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Велико интересовање на најмлађем факултету у Републици Српској

Дјевојке раэrpа&Иllе индексе
на ФаКУllтету &еэ&једНОС1И
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провјере физичке

ФOlO

спремнocrи, али

R Тl'ИПИЋ

сам доказала

бољима на =тирању припа
днице љешueг попа, Ћеранић
каже

да

су

мни исПИf.

- од јесени пред бруцоши

и себи и другима
да то MOry,
испричала Палија.
Од јесени пред
бруцошима су
теоријска

ry

ма

теоријска прощавања из
области правних и наука без

бј<;цНOClИ, али и тере!lЖa 0Ој
ка, руковање оружјем, бојево
гађање и боридачке вјештине 
појаснио је ЋepaниIi.
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. да

беЈбје

ДIIOCIIO науке IIpИWJa'lе све

....

ше младих у РС потврђују

реэултати пр'liеМlЮГ исmrra
на Факултету беЈбј4ЩIЮСНИХ
наука У Бaњaлyuи, г.цје је КIII!'
кypemщja БКЈЈа вeJIIIЮI, • фи.
зичком
спремношliу
и
зна

.....

прlПlaдИИЦe љeпmer

пола нацјачале су мymкy КIII!
кypeIIIIIIjy.
У трку за индеке на овој
ОИООКОIllJ(QOCкој )CТЗНOIIИ кре
иуЈЮ је 145 кзндида11l, МаЈС()М

шueг rюла. раме уз

другима да то могу

- испричала је

раме са МOМU!!М8 )С

пјеШЈЮ ry rюлОЖИJlе и
наjreжи дио пријемног ИСЛ1!Г8
и показале заВИДИУ физи~ку
cnpeмнocr, снагу И слосООиост
Прворангирана МарИја
Палија (19) из Кocraјниu:, која
је, од укупно 100 бодова на
пријемном испи1У, освојила
94,28, каже да јој је прво мјecro
IКЩCIpeК да ~e QШJИЧан ету
дет И узор ~пућим генсраци
јама. иза QШJИЧИOГ )Спјеха који
је постигла ry вишемјесечне
зноја. У њеним свјЩЈЧaнcrви
ма нанизане ~ само петице,

већ У П)Ј!ОМ YIIНCНOM року сва

чиме је већ у старЈу освојила
50БQoooa.
- Завршила сам средњу
шкму, смјер техиичар ДРУМ
ског саобраћаја. Одувијек сам
JWЬeJJa да етудирам бе:збјецио
ено науке и дала сам еве QII се
бе да ПОдожим пријемн.И
испиt Није било лaкD савлада
ти проојере физичке спремиое
ти, али сам wказалз и себи и

на јесен ~eкa С<ЩаМ coo6Qцниx

мјеста за ааирс:цни cryцнj.
~ пријемног ИСЛII
та СРУШИJDI

ry

пре.цраryде О

щевојкама као слабијем oony
јер, од десет првих мјеста, до
вет заузимају npиnаднице ље

Позив
делeraциЈи из

пали
ја и ДQII8ЛЗ да је саста
ани дио upиjемног испита био
и теСТ општег знања, есеј из

СpпclWг језика те ~.

Th

завршетку факутета намјера.
ва да настави да се )С8ВрШава,

а жеља јој је и да у Сраској IЖr

бије посао у

CIJ'YUI'.

Великом заинтересовэ
ношhу свршених сpeдњG!lllЮ

лаца за безбједносне науке
запооољан је и декан тог фа
култета Предраг Ћеранић,

QЮopa. (Срна)

ђака.

ураде најмање 18 ~ а

- Р.!сЛllсали смо конкурс за
редовних и 20 ванредних
cryцeнaтa. пријемни испиr ни
је нимаоо лак И, прије свега,
подразумијева добру физ~
спремносг. Примјера ради, на
тестирању дјевпјке треба да за
12 мииута истрче најмање
1.900 метара, а млaлиhи 2.600

80

МIЩlIИI\и треба да ураде С<ЩаМ.
у ]Ј секунди Jljeвојке треба да
младиhи

20 - рекао је

Ћера

ниЬ.

Истиче да велики број
пријављених КандИдаГd са ви
соким оцјенама из средње llIКO
ле

оставља

могуl'lност

факулreтy да изабере најква
JIИfOIНИjе. ко
менгаpншyllи

МОГор8, затим КаНДИДаП<ИЊе У

чињеницу

десет секуцци морају да ураде

uпо

ry

међу

&e"ijeднocтyPC

"f,

осим rюлoжоних ИСJlИl3,

ry

студенти ОООГ

факултета били учесници
CBe~aHe

поворке

ПОВОДОМ

обиљежавања 9. јаиуара 
ддна РС и тиме још jt:пиoм

ПOCItjaнouIIy ymю да

~све_и~_уЩаје

_

УКд као најмлађи У РС осиоааи·
је у маРЈУ прошле године, а
ЋepaниIi каже да је пporeкла
ГQ!Џ<Нa била веома )Cnjemнa !"

Он је истакао да је веома

fI1e ПOCllfl<Y1O у ~ ,... НајВИШе эr

od)eнa

ПpиpQIIНИМ катастрофама".
Фaкyлrer бeЮjeDlюcних на

ооиосан што

JII!aЉ)ј)'ћи ~ yнyтpaIJIioИХ ПDCI10IIiI РС дpn

""*'"

напюм ДКnOOМОИ - истакао је
Ћеранић и најаоио да би вeh
од јесени на том факултету
требало да ~ ув<'ден и мас
тер етудиј на reмy "Упраољање
безбједносним ризицима у

ли први """'р

lII1Y буде умањено и да се дeIJOI14PЗbI ЖCIIfIYЦIje РС,
>ff JlyI3чy, щи је

ка налазе се само студенти са

С1)'донти ЈЮСТИГЛИ успјех и на
"!lJпициjади", са юје ry ЈЖНиј<>

- поред свих НaCn:jaIOa да t:DД ljJaI)aНa rюojI!peI.e у ПQI1+
1t)

он је истакао да је OOI]JO
ба за овим кадром на тpжmmy
рада у Cp!ICI(Dј oenикa Је да оне
који заврше факултет чека IЖr
бра перспектива.
- Ниј~ ДИПЈЮмац наше
струке није на бироу за за
пошљавање. Захваљујуhи са
радњи са Министарством
уиутрашњих послова РС, на
мjecry IIOIIИЦИjcких cnyжбени

да

flpeдp;r ЋеРЖ\ бeэIije,!tюo<y OnYaЦJfj у QxxЩ щtIНI«J
је КОМПIИD8i!НЩ aIIf aafiwиJм.
.

показали патриотизам и

MYIl-a - Ре!СаО је ЋepaжI\.

QДaНOCТ 1\:/l)'бпищI.

Дноиице "6оске " , .fВtmlМИНICI" " "Мeтanиоr" на GaњаnYЧ110ј 6ерзи

ФОНДОВИ нуде акције ПО
систему "све или ништа

ll

Космет

~јсшюг - caoпmrem је из

шест мушких склекова , док

нај

РС да ПoQeп1
БАЊАЛУКА - одбор за
lIМJII КDaВY и Мeтauф! из
РС jY'Ie је yпynю lJJ3IIВ дem
гацији савеза rparoвa и оп
wmнa СЈПке да ове ГQIJ,ННe
oocjerи косаю и Мemorjy.
lJpnис је упућен пpe:leј<>
днич и потпредсједНИIУ
савеза градова И ОDПЛИна
са којима је разговарано,
као и Н3ЧC!IUIЩIIМa ПJaмua.
Љ!J!eнre, гpшutI1IКI' и IIp!
је.цора који су прихватили

који истиче да је међу 145
пријааљених кандидата било
30 OДIIИКаша и 70 вpnoдобрих

припреме И много проливеног

QWIИКЗШЗ и Jl!ЩЮбrш ~ и
мјеста за ~oнe C1)'дeнre ry
oonyњeHa. оне који нису )Спј<>
ли да се ynишy у јунском року

кандидаткиње,

ОСИМ одличног успјеха из
средње llJI<OOO, собиљније прис
1УПИЛО припремама за прије

БАЉАЛУКА - Инвеети
ционо-развојна банка РС,
Друштво за упра&ЈЪање Пен·

зијским резераним фондом Н
Дpyшrno за управљање инвес
NЩИOНИМ фоН.1Ювима "Мала

1,93

gemenl Solutions" д.о.о. оон;:пи
ће 16. јула на пpQII8ју акдије у

дају, износи око

npeдyзehимa RJбна кућа "Бос
ка", 'Ђиraминка" а.д. Бањалу~
ка и "Мeтa.mю" Звоprик.
како је еаоЈШПеНО, пpQII8
ја пакета акција у поменyrим
предузећима биће обављена
на Бањалучкој берзи оо мото
ду "све К1IИ нишra" и манира
но је да траје све до
реализације пpQIIајног иалога,
а најкасније до 27. j)ma.
Thчетна вриј<щиост пакета
акција РК "Боска", који Ье би
1и rюнyђен на берзаж:ку про

Ј1ИОна, а зворничког npeдyзeћа

марака, 'Витаминке"

милиона

1,95

ми

181.000 КМ.

лом, и случај са поменутом
"гројком" - кажу у фондОви
ма.

Спична берзанека пpQII8ја,

ФоН.1Юви који ry се ОдЛУ
ЧИJDI на продају акција у ова
трн пре.цузеhа чине то да би

са истим пиљем И актерима,

тфеље и учинили их лиnи

организована је пметком ooor
мјесеиа и предвиђено је да
траје све оо 13. јула.
по истом методу ооиуђе

днијим и ефикаснијим.

не еу 'акције у

рееТРУК1Урирали своје пор

- Илузорно је у

свом пор

тфељу држати акције

HeKor

прецузећа ако немате никакав
прИЈО~ ОДНОСНО, ако ОНО не

исnлаhује днвиденду малим
акционарима, uпо је, уоста

22 пре.цузећа,

али, како ~Глас Српске" са
знаје, оо сада није продат ни·
један пакет акција, због
слабог 'юrreресовања потен
цијалних куоапа.
Б.з.

