog-ovoru i uz mogu}nost izbora instruktora.
Obezbije|eni testovi, CD i kompjuteri za svakodnevno
vje`bawe. Pla}awe po dogovoru, mogu}e i u vi{e rata.     

Inf: 066/326-326, 065/512-891!

KVALITETNO POVR]E KVALITETNO POVR]E 
Ekstra kvalitetno povr}e iz plastenika u Popovcu u

porodici Marinka Srdi}a. Prodaja na tr`nici u ^elincu.
Kvalitet dokazan! 065 230 934,065 430 949, 051/565-202.



РЕД ВОЖЊЕ;                                                 Класично је здраво, романтично болесно; Гете

Челиначке новине 246. април 2020.54

TOMO-TOURS
Поласци из Бањалуке

Радни дан: 06,45; 08,15; 09,00 Ђ;
09,45; 10,15; 10,45; 11,45; 12,00 Ђ;
12,45; 13,30 Ђ; 14,10; 14,40; 15,20;
15,30; 16,30; 17,15; 17,40; 18,45;
19,25; 20,40; 22,15;

Субота: 08,15; 08,45; 09,45; 10,45;
11,45; 12,45; 14,10; 14,40; 15,30;
17,40; 18,45; 20,40;

Недјеља: 10,45; 11,45; 14,10;
15,30; 17,40; 18,45; 20,40;

Поласци из Челинца

Радни дан: 06,05; 06,50; 07,25;
07,45; 08,30; 09,30; 10,15; 11,00;
11,30; 12,20; 13,20; 14,45; 16,00
16,30; 17,45; 18,45; 20,00; 21,15;

Субота: 06,50; 07,45; 08,00; 08,30;
09,30; 10,15; 11,00; 12,20; 13,20;
14,45; 17,45; 20,00;

Недјеља: 07,45; 08,00; 09,30;
12,20; 13,20; 14,45; 17,45; 20,00;

Саставци – Карач – Бањалука

Радни дан: 05,45; 07,30; 10,25;
12,15; 16,30;

Субота: 05,45; 06,45; 12,15; 16,30;
Недјеља: 06,45; 12,15; 16,30.
Бањалука – Карач – Саставци
Радни дан: 8,15 Ђ; 10,45; 12,45;

13,30 Ђ; 14,40; 15,30; 17,15; 18,45;
Субота: 10,45; 12,45; 14,40; 15,30;

18,45;
Недјеља: 10,45; 15,30; 18,45.

Бранешци – Бањалука

Радни дан: 12,30;
Субота: 07,10; 12,30;
Недјеља: 07,10; 12,30;
Бањалука – Бранешци
Радни дан: 10,45; 15,30;
Субота: 10,45; 15,30;
Недјеља: 10,45; 15,30;

Брезичани – Бањалука

Радни дан: 06,10; 06,30; 07,50;
10,55; 11,30 Ђ; 12,40; 16,00; 17,10;

Субота: 06,10; 07,25; 12,40; 17,10;
Недјеља: 07,25; 12,40; 17,10;
Бањалука – Брезичани
Радни дан: 8,15 Ђ; 10,45; 12,45;

13,30 Ђ; 14,40; 15,30; 17,15; 18,45;
Субота: 10,45; 12,45; 14,40; 15,30;

18,45;
Недјеља: 10,45; 15,30; 18,45;

Јошавка – Бањалука

Радни дан: 06,25; 06,50; 08,10;
10,30; 11,05; 11,50; 12,50; 16,10;
17,15;

Субота: 06,25; 07,35; 08,10; 10,30;
12,50; 17,15;

Недјеља: 07,35; 12,50; 17,15;

Бањалука – Јошавка

Радни дан: 8,15 Ђ; 09,45;10,45;
12,45; 13,30 Ђ; 14,40; 15,30; 17,15;
18,45;

Субота; 09,45; 10,45; 12,45; 14,40;
15,30; 18,45;

Недјеља: 10,45; 15,30; 18,45;
Укрина – Бањалука
Радни дан: 06,05; 07,45; 10,45;

11,15; 12,30; 16,50;
Субота: 06,05; 07,00; 12,30; 16,50;
Недјеља: 07,00; 12,30; 16,50;

Бањалука – Укрина

Радни дан: 8,15 Ђ; 10,45; 12,45;
13,30 Ђ; 14,40; 15,30; 17,15; 18,45;

Субота: 10,45; 12,45; 14,40; 15,30;
18,45;

Недјеља: 10,45; 15,30; 18,45;

Доња Шњеготина - Бањалука

Радни дан: 05,50; 07,20; 11,15;
Субота: 11,15;
Недјеља: 11,15;

Бањалука – Доња Шњеготина

Радни дан: 09,45; 13,30; 18,45;
Субота: 10,45;
Недјеља: 10,45;
Напомена:
Ђ – Ђачки аутобус; 
____  Линије које иду кроз цен-

тар Бањалуке;

Томо Борјанић; 065 520 533

БОЧАЦ–ТУРС: 
Аутобуски ред вожње  

Поласци аутобуса из 
Бабића (до Челинца

око 5 мин) за Бањалуку:

Радни дан и субота: 06,30;
07,00; 08,05; 09,30; 11,35;
12,30; 13,55; 15,20; 17,05;
18,05; 19,05; 20,35; 21,35;
22,05.

Недјељом и празником:
6,30; 8,05; 11,35; 13,55;
17,05; 19,05; 21, 35; 

Поласци из Бањалуке: 

Радним даном:
06,00; 07,15; 08,00; 10,00;

10,55; 12,30; 13,45; 15,05;
16,10; 17,55; 19,05; 20,00;
21,15; 22,45.

Недјељом и празником: 
7,15; 10,00; 12,30; 15,05;

17,55; 20,00; 22,45;

Аутобуси за Поповац
и Шахиновиће: 

ТОМО-ТУРС: из Челинца
радним д: 7,00; 12,00 15,10;

Из Шахиновића радним д:
7,30; 13,00; 16,00;

Суботом: из Челинца 7,00
и 15,15;

Из Шахиновића: 7,30;
16,00. Недјељом не саоб-
раћа!

За тачност реда вожње
одговоран превозник!

Аутобуси за Београд
(“Голубић”)

из К. Вароша 21 час; 
из Београда 12,00;

Жељезнице РС

Извод из реда вожње, по-
лазак из Челинца

Важи 
од 9. 12. 2019. године
За Добој: 
4,56; 7,43; 15,43; 19,47 
За Бањалуку: 
6,07; 9,15; 17,14; 21,03;

Информације: 
051 301 229, 051 303 988; 
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ОПИС ОЗНАКА НА МАПИ
01. Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове - Подручна јединица Челинац
02. ЈЗУ Дом здравља „Свети Врачеви“
03. Фонд ПИО РС - Пословница Челинац, ЈУ Завод за запошљавање РС - Биро Челинац, 
       Фонд здравственог осигурања РС - Пословница Челинац, Шумска управа Челинац
04. Пошта
05. Општинска управа Челинац
06. Храм Светог Архангела Гаврила
07. Хотел „Турист“
08. Спортско-рекреативни центар „Тукови“
09. Занатски центар
10. Чаршијска џамија
11. Харем Чаршијске џамије
12. ЈУ Центар за културу, физичку културу, образовање и информисање Челинац
13. Полицијска станица
14. Храм Сретења Господњег
15. ЈУ Дјечији вртић „Невен“
16. ЈУ Основна школа „Милош Дујић”
17. Спортска дворана
18. ЈУ Средњошколски центар „Челинац”
19. ЈП „Градско гријање” - Градска топлана
20. Водовод АД, Чистоћа и зеленило АД, Ватрогасно друштво Челинац
21. Градско гробље
 Локација на којој се тренутно налазите




