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 Драги наши читаоци,

 Испратисмо још једно љето 
оптерећено стрепњама – наметнуте 
и нежељено прихваћене посташе 
свакодневица са којом прохујаше 
дани и мјесеци. Бојећи лишће 
златним нијансама, по устаљеном 
редослиједу, стигла је јесен. Док се 
увелико припремају огрев и зимница, 
неоптерећене људским бригама, птице 
селице припремају се за путовање. 
Овог љета, као никада раније, имала 
сам прилику посматрати и неке до сада 
невиђене врсте у нашој околини које су 
привлачиле пажњу необично јарким 
бојама и специфичним цвркутом. 
Оскудно знање из орнитологије 
дозволило је тек толико да уживам 
у њиховом присуству. Ових дана су 
прилично узнемирене, ишчекујући 
полазак. Већина јата лети у формацији 
латиничног слова В (V). Фасцинантна 
природна појава буди знатижељу којом 
се баве и научне студије и откривају 
да велике птице пажљиво постављају 
врхове крила и синхронизују њихово 
лепетање како би ухватиле узлазни ток 
претходне птице и уштедјеле енергију 
током лета. Свака сљедећа птица у 
формацији користи ваздушне струје 
претходне, схватајући закон физике 
много прије људи. Осим тога што 
слиједе вођу, птице лете тако правилно 
груписане због могућности да мудро 
распореде снагу и лакше се бране од 
предатора. Иста формација користи се 
и у војним летачким мисијама. Возачи 

знају да могу да уштеде гориво ако прате 
велики камион, јер он разбија и гура 
ваздух око себе, правећи дјелимични 
вакуум, те возило иза камиона наилази 
на знатно мањи отпор. Посебна тема 
научних истраживања базира се на 
утврђивању начина на који птице 
одлучују ко предводи јато и какви су 
критеријуми њихових непогрешивих 
избора од којих зависи опстанак врсте. 
Када би наше животе ускладили са 
природом, много лакше би налазили 
одговоре на многа питања. 

 Често ми у мисли сврати ријеч 
коју сам недавно чула – посвудуша. По 
опису и мом поимању ове кованице 
настале спајањем ријечи, то је особа 
која ради ко зна гдје и ко зна шта, али 
реално није ни за шта. Она све зна, 
свуда иде, све постиже, о свему има 
своје мишљење. Увијек је спремна да 
обавијести друге, па чак и вас лично, 
о дешавањима у вашим животима која 
се никада нису десила. Буде лажно 
саосјећајна или срећна, изненађена 
и дубоко разочарана уколико је 
демантујете, јер тиме угрожавате њену 
сврху постојања. Иако звучи слично 
спонзоруши нема никакве везе са њом. 
Посао забадања носа у туђе животе 
ради џаба и из чистог задовољства, 
попуњавајући огромне празнине 
властитог бивствовања. По законима 
природе не може припадати јату које 
лети у правилно одређеној формацији, 
јер тамо није мјесто обичном малом 
џивџану, чији опстанак већи дио 
живота зависи од туђих мрвица.  

 У природи, ради савршеног 
баланса, постоје  мале и велике птице, 
па и оне које никад не полете. Тако 
је и са људима. Један од великих 
– свјетски џудо шампион Немања 

Мајдов, недавно је засновао породицу. 
То што је од цијелог Источног Сарајева 
прославу уприличио у општини 
Соколац, у недавно отвореном 
свадбеном салону „Империјал”, у 
пословној зони Подроманија, велика 
је част како за власника објекта Јанка 
Врбарца тако и за све наше суграђане. 
Славље пријатеља је својим присуством 
увеличао најпознатији српски 
спортиста свих времена и најбољи 
тенисер свијета Новак Ђоковић. Не 
желећи да реметимо свечане тренутке, 
разговор са њим о утисцима сусрета 
са окружењем и људима Романије 
оставили смо за неку другу прилику.

 Свјетла позорнице на којој 
је маестралне роле играо Милан 
Лане Гутовић заувијек су угашена. 
Изузетно духовит, уз посебну дозу 
сарказма, од споредне филмске улоге 
из осамдесетих година прошлог 
вијека, створио је култни лик Срећка 
Шојића који је обиљежио његову 
богату глумачку каријеру. Дуго ћемо га 
цитирати јер је, уз све блиједе копије 
које нас окружују и сањају да буду 
„капетан на белу лађу“, само он је био 
политичар-бараба, лажов, муљатор 
и покварењак, без иједне позитивне 
особине, којег је народ волио. 

 Иако бих за крај  „да 
ремизирамо“ без упуштања у 
коментарисање свакодневних 
дешавања, ипак се оте: „Опа, Ђурђо!“

 О најзначајнијим збивањима 
у нашој општини забиљеженим током 
претходна два мјесеца, читајте на 
страницама које су пред вама. До новог 
сусрета остајте здраво, чувајући од свих 
недаћа себе и своје најмилије.

Срдачан поздрав!
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Крсна слава и Дан општине Соколац – Илиндан обиљежени 
су 2. августа служењем свете литургије и ломљењем 
славског колача у Цркви Светог пророка Илије – 

Романијској Лазарици, након чега је одржана традиционална 
свечаност на којој су уручена општинска признања.   

 Највеће признање које се додјељује – Повеља 
општине Соколац, уручена је предсједнику Владе Републике 
Српске Радовану Вишковићу. Након додјеле признања, 
Вишковић је изразио задовољство додјелом Повеље која је, 
како је истакао, доказ да не постоје ускостраначка гледања 
већ да се може радити и развијати РС од истока до запада. 

 – Соколац и људи који живе на овим просторима, док 
сам ја премијер, имаће пуну подршку Владе РС и заједно ћемо 
завршити започете и реализовати нове развојне пројекте. 
Повеља је доказ да можемо радити и да немамо ускостраначка 
гледања, него да свако ради у оквиру својих надлежности и 
да развијамо Републику Српску од Требиња до Новог Града – 
нагласио је Вишковић. 

 Од пројеката који се односе на Соколац, Вишковић је 
посебно издвојио улагања и активности око Јавног предузећа 
водовод и канализација ,,Врело Биоштице” а.д. Соколац у 
стечају.

 – У току је процес пројектовања главног идејног 

пројекта брзе саобраћајанице, или треће траке, од Власенице 
према Подроманији, и у наредном периоду се планира етапна 
изградња те траке да би био олакшан живот људи на овом 
простору – додао је премијер. 

 Руководство општине Соколац је у знак захвалности 
премијеру Српске за свеукупан допринос развоју локалне 
заједнице поклонило и умјетничку слику са мотивом Романије 
и икону Светог Јована Крститеља, који је Вишковићева крсна 
слава.

 Начелник општине Соколац Милован Бјелица 
захвалио је премијеру Републике Српске за значајну подршку 
овој локалној заједници и што врата Владе никада нису била 
затворена за њу.

 – Посебна је част и задовољство што је свечаности 
обиљежавања Дана општине и крсне славе присуствовао 
предсједник Владе Републике Српске. Увијек је било 
компромиса и разумијевања, јер се општина Соколац налази 
у тешкој финансијској ситуацији, као и већина локалних 
заједница у Српској. Општина Соколац тешко опстаје са својим 
редовним обавезама без подршке већих нивоа власти – Града 
Источно Сарајево и Владе Српске – истакао је начелник 
Бјелица. 

 Он је подсјетио да локална управа ради на развоју 
туризма, побољшању инфраструктуре у свим дијеловима, те 
додао да ће у наредном периоду акценат бити стављен  на 
пословну зону на простору „Нове Романије”. 

 Градоначелник Источног Сарајева Љубиша Ћосић је 
рекао да је Соколац веома значајна општина у саставу Града, 
по површини највећа, а издваја се по људским, природним и 
привредним потенцијалима. 

 – Соколац је општина која има изузетно развијену 
пољопривреду, дрвни сектор, а сједиште је и републичких 
институција, као што су Основни суд, Завод за форензику, 
Специјална болница за психијатрију, дирекција Јавног 
предузећа „Шуме Српске” и једно од најуспјешнијих Шумских 
газдинстава у Српској „Романија”. Свим овим предузећима не 

АКТУЕЛНОСТИ
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АКТУЕЛНОСТИби било могуће управљати да нема људи 
овог краја који су и у најтежим временима 
страдања и стварања Републике Српске 
највише допринијели, највише дали и 
по томе су јако упечатљиви – рекао је 
градоначелник Источног Сарајева. 

 Златна плакета Општине 
Соколац уручена је породици генерал-
пуковника Слободана Кезуновића, 
као постхумно признање. Златну 
плакету добили су и власник Графичке 
радње „Штампарија“ Соколац Миле 
Шука, ветеринар Мирко Станишић, 
а сребрне плакете управник 
„Електродистрибуције“ Соколац Срђан 
Кнежевић, привредник Данко Вучак и 
пољопривредник Млађо Живковић.

 Добитник Златне плакете, 
доктор ветеринарске медицине Мирко 
Станишић, указао је на значај који 
фармерима и власницима кућних 
љубимаца пружа ветеринарска служба.    

 – Ми смо увидјели да 
морамо пратити трендове, тако да су 
континуиране едукације свакодневица 

наше ветеринарске службе. Захваљујем 
се управи општине Соколац на овом 
признању. То је још један подстицај 
за нас да је правац којим дјелујемо и 
радимо исправан и наставићемо у истом 
смјеру – рекао је Станишић.  

 Златне значке општине 
Соколац и по 200 КМ додијељене су 
Милици Бајагић, ђаку генерације 
Основне школе „Соколац“, Анамарији 
Каностревац, ученику генерације 
СШЦ „Василије Острошки“, Исидори 
Боровчанин, најуспјешнијем спортисти 
општине Соколац, Луки Кезуновићу, 
перспективном спортисти, као и Луки 
Вељовићу успјешном спортисти.

 Начелник Милован Бјелица 
је посебно наградио установе и 
појединце који су дали допринос у 
борби против вируса корона. Златна 
плакета уручена је Институту за јавно 
здравство РС, Новинској агенцији РС 
– СРНА, Републичкој управи Цивилне 
заштите, Градској организацији Црвеног 
крста Источно Сарајево, Територијалној 

ватрогасној јединици Соколац, 
Полицијској станици, Дому здравља „Др 
Љубомир Ћеранић“, Центру за социјални 
рад, ЈКП „Соколац“ и медицинској 
лабораторији „М-ЛАБ“ у Сокоцу. 

 Сребрну плакету су добили 
Јавно предузеће „Инфо Центар“ 
Соколац, Специјална болница за 
психијатрију Соколац, апотеке „Грација“, 
„Свети Никола“ и „Еликсир“, затим 
Комунална полиција општине Соколац, 
Омладинска организација „Соколац“, 
Удружење грађана „Свети Василије 
Острошки“, Спортско-рекреативни 
центар „Гласинац“ и пољопривредник 
Бране Ђуревић. 

 Честитке за дан и крсну славу 
руководству и становницима Сокоца 
упутили су бројни пријатељи међу 
којима је и српски члан Предсједништва 
Босне и Херцеговине Милорад Додик. 

Дом здравља „Др Љубомир Ћеранић“ богатији је за 
два санитетска возила која су поклонили народ и 
Влада Јапана, а чију је званичну примопредају, 30. 

септембра, извршио амбасадор Јапана у БиХ Макото Ито. 

 Ово није прва помоћ коју Јапан упућује општини 
Соколац; његово дјеловање је присутно већ 20 година, од 
опремања Рехабилитационог центра, преко раније донације 
возила и рендген апарата.  

 Јапански амбасадор у БиХ Макото Ито рекао је да 

сарадња општине Соколац и Јапана постаје све боља, како 
кроз пројекат повезивања градова, затим овај, али и друге 
видове сарадње на економском нивоу. 

 Директор Дома здравља Адријана Станар истакла 
је да ће грађани захваљујући овој донацији имати много 
квалитетнију, бржу, ефикаснију и сигурнију услугу. 

 Према раније потписаном грант уговору, за набавку 
ових возила Амбасада Јапана је одобрила 143.700 КМ.

Квалитетнија здравствена услуга

УРУЧЕНИ КЉУЧЕВИ ОД САНИТЕТСКИХ ВОЗИЛА

БРАНКА РАДОЊИЋ

БРАНКА РАДОЊИЋ

БРОЈ 264
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Није усвојена Одлука о извршењу буџета

ОДРЖАНА 5. РЕДОВНА СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 
ОПШТИНЕ СОКОЛАЦ

На петој редовној сједници Скупштине општине Соколац, 
одржаној 07. септембра, већином гласова одборника, 
није подржана Одлука о извршењу буџета општине 

Соколац за првих шест мјесеци ове године, због потврђеног 
дефицита. Према подацима исказаним у периодичним 
извјештајима о извршењу буџета, буџетска средства износе 
3.439.830 КМ, док су буџетски издаци 4.056.110 КМ, буџетски 
приходи  3.368.276 КМ и буџетски расходи 3.683.225 КМ.

 Након сједнице, начелник општине Соколац Милован 
Бјелица истакао је да је задовољан динамиком извршења 
буџета за први дио ове године.   

 – Велике обавезе према општини имају наши 
суграђани који су од општине добили локације, грађевинске 
дозволе и ту имамо већа потраживања. Не можемо да 
кренемо са тужбама, само опоменама, јер се људи налазе у 
тешким материјалним ситуацијама, нарочито у овом периоду 
пандемије вируса корона. Да је та ставка попуњена како 
је планирано, имали бисмо сигурно суфицит. Општина је у 
дефициту за поменути период око 513.000 КМ, али, ако се 
узме у обзир шта је све урађено на подручју наше локалне 
заједнице и колико је пројеката реализовано, то онда 
није забрињавајућа цифра. За сваки пројекат који прође 
у процедуру, општина Соколац учествује са 30 процената 
средстава – нагласио је Бјелица.

 Шеф клуба одборника СНСД-а Ђорђе Радић истакао је 
да Одлуку о извршењу буџета нису подржали због дефицита, 
који се константно наставља.  

 – Присутно је прекорачење разних ставки у буџету. 
Огромне количине новца су уложене у услугу зимског 
одржавања путева, планирано је 200.000 КМ, а до сада је 
већ потрошено 300.000. Такође, саобраћајнице на територији 
општине Соколац, нису саниране, а било је предвиђено планом 
и програмом. Затим, имамо дефицит из прошле године који 
се попуњава кредитима, па се тако прави још већи дуг – навео 
је он.

 Због неопходне санације саобраћајница у граду 
независни одборник Његош Самарџија упутио је захтјев 
у коме се начелник Милован Бјелица задужује да у што 

краћем року ангажује предузеће са којим локална управа 
има закључен уговор о одржавању локалних путева за хитну 
санацију ударних рупа и оштећења на саобраћајницама, с тим 
да приоритет буду правци према центрима мјесних заједница 
и приоритетне саобраћајнице у градском насељу. 

 Замјерке начелнику и овог пута су упућене на велики 
број запослених радника у административној служби Општине 
и предузећима чији је оснивач Скупштина. Он је истакао да 
неће доћи до отпуштања радника, јер би онда они напустили 
ове просторе, а циљ је сачувати становништво. 

 Бјелица је новинарима навео да општина Соколац 
постаје мјесто које привлачи све више инвеститора, а сам 
напредак је примјетан у граду. 

 – Приоритет у наредном периоду је обезбиједити 
средства за изградњу Градске куће, за постројење за 
пречишћавање пијаће воде, као и постројење за третман 
и пречишћавање отпадних вода. У плану је успостављање 
пословних зона, као и идејни пројекат рјешавања 
водоснабдијевања отпадних вода на Равној Романији и 
израде студије и пројекта успостављања соларне електране 
на подручју општине Соколац.

 Једна од иницијатива које су представљене 
одборницима локалног парламента, а која је подржана 
једногласно, је изградња ски-лифта у Сокоцу.

 – Клуб одборника СНСД-а је покренуо ову 
иницијативу уз сагласност Владе Републике Срске и Града 
Источно Сарајево. Идеја је да се омогући скијање које је било 
заступљено на овим просторима прије више од двадесет 
година, а првенствено због људи који нису у могућности 
да посјете Јахорину због високих цијена и мислим да ћемо 
успјешно реализовати поменути пројекат – закључио је Ђорђе 
Радић. 

 На 5. редовној сједници СО Соколац једногласно су 
усвојени Приједлог одлуке о продаји грађевинског земљишта 
и Приједлог одлуке о именовању комисије за избор члана 
Општинске изборне комисије Соколац.

АКТУЕЛНОСТИ

БРАНКА РАДОЊИЋ
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Општину Соколац 17. септембра 
су посјетили амбасадор Босне и 
Херцеговине у Јапану Синиша 

Берјан, као и јапански бизнисмен 
Токихиро Икеда, директор ЈИМ групације 
(JIM GROUP), са сарадницима, гдје су 
са начелником Милованом Бјелицом 
разговарали о развоју и привредним 
активностима ове локалне заједнице. 
 Након састанка, амбасадор 
Берјан захвалио је начелнику Бјелици 
на топлој добродошлици и нагласио 
да су општину Соколац посјетили 
привредници из Јапана који су веома 
заинтересовани за увоз производа из 
Босне и Херцеговине.  
 – Након разговора са првим 
човјеком општине Соколац, посјетили 
смо Пчеларски центар „Батинић“, чије су 
производе Јапанци већ имали прилику 
да дегустирају, али и да користе природну 
козметику коју сам ја лично носио. Надам 
се да ћемо успјети направити договор и 
да ће се убрзо производи овог пчеларског 
центра наћи на тржишту Јапана. Поред 
овога, јапанска делегација жели да 
сагледа могућности за инвестирање у 
различите секторе у Републици Српској 

и Босни и Херцеговини. Своја искуства 
и информације које добију, пренијеће 
својим пословним контактима у 
Јапану. Један од чланова делегације је 
туристички промотер, који је дошао са 
професионалним камерама и дроновима 
и он ће да забиљежи све туристичке 
потенцијале у нашој земљи. Видео-
записе, које ће направити, уступиће 
локалним заједницама, али ће тај 
туристички промотивни материјал 
користити и Амбасада БиХ у Јапану за 
промоцију туристичких потенцијала БиХ. 
Исти видео-материјал биће постављен 
на Јутјуб каналу, па ће бити омогућено 
да га користе различите туристичке 
организације и агенције у Јапану – навео 
је Берјан. 
 Бизнисмен из Јапана Токихиро 
Икеда, који сарађује са пословним 
лидерима и званичницима јапанске 
Владе, истакао је да га радује што ће 
Соколац постати побратим јапанског 
града Исена, у префектури Кагошима, 
али и будућа сарадња која ће ојачати 
однос Јапана и БиХ.  
 Начелник Милован Бјелица 
захвалио је амбасадору Берјану који је 

уприличио посјету високе делегације 
Јапана општини Соколац.  

 – Упознао сам амбасадора и госте 
из Јапана са досадашњим активностима 
које се раде на подручју наше локалне 
заједнице, затим сам указао на сарадњу 
коју имамо са амбасадом Јапана у 
Сарајеву, као и са свим оним у чему је 
помогла Влада Јапана општини Соколац. 
Подсјетио сам и на иницијативу коју 
смо добили од града Исена из Јапана, 
да бисмо успоставили сарадњу са 
нашом општином, и о братимљењу, 
што је Скупштина општине Соколац 
једногласно усвојила. Са задовољством 
смо прихватили ту активност и очекујемо 
да ће се ускоро мало конкретније на томе 
радити. Ово братимљење ће сигурно 
приближити Соколац, град Источно 
Сарајево, Републику Српску и Босну и 
Херцеговину Јапану. Нама је посебна 
част што имамо прилику да сарађујемо са 
привредницима из Јапана, а овај пут сам 
их информисао и о нашим плановима 
за производњу енергије из обновљивих 
извора, производњи сунчеве енергије, 
затим око изградње соларне електране 
од 80 мегавата на подручју општине 
Соколац, о успостављању пословне зоне, 
затим о пољопривреди и производима 
од меда. Мислим да имамо простора за 
једну ширу сарадњу и то ћемо наставити 
у наредном периоду – закључио је 
Бјелица.

 У оквиру ЈИМ групације са 
сједиштем у граду Цукуба, у префектури 
Ибараки  дјелује неколико компанија 
које се баве продајом соларних система, 
управљањем трговинским ланцима и 
увозом алкохолних пића.

Јапански привредници - значајни инвеститори

ЈАЧАЊЕ ОДНОСА БИХ И ЈАПАНА

АКТУЕЛНОСТИ

БРАНКА РАДОЊИЋ
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 На Сокоцу је, крајем септембра 
дошло до погоршања епидемиолошке 
ситуације па је забиљежен свакодневни 
пораст пацијената са акутним респираторним 
инфекцијама, а према ријечима директора 
Дома здравља „Др Љубомир Ћеранић 
Адријане Станар, велики број тестираних 
грађана је позитивно на вирус корона.   
– Број захтјева за тестирање свакодневно 
се повећава. Процентуално је јако висок 
број позитивних лица, повећан је прилив 
пацијената па је поново активирана ковид 
амбуланта гдје особе са блажом или средње 

тешком клиничком сликом примају терапију. 
У овом четвртом таласу, за разлику од три 
прeтходна, биљежи се све већи број млађих 
лица која су позитивна на вирус, па сада имамо 
дјеце у основној и средњој школи код којих је 
потврђен вирус, као и наставног особља. Као 
и до сада, чинимо све што је у нашој моћи да 
помогнемо пацијентима а паралелно вршимо 
и имунизацију заинтересованих лица – рекла 
је Станарева и замолила грађане, уколико 
имају потребу за било каквом услугом у овој 
здравственој установи, да се претходно најаве 
телефоном, како би обезбиједили безбједан 

улазак свих лица у ову установу и избјегли 
мијешање пацијената који имају симптоме 
са осталим пацијентима.     
Закључно са 30. септембром, 83 особе су 
активно обољеле od вируса, код 72 лица 
траје здравствени надзор, вакцинисано је 
2.625 а ревакцинисано 2.382 лица. Укупан 
број заражених лица од почетка пандемије 
је 853, од чега је вирус потврђен код 406 
лица само у 2021. години, закључно са 
мјесецом септембром. Број преминулих од 
посљедица заразе, од почетка пандемије, 
износи 24.

ДОМ ЗДРАВЉА „ДР ЉУБОМИР ЋЕРАНИЋ“
Епидемиолошка ситуација у погоршању

ЈЕЛЕНА ЋАЈИЋ
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На 4. редовној сједници Скупштине 
града Источно Сарајево, одржаној 
посљедњег дана у септембру, 

усвојен је Извјештај о извршењу буџета 
Града за период 1. 1 – 30. 6. 2021. 
године, који је остварен у износу од 
4.508.649 КМ што је 48,47 одсто у односу 
на планирани. Укупни расходи и издаци 
износе 5.059.728 или 42,60 одсто.  

 Коментаришући ову тачку 
дневног реда, предсједник Скупштине 
града Источно Сарајево Бранко Короман 
подсјетио је на ставке које су пренесене 
приликом ранијег ребаланса буџета, 
чиме је он повећан са око 10 милиона 
на 11.850.000 КМ. Он је додао да је 
овом приликом изложено у ком степену 
извршености је ребаланс буџета, те да 
очекује да ће исти до краја године бити 
извршен.

 Опозиција није подржала 
Извјештај о извршењу буџета, а 
одборник СДС-а Предраг Шаровић 
изразио је бојазан да тренутна власт 
неће бити у стању оставити позитиван 
буџет на крају године, као што је то био 
случај са претходним властима. 

 Посебну пажњу одборника 
привукла је Информација о стању у 
области запошљавања и реализацији 
Програма запошљавања са освртом на 
борачке категорије на подручју града 
Источно Сарајево у 2020/2021. години.

 Предсједник Скупштине Града 
Бранко Короман је истакао да је, за 
разлику од прошлих година, Град упутио 

допис свим општинама да доставе 
евиденције уколико су вршиле неке 
пројекте или активности из сопствених 
буџета по овом питању.   

 – Нажалост, пред почетак 
Скупштине нисмо добили те податке 
тако да се расправа водила по основу 
информација које је доставио Завод 
за запошљавање. Општа оцјена свих 
одборника у Скупштини Града је да је 
тема запошљавања дјеце погинулих 
бораца веома осјетљива и да би требало 
да ту избјегнемо политизацију било које 
врсте, те да сви заједно допринесемо да 
се што квалитетније рјешава ово питање. 
Према информацији коју смо добили од 
Завода за запошљавање, за борачке 
категорије издвојено је око милион 
марака. Наравно, то није довољно и ово 
питање се провлачи од завршетка рата, 
али заједничким дјеловањем морамо 
изнаћи најбоље рјешење – додао је он. 

 Градски парламент разматрао 
је Информацију о функционисању јавних 
комуналних предузећа, одржавању 
чистоће и управљању отпадом на 
подручју града Источно Сарајево у 
2020/2021. години. Исту је образложио 
предсједник Скупштине Бранко 
Короман.

 – Имамо шест комуналних 
предузећа на подручју Града и 
из дискусије одборника реално 
је закључити да је присутна 
видљива дисхармонија у њиховом 
функционисању. Такође, реална је 
потреба да се изврши интеграција на 

нивоу Града по питању управљања 
отпадом. Усвојили смо једногласно 
закључак да, са роком до априла 
2022. године, градоначелник заједно 
са начелницима предузме потребне 
активности,  како би била одређена 
локација за регионалну депонију – 
казао је Короман. 

 Пред одборницима Скупштине 
града Источно Сарајево нашле 
су се и Одлука о категоризацији 
угоститељских објеката на подручју 
Града као и Информација о изградњи 
инфраструктурних објеката на подручју 
Града према просторно-планској 
документацији. 

 Говорећи о Туристичкој 
организацији, Короман је напоменуо 
да је Град једини надлежан да 
убире средства од боравишне 
таксе, те је истакао да је отворио 
простор за формирање туристичких 
информативних центара у општинама 
како би имале могућност да се баве 
питањем туризма. Како је закључио, ово 
ће ући у процедуру након измјене Статута 
у Туристичкој организацији „Јахорина“, 
који ће се наћи пред одборницима 
на неким од наредних скупштинских 
засједња.  

 На 4. редовној сједници 
Скупштине града ИС, међу тачкама 
дневног реда била је и Одлука о 
утврђивању листе стручњака града 
Источно Сарајево.

Буџет за шест мјесеци остварен са 48,47 одсто

4. РЕДОВНА СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА 
ИСТОЧНО САРАЈЕВО

ЈЕЛЕНА МАРИНКОВИЋ
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Операција „Намјерна сила“ траје и данас

ДАН СЈЕЋАЊА НА ЖРТВЕ НАТО БОМБАРДОВАЊА

АКТУЕЛНОСТИ

Служењем помена и полагањем 
цвијећа на мјесном гробљу „Грлица“ 
код споменика сестри и брату 

Радмили и Раденку Галинац, који су били 
међу првим жртвама НАТО агресије, у 
Источном Сарајеву почело је, 9. септембра, 
обиљежавање Дана сјећања на жртве 
НАТО бомбардовања у Републици 
Српској. Парастос за све Србе убијене 
у НАТО агресији на Републику Српску 
служен је у Храму свештеномученика 
Петра Дабробосанског у Војковићима. 
Организатор обиљежавања Дана сјећања 
је Одбор Владе Српске за његовање 
традиције ослободилачких ратова.

 Министар рада и борачко-
инвалидске заштите Републике Српске 
Душко Милуновић наглашава да број од 
59 погинулих војника и цивила и 119 
рањених није коначан. 

 – Алијанса је употријебила 
своје најмоћније летјелице тада, њих 
преко 400, укључујући 222 борбена 
авиона. Просула је на српске положаје 
1.026 бомби, а укупна тежина баченог 
експлозива је око 10.000 тона. Активно 
учешће у бомбардовању и логистику 
пружило је 15 држава, између осталих 
САД, Велика Британија, Шпанија, 

Италија, Њемачка, Турска и Холандија. 
Не смијемо заборавити који злочинци су 
ово починили – додао је Милуновић.  

 Директор Републичког центра 
за истраживање рата, ратних злочина и 
тражење несталих лица Милорад Којић 
констатовао је да операција „Намјерна 
сила“ траје и данас.

 – Зато што није било довољно да 
бомбе осакате мостове и вјерске објекте 
већ да се данас осакате језик и Република 
Српска кроз разне наметнуте одлуке, те 
да се забрани да коментаришемо све 
оно што су доносили Хашки трибунал 
и правосудне институције у БиХ. Кроз 
онакве пресуде желе да прикрију  улогу 
НАТО-а у рату и да окриве Србе како 
њихове крваве руке не би биле видљиве. 
Ми то нећемо дозволити – поручио је 
Којић.

 Предсједник Скупштине Града 
Источно Сарајево Бранко Короман 
најавио је да ће град Источно Сарајево 
настојати да сљедеће године изгради 
споменик у знак сјећања на жртве НАТО 
бомбардовања. 

ЈЕЛЕНА МАРИНКОВИЋ

Поводом крсне славе града Источно 
Сарајево – Светог свештеномученика 
Петра Дабробосанског, од 13. до 17. 

септембра организована је манифестација 
„Дани Источног Сарајева“, у склопу које 
је одржан низ свечаности у свих шест 
градских општина. „Мали Зејтинлик“ 
је био једно од незаобилазних мјеста, 
а делегације Града ИС, представници 
општина и борачких организација 
положили су вијенце и одали почаст 
страдалима, 15. септембра, када се 
обиљежава Дан српског јединства, 
слободе и заставе.
 Истичући да је „Мали 
Зејтинлик“ најзначајније и најсветије 
мјесто Источног Сарајева, гдје почивају 

они који су стварали Град, градоначелник 
Љубиша Ћосић изразио је наду да ће 
се све општине, заједно са Градом, 
убудуће борити за бољи положај борачке 
популације.

 Он је на свечаној академији, 
одржаној 16. септембра, нагласио је да је 
период између двије славе обиљежила 
пандемија изазвана вирусом корона.

 – Због несебичне и херојске 
борбе за животе сваког грађанина, 
огромну захвалност дугујем здравственим 
радницима. Такође, захвалност дугујем 
начелницима свих шест градских 
општина, који су у времену епидемије 
вируса корона, и поред смањених 

прихода, радили и доста учинили за 
своје средине, а самим тим и за Град –  
додао је. 
 Највеће признање – Повеља 
Града, додијељена је некадашњем 
градоначелнику Источног Сарајева 
Радомиру Кезуновићу, те некадашњем 
команданту Илијашке пјешадијске 
бригаде генерал-мајору Драгану 
Јосиповићу. Златне плакете добили су 
Болница „Србија“, затим домови здравља 
и амбуланте из свих градских општина, 
као и пуковник у пензији Милан Јоловић 
Легенда. Добитници Сребрне плакете су 
декан Факултета физичког васпитања 
Универзитета у Источном Сарајеву 
Боро Цицовић, предузеће „Оберон“ из 
Источног Старог Града, чији је власник 
Тадија Тадић, овогодишњи кум славе 
града.
 Градоначелник Источног 
Сарајева Љубиша Ћосић најавио је 
да ће Град, као партнер и пријатељ, у 
наредном периоду подржати значајне 
инфраструктурне пројекте у свакој од 
шест општина.

„МАЛИ ЗЕЈТИНЛИК“ НЕЗАОБИЛАЗНО 
МЈЕСТО ВАЖНИХ ДАТУМА

ПРОСЛАВЉЕНА КРСНА СЛАВА ГРАДА ИС

ЈЕЛЕНА МАРИНКОВИЋ
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Усељење средином октобра

ЗАВРШНИ РАДОВИ ИЗ ПРОЈЕКТА ЦЕБ II

Изградња два објекта у Сокоцу, 
према пројекту ЦЕБ II, чији је циљ 
затварање колективних центара 

у Босни и Херцеговини, те рјешавање 
социјалног становања, приводе се крају. 
Начелник општине Соколац Милован 
Бјелица обишао је градилиште гдје 
су у току завршни радови на вањском 
уређењу око објеката. Према ријечима 
начелника Бјелице, од израде пројектне 
документације до финалних радова на 
овом пројекту се ради већ девет година. 
 – Станови су завршени, у 
наредним данима слиједе радови на 
прикључењу воде, струје и гријања те 
прикључења на канализациону мрежу. 
Трошкови ових радова, које према 
пројекту финансира општина Соколац, 
износиће око 400.000 КМ.  И поред 
пројеката укупни трошкови локалне 
заједнице на овом пројекту прећи ће 
800.000 КМ, али добијамо зграде које у 
бруто износу вриједе преко 4 милиона 
КМ – истакао је Бјелица. 
 У оквиру пројекта изграђене су 
двије зграде са 64 стамбене јединице 
у које ће бити смјештене 52 породице 
из прихватног центра на Мајданима и 
алтернативног смјештаја из Брезјака те 
12 породица које су биле смјештене у 
баракама на локалитету новоизграђених 
објеката. 
 – Власник објеката је општина 
Соколац и станови се не могу откупити. 
Станари ће плаћати закупнину по цијени 
од 1КМ по метру стамбеног простора. 
Закупнина ће ићи на посебан фонд који 

ће се користити за отклањање кварова 
и оштећења у тим објектима. Станове 
могу да користе породице којима су 
исти додијељени а вјероватно ће доћи 
тренутак када ће имати прилику да их 
откупе – објаснио је Бјелица. 

 Све стамбене јединице су 
опремљене основним намјештaјем.

 – Финансијска средства 
за опремање станова смо успјели 
обезбиједити путем пројекта који је 
финансирао UNHCR. Све стамбене 
јединице имају кухињу са електричним 
шпоретом и фрижидером, трпезаријски 
сто и столице, машину за прање веша, 
кревете и ормаре за гардеробу. Када је 
у питању вањско уређење ријешили смо 
дренажу око објеката те површинске 
и подземне воде које се појављују. 
Ријешена је путна комуникација и 
инфраструктура. У току су завршни 
радови на вањском уређењу и ја се 

надам да ће ови објекти бити усељени 
половином октобра – рекао је Бјелица 
и додао да многи људи, укључујући и 
његове ближе сараднике, нису били 
сигурни да ће успјети реализовати овај 
изузетно значајан пројекат.   

 Радови на изградњи објеката 
из пројекта ЦЕБ II у Сокоцу почели су 
у марту 2018. године. Циљ пројекта 
„Затварање колективних центара и 
алтернативних смјештаја у БиХ (ЦЕБ 
II)“, који се финансира кредитним 
средствима Развојне банке Савјета 
Европе, дугорочно је рјешавање 
проблема становања расељених особа 
у Босни и Херцеговини. Реализацијом 
овог пројекта у Босни и Херцеговини 
осигураће се најмање 2.600 стамбених 
јединица након чега ће више од 7.200 
корисника 121 алтернативног смјештаја 
бити пресељено у нове стамбене 
јединице.

СОКОЛАЧКЕ НОВИНЕ10

Пословне зоне представљају 
инфраструктурно опремљена 
подручја која одговарају 

захтјевима привредника, просторно-
планску документацију одређену за 
обављање бројних врста привредних 
дјелатности као и развојни пројекат, 
који за циљ има задовољавање потреба 
свих интересних група једне локалне 
заједнице. Изградња инфраструктуре 
општине Соколац представља основ 
за даљи развој како привреде тако и 
развој домаћих и страних инвестиција. 

 Према ријечима начелника 
општине Соколац Милована Бјелице, 
главна локација пословне зоне била би 
„Нова Романија“. 

 С обзиром на то да инвеститор 

Квалитетно одвијање пословних 
дјелатности

СТЕЧЕНИ СВИ УСЛОВИ ЗА ФОРМИРАЊЕ ПОСЛОВНЕ ЗОНЕ

ЈЕЛЕНА ЋАЈИЋ
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Представници Biofarm Inter-
national Consortium, који 
имају намјеру инвестиционог 

улагања у агроиндустријски сектор 
у општини Соколац, састали су се 
10. августа са начелником општине 
Соколац Милованом Бјелицом. Из 
поменутог међународног конзорцијума 
наглашавају да је тежиште улагања на 
интегрисаној производњи у примарном 
сектору у пчеларство и љековито 
биље, а у секундарном у фармацеутске, 
биокозметичке производе и суплементе, 
намијењене за међународно тржиште и 
извоз.

 – Свеукупни капацитет 
запошљавања био би између 150 и 
200 људи. У наредном периоду биће 
достављено писмо о намјерама, гдје 
ће се отворити званични преговори 
са општином Соколац, у смислу 
конкретизације инвестиционог улагања 
– поручили су из Конзорцијума.  

 Начелник општине Милован 
Бјелица истакао је задовољство што је 
интересовање за ову локалну заједницу 
показала још једна међународна 
привредна делегација, која не само да 
је увезана са Републиком Српском и 
Србијом већ и чланицом ЕУ Мађарском.

 – Упознао сам госте о стању, 
активностима и привлачењу страних 
инвеститора у нашој општини са 
посебним нагласком да смо у потпуности 
опредијељени за производњу зелене 
енергије. Такође, обавијестио сам 
их о свим плановима и стратегијама 
у областима привреде и туризма. 
Замолио сам наше пријатеље да 
пронађу једну општину у Мађарској са 
којима бисмо се привредно повезали у 
наредном периоду. За Соколац би био 
велики искорак унапријед да иступимо 
на тржиште са једном општином у 
Европској Унији – тврди Бјелица и 

додаје:    

 –  У посљедње вријеме  
интензивно смо посвећени теми 
зелене енергије, а у прилог томе иде 
чињеница да сам се, прије састанка 
са гостима из Конзорцијума, састао са 
представницима њемачких компанија 
како бисмо наставили разговоре о 
соларним електранама. Договорили смо 
се о потезима које требамо покренути 
и роковима које морамо испоштовати. 
Конкретно, имамо обавезу да сакупимо 
папирологију и све што је неопходно 
за израду студије и пројектне 
документације. Иако је било ријечи 
и о вјетроелектранама, извјесно је да 
ће се код нас реализовати пројекат 
производње енергије на сунчеву 
свјетлост. Истраживања су показала да 
је то најбоља опција, ако узмемо у обзир 
велики број сунчаних дана у току једне 
године – појаснио је Бјелица.

 Према његовим ријечима, 
овај пројекат отвара врата и за друга 
улагања, првенствено мислећи на 
аутомобилску индустрију. С обзиром на 
то да се у европским земљама све више 
користе аутомобили на електричну 
енергију, општина Соколац је већ 
ступила у контакт са представницима 
произвођача „Volkswagen“, и блиских 
компанија, како би се договорили о 
могућој сарадњи у наредном периоду. 

СОКОЛАЦ НЕПРЕСТАНО ОТВАРА ВРАТА МЕЂУНАРОДНИМ 
ИНВЕСТИТОРИМА

ТЕЖИШТЕ УЛАГАЊА 
ИНТЕГРИСАНА ПРОИЗВОДЊА

није испоштовао уговором предвиђене 
обавезе, утврђен је рок да се ослободе 
објекти, како би све било регуларно 
и према закону проведено. Пословна 
зона поменутог простора има 180.000 
слободних квадрата земљишта и 
негдје око 40.000 под објектима.  Има 
комплетну инфраструктуру, ријешено 
водоснабдијевање, отпадне воде, 
телекомуникацију те саобраћајницу 
између објеката. Имамо све услове да 
са Владом Српске формирамо пословну 
зону, што је и потврдио премијер 
Радован Вишковић поводом Дана 
општине, који је рекао да ће Влада 
изаћи у сусрет локалној заједници 
по питању статуса „Нове Романије“ – 
навео је начелник. 
 Бјелица је током радне посјете 

Бањалуци обавио низ разговора 
са представницима надлежних 
институција.

 – Ових дана крећемо у фазу 
израде елабората око успостављања 
пословне зоне. Након регистрације, 
други корак је да упутимо захтјев 
како би се имовина пренијела на 
располагање локалној заједници. 
У плану је да пословна зона буде 
регистрована на једном мјесту али 
да има више локација, укључујући 
Подроманију и Бјелосављевиће. Још 
неколико привредника, који имају 
производњу а везани су за извоз, могу 
да се укључе у пословну зону и да 
проуче комплетан план предности – 
додао је он. 

 У оквиру пословне зоне биће 
успостављен и Технолошки парк. 
Говорећи о даљим активностима 
улагања у општину, начелник је ставио 
акценат на пољопривреду која је у 
пуном јеку, затим производњу млијека, 
туризам и велики број привредних 
субјеката који се баве извозом дрвних 
сировина. 
 – Соколац је територијално 
велика општина, тежимо ка томе 
да остане здраво окружење које 
ће привући што више инвеститора. 
Морамо да водимо заједничку 
политику грађана, да будемо општина 
са планом и визијом и међу првима у 
свим сфеверама пословања – закључио 
је начелник Бјелица на крају.

ВЕДРАНА РЕНОВИЦА

ЈЕЛЕНА МАРИНКОВИЋ
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Начелник општине Соколац 
Милован Бјелица са сарадницима 
и стечајни управник предузећа 

Водовод и канализација „Врело 
Биоштица“ у стечају Радомир Јокић 
састали су се посљедњег августовског 
дана са директором Зависног предузећа 
„Електродистрибуција“ а.д. Пале Ацом 
Станишићем како би разговорали о 
наредним корацима у реорганизацији 
предузећа „Врело Биоштица“. Наиме, 
предузеће „Електродистрибуција“ 
је највећи повјерилац у поменутом 
соколачком предузећу у стечају и на 
састанку је закључено да препрека у 
наставку процедуре неће бити.

 – Потврдили смо оно што 
смо раније договорили, да партнер за 
реорганизацију остаје Општина Соколац, 
те ћемо инсистирати да најмање 
намирење, за шта треба да обезбиједи 
средства Oпштина, буде једна трећина 
утврђених потраживања повјерилаца. 
Такође, оно што је веома важно јесте 
да средства, која не буду готовински 
плаћена од партнера за реорганизацију, 
Општина обезбиједи кроз властите 
мјенице – истакао је стечајни управник 
ВиК „Врело Биоштица“ Радомир Јокић. 

 ЗП „Електродистрибуција“ а.д. 
Пале, као највећи повјерилац у ВиК 
„Врело Биоштица“ у стечају, прихвата 
оно што је најбоље за локалну управу, 
као и грађане општине Соколац, 
што имплицира  да ће бити реалан 
партнер у провођењу процедуре 
реорганизације, потврдио је директор 
„Електродистрибуције“ Ацо Станишић.

 – Дозволићемо репрограм 
договорених плаћања у стечајном 
поступку. Све стране су исказале жељу 
да се овај процес што прије приведе 
крају са коначним циљем да Општина 
Соколац постане стoпостотни власник 
предузећа и да на тај начин настави 
газдовати новом, али и старом мрежом. 
Тренутне обавезе „Врела Биоштице“ 
према ЗП „Електродистрибуцији“ а.д. 
Пале, биће тачнo обрачунате након 
Скупштине повјерилаца, односно 
састанка акционара поменутог 
предузећа у стечају, који ће бити одржан 
ускоро – изјавио је Станишић. 

 – Општина Соколац је прије 
осам година почела рјешавати статус 
предузећа „Врело Биоштица“ у стечају, 
које је према повјериоцима имало 
обавезе у износу од око 5.000.000 КМ. 
До сада смо уложили значајна средства, 
кредитна, властита као и донаторска. 
Скупштина повјерилаца са стечајним 
управником и стечајним судијом је 
донијела одлуку да је Општина дужна 
обезбиједити 1.500.000 марака за откуп 
предузећа у периоду од три године. Уз 

подршку Владе РС уплатили смо прву 
рату – 500.000 КМ, другу би требало 
да измиримо до краја 2022. а трећу 
до краја 2023. Имајући у виду да је 
локална заједница измирила обавезе 
по споразуму, иницирали смо овај 
састанак како бисмо убрзали процедуру 
и извршили преузимање предузећа. С 
обзиром на то да „Електродистрибуција“ 
има највећа потраживања од „Врела 
Биоштице“ постигли смо договор са 
директором Ацом Станишићем, који 
ће бити у интересу локалне управе и 
становништва. Претходно смо донијели 
одлуку, али смо морали промијенити 
једну клаузулу, тако да општина издаје 
своју гаранцију о измирењу дуга уз 
покриће са мјеницама са роком доспјећа 
– 31.12.2022. односно 31.12.2023. 
Предузеће је стабилно, има и сопствених 
средстава, а вјерујем да ћемо обавезе 
измирити много прије предвиђених 
рокова – појаснио је Бјелица.  

 Бјелица је оптимистичан да 
би преузимање предузећа могло бити 
завршено до краја ове године.

У ЗАВРШНОЈ ФАЗИ ПРЕУЗИМАЊЕ ВИK „ВРЕЛО БИОШТИЦА“ У СТЕЧАЈУ

„Електродистрибуција“ реалан партнер у 
реорганизацији

ЈЕЛЕНА МАРИНКОВИЋ

Општина Соколац је аплицирала више пројеката на 
јавне позиве развојне иницијативе „Виа динарика”. 
Њиховом реализацијом биће унапријеђена туристичка 

понуда и услуге, те ће се побољшати смјештајни капацитет 
Планинарског дома „Црвене стијене” на Романији, кроз више 
садржајних сегмената.
 Начелник општине Соколац Милован  Бјелица о 
томе је разговарао 21. септембра са Велибором Сударом из 
УНДП-а.   
 – Готово сви пројекти међународних организација, 
који су до сада реализовани у овој локалној заједници, имали 
су снажну финансијску подршку УНДП-а, а сада и УСАИД-а. 

Укључивањем у „Виа динарику”, Соколац је постао дио ове 
развојне иницијативе иако, због финансијске ситуације, није 
лако пратити све пројекте јер треба издвојити средства за 
учешће – додао је Бјелица. 
 Велибор Судар, који је службеник за економски 
развој у пројекту „Виа динарика”, казао је да је посјетио 
општину Соколац, као једну од општина будућих корисника 
које су прелиминарно одабране на основу два јавна позива. 
Први се односи на интеграцију традиционалних домаћих 
производа у туристичку понуду, а други на проширење и 
обогаћивање туристичке понуде дуж стаза „Виа динарике”.  

ОБОГАТИТИ ТУРИСТИЧКЕ УСЛУГЕ ДУЖ „ВИА ДИНАРИКЕ“
Настављена подршка УНДП - а 

БРАНКА РАДОЊИЋ
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БРАНКА РАДОЊИЋ

У просторијама Скупштине 
општине Соколац, 24. септембра 
представници консултантске 

фирме „Хаврекс“ из Бање Луке одржали 
су трећу радионицу на тему „Стратегија 
развоја туризма Соколац 2021–2025“.

 Директор и власник ове 
фирме Зоран Павловић, који је уједно 
консултант и економски аналитичар, 
водио је поменуту радионицу чији 
је циљ да се помогне у креирању 
Стратегије развоја туризма у општини 
Соколац. 

 – Стратегија развоја туризма 
Соколац за наредне четири године 
биће дефинисана осим описно и са 
фотографијама значајних локација и 
са пројектима који су потребни да се 
финансирају комбиновано од стране 
учесника стратегије, Општине и других 
донатора који ће помоћи на тај начин 
да се лакше добију средства и оствари 
комплетан програм. Једноставно, 
када направите добар амбијент, онда 
се људи врло лако укључе и дају свој 
допринос и сматрам да ће ово бити 
успјешна прича коју радимо а коју ћемо 

као стратегију понудити на усвајање 
Скупштини општине Соколац. Лично 
мислим да је веома важно покренути 
иницијативе из локалних заједница, 
јер економски развој се неће десити 
на нивоу ентитета, они немају времена 
за мале општине. Ми подржавамо 
Соколац зато што мислимо да има 
велики потенцијал, који је слабо 
искориштен – закључио је Павловић.   

 Прва радионица се односила 
на упознавање, гдје су учесници 
добили образац за пројектне 
приједлоге, сугестије и идеје, друга 
је подразумијевала фокусирање на 
унапређење и повезивање тих идеја 
док је трећа показала ко је све испунио 
очекивања и практично њихови 
приједлози могу да иду у стратегију 
одмах.  На четвртој радионици 
најављена је презентација комплетног 
документа прије скупштинске 
процедуре.   

ТРЕЋА РАДИОНИЦА НА ТЕМУ „СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА 
ТУРИЗМА СОКОЛАЦ 2021–2025“

Покренути иницијативе из 
локалних заједница

Руководилац Регионалног 
центра у Источном Сарајеву 
Јавне здравствене установе 

Института за јавно здравство РС Владо 
Миовчић разговарао је 27. септембра 
са начелником општине Соколац 
Милованом Бјелицом, а тема састанка 
била је супервизија, односно мониторинг 
вакцинације на подручју ове локалне 
заједнице, као и провођење мјера које 
су донесене од стране Републичког 
штаба за ванредне ситуације. Према 
његовим ријечима општина Соколац је 
у претходном периоду доказала да је 
отворена за одличну сарадњу.

 Овом приликом начелник 
Милован Бјелица уручио је господину 
Владу Миовчићу Златну плакету 
општине Соколац у знак захвалности 
и подршке за све што Институт за 
јавно здравство са Регионалном 
канцеларијом чини за ову општину. На 
основну личних овлаштења, начелник је 
донио одлуку да се посебна признања 
поводом Дана општине – Илиндана, 
уруче институцијама и организацијама 
које су дале допринос у борби против 
пандемије изазване вирусом корона. 

 – У име Института и 
Регионалног центра захваљујем 
се начелнику Бјелици и читавом 
руководству локалне заједнице што су 
нас препознали као партнера те што 
цијене наш огроман допринос у овој 
борби. Плакета нас још више обавезује 
да будемо на располагању општини 
Соколац како у борби са вирусом корона 
тако и уопште у будућности – поручио је 
руководилац Регионалне канцеларије 
Владо Миовчић. 

 – Све што смо урадили од 
почетка појаве вируса у нашој локалној 
заједници, успјели смо захваљујући 

подршци од стране Института и 
Регионалног центра. У сваком моменту, 
имали смо довољне количине заштитне 
опреме, на вријеме су нам испоручене 
вакцине, а имамо их константно на 
располагању, и хвала им на томе – 
изјавио је начелник Бјелица.

 Он је поручио да ће општина 
Соколац наставити да његује 
добре односе са свим установама и 
институцијама и изразио наду да ће 
заједничким дјеловањем успјешно 
побиједити пандемију.

ЈЕЛЕНА МАРИНКОВИЋ
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На позив предсједника Скупштине 
општине Соколац Сретка 
Марјановића, 14. септембра, 

нашу локалну заједницу посјетио је 
потпредсједник Народне скупштине 
Републике Српске Милан Петковић. 
Теме разговора биле су политичке али 
и правне природе. Потпредсједник 
НСРС Милан Петковић захвалио је 
предсједнику СО Соколац на позиву и 
похвалио рад локалног парламента.

 – Размијенили смо искуства, 
првенствено она која имамо из Народне 
скупштине, тако да сматрам да ће 
општина Соколац са новим знањима 
моћи више напредовати. Наравно, 
уколико дођу неке иницијативе или 
законска рјешења у самом раду Народне 
скупштине, исте ћемо подржати, те 
сагледати на који начин се може помоћи 
општини Соколац да буде још боља и 
развијенија – навео је он. 

 – Господин Петковић се кроз 
свој рад веома истакао у Народној 
скупштини, како предлагањем бројних 
измјена и допуна, тако и самих законских 
одредби које су у потпуности или 
дјелимично прихваћене. Сва искуства 
и идеје које нам је предочио засигурно 
ће у нашој локалној заједници бити 
прихваћене. Овакви људи, који себе 

несебично дају, увијек су радо виђени 
гости – поручио је Марјановић. 

 Истог дана, Петковић је 
разговарао са начелником Милованом 
Бјелицом. 

 – Разговарали смо о енергетској 
ефикасности, пољопривреднoj 
производњи, дрвној индустрији, 
инфраструктурним пројектима као и 
програму социјалног становања. Треба 
истаћи и да имамо све неопходне 
документе, од Стратегије развоја до 

Стратегије развоја туризма и да смо 
спремни за ИПА пројекте. Господин 
Петковић интересовао се о пројекту 
„Соколов град“, од којег никада нисмо 
одустали, јер Соколац види будућност у 
развоју туризма – поручио је Бјелица.

 Потпредсједник НСРС Милан 
Петковић изразио је задовољство због 
тога што је Соколац једна од општина 
у развоју и истакао важност сарадње 
у којој нема подјеле на позицију и 
опозицију.

АКТУЕЛНОСТИ

Добра сарадњa са Владом доноси резултате

ПОТПРЕДСЈЕДНИК НСРС МИЛАН 
ПЕТКОВИЋ ПОСЈЕТИО СОКОЛАЦ
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Послије више од тридесет година, 
створили су се услови за наставак 
археолошких истраживања 

испред Градине на Кадића брду, код 
Кнежине. За вријеме паузе, дошло је 
до развоја нових метода, док су се старе 
унаприједиле, па сада постоји могућност 
геомагнетске проспекције тог простора.  
 Тим поводом, начелника 
општине Соколац Милована Бјелицу 
16. септембра посјетио је арехеолог 
Благоје Говедарица, иначе професор на 
Универзитету у Берлину и дописни члан 
Академије наука и умјетности Босне и 
Херцеговине, и са њим разговарао о 
значају овог археолошког открића.
 Археолог Говедарица је истакао 
да поменута локација датира од 3500. 
до 350. године прије наше ере и да је на 

основу тих геомагнетских испитивања, 
која су тзв. „неинвазивна“, гдје је 
искључено било какво ископавање, 
могуће утврдити ако постоје структуре у 
подграђу тог утврђења и да ли је било 
насељено подручје.
 – Ријеч је о средњем бронзаном 
добу, за које немамо типичне форме 
керамичког материјала на основу којег 
се утврђује да ли је то тај период. Када 
су у питању насеља из доба праисторије, 
овдје је живјело племе Ауторијати, врло 
снажно, веома добро организовано, 
богато у односу на остале просторе; то 
је период када је гласиначко подручје 
било на највишем развојном нивоу – 
нагласио је Говедарица.  
 Начелник Бјелица је подсјетио 
да је професор Говедарица на овим 

просторима боравио од 1974. до 1989. 
године, када је вршио истраживања. Он 
је додао да ће локална заједница бити 
на услузи као сервис, а у границама 
својих могућности ће и финансијски 
помоћи.
 Крајем септембра, археолози 
су завршили пробна истраживања 
праисторијске Градине на Кадића 
брду и утврдили да је уз ово утврђење 
било зидова, обрађених природних 
стијена наслоњених на зидове, што су, 
могуће, биле стаје за стоку. Говедарица 
је нагласио да је Градина релативно 
мала по простору и била је јако дуго 
насељена, преко 3.000 година и то је 
чини јединственом, па остаје питање 
каква је била организација у самом 
утврђењу. БРАНКА РАДОЊИЋ

Употреба геомагнетске проспекције
НАСТАВАК АРХЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА НА КАДИЋА БРДУ

ЈЕЛЕНА МАРИНКОВИЋ



Адреналинско-планински туризам 
је у посљедњих неколико 
година постао једна од водећих 

привредних активности у свијету, па 
тако и код нас. Све је више удружења 
која се баве активностима у природи 
које хране и душу и тијело.  

 Начелник општине 
Милован Бјелица позвао је 1. 
септембра представнике удружења 
адреналинских и авантуристичких 
спортова с циљем припреме за коначан 
туристички производ општине Соколац 
и с надом да ће се ова удружења 
омасовити како би заједнички радили 

на пројектима и додатно побољшали 
туристичку понуду. 

 Мирко Станишић, члан 
неформалног удружења љубитеља 
природе и атв возила, сматра да је за 
развој спортског туризма неопходан 
заједнички план свих удружења. 

 – Размотрили смо даље кораке 
у смислу развоја туризма општине 
Соколац. Поред свих природних 
потенцијала које Романија има, 
дефинитивно највећи потенцијал који 
је неоправдано био сакривен, јесте 
људски ресурс. План је да се у наредним 

активностима општина Соколац покаже 
у свјетлу једног од најбољих домаћина 
који може угостити људе из окружења, 
па и шире – истакао је Станишић. 
 Секретар Планинарског 
друштва „Гласинац“ Вера Мијатовић 
истакла је да сви имају исти циљ, а то 
је промоција туризма.  
 – У новембру ће Друштво 
бити организатор кола лиге Републике 
Српске у планинарској оријентацији, 
што је манифестација такмичарског 
карактера. На тај начин ћемо додатно 
радити на промоцији не само 
планинског туризма него и свих других 
туристичких потенцијала на подручју 
наше локалне заједнице – нагласила је 
Мијатовићева.   
 Примарни циљ састанка 
са представницима адреналинских 
и авантуристичких спортова био је 
анализа, афирмација, унапређење, 
промоција природних и културних 
вриједности, њихово повезивање, 
очување природе и стављање у 
функцију одрживог туризма.

АКТУЕЛНОСТИСАСТАНАК ЉУБИТЕЉА ПРИРОДЕ И СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ

ПЛАНИНСКИ АВАНТУРИСТИЧКИ 
ТУРИЗАМ ЗНАЧАЈАН ПОТЕНЦИЈАЛ
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Спортски, али и рекреативни 
бициклизам, привлачи велики број 
туриста што може да буде одлична 

одскочна даска за општине у развоју 
као што је Соколац. Начелник општине 
Соколац Милован Бјелица састао се 
16. септембра са представницима 
Бициклистичког савеза Републике 
Српске, Босне и Херцеговине и 
Републике Србије са којима је начелно 
договорио организацију једне брдске 
трке.  
 – Начелно сам прихватио 
понуду, о којој ћу још разговарати 
са сарадницима, представницима 
Бициклистичког клуба у Сокоцу и једним 
бројем привредника како не би изостали 
из ових јако битних манифестација. 
Тиме бисмо дали значајну подршку 
локалном Бициклистичком клубу али 
и заинтересовали већи број младих 
суграђана за бициклизам – истакао је 
Бјелица.  
 Директор бициклистичког 
савеза Републике Српске и предсједник 
Балканске бициклистичке уније 
Владимир Куваља задовољан је што је 
Бјелица препознао могућност да на овај 

начин промовише своју општину.   
 – У току је припрема Свјетског 
првенства у бициклизму на територији 
града Источно Сарајево. Жеље 
челника града, а и општина, биле су 
да се обухвати што већи број општина. 
Уложићемо све напоре да се једна од 
дисциплина одржи управо у Сокоцу. 
Такође се надамо се да ћемо сљедеће 
године овдје организовати једну од трка 
Свјетског купа у брдском бициклизму, те 
да ће једна од етапа наше највеће трке 
која спаја Републику Српску и Србију, 
Београд–Бања Лука, проћи управо кроз 

Соколац – рекао је Куваља.  
 Генерални секретар 
Бициклистичког савеза Србије Саша 
Гајчић нагласио је да бициклистички 
савези Србије и Републике Српске 
имају успјешну дугогодишњу сарадњу 
која је остварена првенствено преко 
бициклистиче трке Београд–Бања 
Лука. 
 Источно Сарајево ће од 5. до 
10. октобра бити домаћин Свјетског 
првенства у бициклизму,  на ком ће 
учествовати око 2.000 бициклиста из 
80 земаља свијета.

Шанса више за развој туризма

МОГУЋНОСТ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ТРКЕ СВЈЕТСКОГ 
БИЦИКЛИСТИЧКОГ КУПА

ЈЕЛЕНА ЋАЈИЋ

БРОЈ 264



ПРЕДАНО РАДИМО 
ПОШТУЈУЋИ ОКВИРЕ 
СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА

ИНТЕРВЈУ

Милован БЈЕЛИЦА
Начелник општине Соколац 
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Као и сваке године, поводом 
обиљежавања Илиндана – 
Дана и крсне славе општине, 

у интервјуу за Соколачке новине, 
са начелником општине Соколац 
Милованом Бјелицом разговарамо о 
постигнутим циљевима, завршеним 
и започетим пројектима те уопште о 
унапређењу наше локалне заједнице.

 Прошле године Скупштина 
општине Соколац усвојила је 
Стратегију развоја општине Соколац 
2020–2030. година. Како је ријеч 
о веома важном документу, у чијој 
изради је учествовао стручни и 
висококвалификовани тим, кренућемо 
од те теме. Шта је обиљежило прву 
годину од њеног усвајања?   

 Бјелица: Стратешки циљеви 
општине Соколац, који су изложени и 
представљени у поменутој Стратегији 
развоја 2020–2030., су развој 
привреде и предузетништва, развој 
инфраструктуре, изградња модерне 
локалне самоуправе, унапређење 
животног стандарда грађана и 
очувања животне средине. Сваком 
од ових циљева посвећујемо пажњу 
и предано радимо, поштујући оквире 
Стратегије. Развој привреде повезан је 

са побољшањем путне инфраструктуре. 
На том пољу смо активни у напорима 
да ријешимо проблем треће траке на 
улазу у Соколац, потом да започнемо 
и покренемо изградњу треће траке 
преко Романије. Активно лобирамо 
и радимо на томе да нас не заобиђе 
планирани ауто-пут Сарајево–Београд. 
Ту је наставак вишемилионског 
пројекта „Снабдијевање водом и 
канализација“, који је од изузетне 
важности за Соколац и даљи напредак 
и изградњу. Соколац већ сада има 
једну од најмодернијих локалних 
самоуправа у Републици Српској. 
Грађани су благовремено обавијештени 
и информисани. Међу ријеткима смо 
са е-регистром, интерактивном вибер 
заједницом, на чијем побољшању 
радимо. На плану стратешког циља 
– Очувана животна средина, већ смо 
прве године од усвајања Стратегије 
урадили веома важне и битне ствари. 
Први смо у Републици Српској и БиХ 
потписници декларације „Општине 
без брана“; заштитили смо своју 
Биоштицу и Каљину. У сарадњи са 
Шумарским факултетом у Бањој Луци 
и стручњацима Републичког завода 
за заштиту културно-историјског и 
природног насљеђа, започели смо 

послове на проглашењу Парка природе 
„Црвене Стијене“ на Равној Романији. 
Урадили смо и мониторинг квалитета 
ваздуха на локацији Надроманија – 
Видиковац – Црвене стијене. Мјерење је 
извршено по европским стандардима, 
а резултати указују на то да се ради о 
ваздуху одличног квалитета и да су 
загађујуће честице испод дозвољене 
границе према ЕУ стандардима и 
нормама. 

 Подсјетите наше читаоце који 
су то још циљеви, односно планови, 
на којима ће се радити у периоду 
који надолази, а који су предвиђени 
Стратегијом.

 Бјелица: Радићемо на јачању 
личних предузетничких капацитета 
кроз пружање подршке свима који 
почињу да се баве неким послом, а ту 
подршку затраже од локалне заједнице. 
Наше Одјељење за локални развој биће 
на услузи и помоћи при аплицирању 
код домаћих и страних кредитора и 
изради пословног плана. Наставићемо 
да охрабрујемо дрвопрерађивачки 
сектор да повећа степен финалне 
прераде. Пољопривредницима и 
даље пружамо подршку у набавци 
пластеника, стеоних јуница, музилица 

РАЗГОВАРАЛА ЈЕЛЕНА МАРИНКОВИЋ 
jelena.marinkovic2808@gmail.com



и остале опреме. Центар за унапређење 
пољопривреде у брдско-планинском 
подручју постао је организациона 
јединица Универзитета у Источном 
Сарајеву, што ће без сваке сумње 
дати додатни допринос и подстрек 
пољопривреди у нашој општини.

 В и ш е м и л и о н с к и 
пројекат „Снабдијевање водом 
и канализација“, у склопу којег 
се годинама радило и који је 
подразумијевао реконструкцију 
водоводне и канализационе мреже, 
проширен је додатно – ријеч је о 
правцима Мајдани–Брезјак и Брезјак–
Бјелосављевићи. Шта још недостаје 
да би се комплетирале активности у 
овој области инфраструктуре?  

 Бјелица: Пројекат 
водоснабдијевања и канализације је 
један од најважнијих у историји наше 
општине. Вишевјековни проблем 
снабдијевања водом ријешили смо 
у овом вијеку. Сама канализациона 
мрежа представља основ сваке градње 
и даљег развоја Сокоца. Нама остаје још 
да завршимо посао око пречишћавања 
пијаће воде на изворишту Биоштице, 
за шта већ имамо покренут договор са 
владом Републике Чешке и тимом за 
управљање пројектима. Када је у питању 
канализациона мрежа преостаје нам 
још један крак од клаонице, Решетнице 
до Бјелосављевића и рјешавање 
отпадних вода на Равној Романији, 
те постројење за пречишћавање и 
третман отпадних вода. Тиме бисмо 
заокружили систем и створили услове 
за несметан развој Сокоца на дужи 
период.  О важности самог пројекта 
најбоље говори податак да општина 
Чајетина са Златибором тек сада након 
све изградње завршава тај посао. Ми 
смо кренули од почетка, од основе и 
самим тим омогућили да Соколац са 
окружењем може да се изграђује до 
тридесет хиљада становника. 

 Већ дуже вријеме општина 
посебан акценат ставља на обновљиве 
изворе енергије. Шта слиједи по 
питању тих пројеката?

 Бјелица: Будући да је 
планетарни циљ смањење емисије 
штетних гасова, да се свијет окреће 
енергији из обновљивих извора, 
ми смо изразили жељу да се код 
нас електрична енергија производи 
кориштењем снаге вјетра и сунчеве 
свјетлости. Већ смо предузели озбиљне 
кораке и обавили разговоре са свим 
надлежним службама Републике 
Српске и БиХ, а потом и ступили у 
контакте и са инвеститорима. Соколац 
има простора за изградњу оваквих 
електрана. Зелена енергија привлачи 
друге инвеститоре, произвођаче 
електричних возила, односно дијелова 
за та возила.   

 Један од пројеката који је, 
такође, у завршној фази је и ЦЕБ 2. 
Када можемо очекивати коначан 
завршетак истог, односно уручење 
кључева и усељење?

 Бјелица: Станови су потпуно 
опремљени новим намјештајем и 
кућанским апаратима. У току су 
радови на вањском уређењу и они ће 
употпунити изглед самих објеката, тако 
да се тиме овај пројекат у потпуности 
завршава. Подјела рјешења за 
кориснике станова планирана је до 15. 
октобра ове године. 

 У току су активности везане 
за пројекат Градске куће у Сокоцу, 
реците нам нешто више.

 Бјелица: Сада радимо на 
обезбјеђивању средстава за градњу. 
Имамо обећања Владе Србије да 
ће подржати овај пројекат. Поред 
тога размишљамо о моделима 
финансирања, да објекат гради 
приватни сектор, гдје би изабрана 
фирма имала максималан рок од 
три године да заврши све радове, а 
да комплетан износ општина плати 
извођачу у наредних десет година. 
Уговор би био додијељен фирми која 
достави економски најповољнију 
понуду, односно гледала би се цијена, 
али и рок завршетка радова као и 
гаранција на квалитет изведених 

радова. Овај модел су примјењивале 
неке локалне управе, па ћемо да 
видимо можемо ли ми нешто слично.

 Туризам – важна привредна 
грана, невјероватном брзином 
заживљава у Сокоцу. Гдје ће се 
још, након Виа Динарике, ферате, 
кајака, бициклизма, адреналинских 
спортова, окушати наша локална 
заједница?

 Бјелица: Соколац са 
Романијом, Гласинцом и чистим 
планинским рјечицама посједује 
велики туристички потенцијал. 
Примарни циљ је унапређење, 
одрживо кориштење и промоција 
природних и културних вриједности, 
њихово повезивање, очување природе 
и стављање у функцију одрживог 
туризма. Радимо на изради Стратегије 
развоја туризма 2021–2025. Са Виа 
Динариком смо постали дио ширег 
регионалног пројекта на побољшању 
туристичке инфраструктуре. 
Свакодневно помажемо свима који 
су укључени и повезани са туризмом 
на простору наше општине како 
бисмо аплицирали за средства из 
овог пројекта. Пројект Виа Динарика 
имплементира и суфинансира 
Развојни програм Уједињених нација 
у Босни и Херцеговини (УНДП БиХ), 
уз финансијску подршку Агенције 
Сједињених Америчких Држава за 
међународни развој (УСАИД) и Агенције 
за развојну сарадњу Републике 
Италије (АИЦС). Када су у питању 
активности у којима се спајају спорт 
и туризам, ми смо у сталном контакту 
са директором бициклистичког 
савеза Републике Српске, Босне и 
Херцеговине, директором Свјетског 
првенства и предсједником Балканске 
бициклистичке уније Владимиром 
Куваљом и уложићемо све напоре да 
сљедеће године организујемо једну 
од трка свјетског купа у брдском 
бициклизму, те да једна од етапа наше 
највеће трке, која спаја Републику 
Српску и Србију, Београд–Бања Лука, 
има или циљ или старт у Сокоцу.
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И ове године је служењем свете 
архијерејске литургије, парастосом 
за погинуле борце Сарајевско-

романијске регије у протеклом 
Одбрамбено-отаџбинском рату, литијом 
око манастира и богатим културно-
умјетничким програмом, обиљежен 
11. август – Дан Манастира Светог 
великомученика Георгија на Равној 
Романији.

 Литургију је служио Његово 
високопреосвештенство митрополит 
дабробосански господин Хризостом са 
свештенством а након тога служен је и 
помен за погинуле борце у протеклом 
Одбрамбено-отаџбинском рату. 

 Након молитвеног обреда, 
у порти храма одржана је духовна 
академија у присуству већег броја 
посјетилаца а архимандрит Андреј, 
настојатељ манастира, пожелио је 
добродошлицу свима који су дошли на 
саборовање.

 – Mанастири  су кроз историју 
били вјековна огњишта око којих се 
српски народ окупљао, Богу молио, 
надахњивао да би имао снаге да 
живи и духовно и земаљски. Овдје сте 
дошли на ходочашће Мајци божијој 
Млекопитатељници, чију свету икону 
чувамо у манастиру, и нека би Господ 
Бог дао да се овако сабирамо још много 
година у благослову, у здрављу и да не 
буде прилика као прошлогодишња када 
се нисмо могли окупити за дан овог 
храма – навео је архимандрит Андреј.  

 Обиљежавању су присуствовали 
представници политичког, друштвеног 
и привредног живота општине Соколац 
и града Источно Сарајево. Начелник 
општине Соколац Милован Бјелица 
подсјетио је да је на овај дан прије 16 
година Храм Светог великомученика 

Георгија на Равној Романији проглашен 
манастиром. 

 – Управо 11. августа, 2002. 
године освештан је храм на Равној 
Романији, 2005. плоче на унутрашњим 
зидовима са именима 4.100 погинулих 
српских јунака Сарајевско-романијске 
регије, а на овај дан храм је проглашен 
манастиром и овдје на Романији је 
отворена жива књига српске историје и 
страдања – навео је Бјелица.  

 Брат погинулог српског борца, 
Сокочанин Мијат Томић, из породице 
која је поклонила земљу за изградњу 
храма на Равној Романији, рекао је да је 
идеја о градњи на том мјесту од његовог 
оца Петка и неколико пријатеља.

 У организацији соколачке 
Установе за културу „Перо Косорић“ 
одржана је 24. по реду духовно-
културна манифестација „Госпојинске 
вечери културе“ под слоганом „Теби 
горо Романијо“.

 Вршилац дужности директора 
ове установе Душка Лукић је рекла да је 
наступило 10 етно-група из РС и једна 
из Црне Горе, пјесници, фрулаши и 
гуслари.

 – Сви они су наступили у порти 
манастира на Равној Романији и овај 
скуп се одржава са циљем очувања 
културног насљеђа и традиције ширег 
романијског краја – додала је Лукићева. 

 У порти манастира на 
Равној Романији одржани су и Дани 
романијског меда и љекобиља, на којем 
су излагани производи од меда, воска, 
прополиса и препарати на бази меда и 
љекобиља.

 Сокочанин Зоран Батинић, који 
се пчеларством бави 44 године, истакао 
је да је ова година тешка за пчеларе, али 

да за сада има 200 кошница спремних 
за медобрање, јер има друштва од 
Семберије до Романије.
 – Пчеларство је за мене 
професија од малих ногу и већ 
шест година производимо до 5.000 
селекционисаних брдско-планинских 
матица у Репро-центру на Гласинцу, за 
шта смо добили сертификат од ресорног 
министарства Српске. Чувајмо животну 
средину и пчеле, јер ако њих нестане, 
нестаће и нас – закључио је овај 
романијски пчелар.  

 Манастир посвећен Светом 
великомученику Георгију је осветио 
блаженопочивши митрополит 
дабробосански Николај и установио 
црквену општину и парохију Равна 
Романија.  Поред имена бораца Војске 
РС, на спомен-плочама се налазе и 
имена солунских добровољаца, бораца 
Романијског корпуса Југословенске 
Војске у Отаџбини и њихових јатака, 
као и имена српских хајдука са подручја 
Сарајевско-романијске регије. Између 
осталих, уклесано је и име Старине 
Новака.

Дан Манастира Светог великомученика Георгија

СОКОЛАЧКЕ НОВИНЕ

БРАНКА РАДОЊИЋ

НА РОМАНИЈИ ОТВОРЕНА ЖИВА КЊИГА СРПСКЕ ИСТОРИЈЕ
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Предраг Крсмановић Крша преминуо је 4. септембра, у 
66. години живота. Генерације Сокочана памтиће га као 
успјешног спортског радника и дугогодишњег тренера 

Кошаркашког клуба „Гласинац”. 
 Основну школу завршио је у Сокоцу, средњу Школу 
за унутрашње послове у Сарајеву. Након завршетка средње 
школе ради у органима унутрашњих послова у Сокоцу и у 
Сарајеву. Године 1980. редовно уписује Факултет безбједности 
у Скопљу, који завршава 1984. године. Дипломирао је 2003. 
године на Вишој тренерској школи у Београду, смјер кошарка.
 За тренера млађих селекција у Кошаркашком клубу 
„Гласинац“ долази 1999. године, иако се до тада кошарком 
бавио само рекреативно. У сезони 1999/2000. постаје 
тренер сениора и остаје да ради са млађим категоријама. 
Са јуниорском екипом „Гласинца“, у децембру 1999. године, 
осваја Првенство Републике Српске. Са пионирском екипом, 
у сезони 2003/2004. постаје првак Републике Српске и Босне 
и Херцеговине. У сезони 2006/2007. сениорску екипу поново 
уводи у Прву лигу РС након освајања првог мјеста у Другој 
лиги, без пораза током цијелог првенства. Остаје на мјесту 
шефа стручног штаба „Гласинца“ све до 2012. године када се 
самоиницијативно повлачи из кошарке због професионалних 
обавеза. 

ВЈЕЧНА МУ СЛАВА И ХВАЛА

Предраг Крсмановић 
(1956–2021)

БРОЈ 264

Двадесет шестог августа навршило се четири 
године од преране смрти нашег драгог:

Заувијек ћеш живјети у нашим срцима, јер 
вољени живе док живе они који их воле.

Син Стефан и супруга Свјетлана.

ВЛАДИЦА (МИЛИСАВА) БАБОВИЋ
(1977 - 2017)

Петог септембра навршило се десет година 
од смрти нашег драгог:

Иако вријеме брзо пролази, 
успомене на тебе још су свјеже.

Твоја породица.

Радисав Мишо (Милан) Фурдуловић
(6.5.1945–5.9.2011)

Двадесет деветог августа навршило се 
годину дана откако са нама није наш  вољени:

Недостајеш...

Брат Вељко са породицом.

ЖЕЉКО (ВЛАДО) БАШЕВИЋ
(1958–2020)

Велики људи никада не умиру, они вјечно 
живе. Један од њих си био ти.

Нека твоја племенита душа почива у вјечном 
миру.

Са љубављу и поносом чуваћемо те од 
заборава и вјечно вољети.

Твоји најмилији: супруга Марина,  кћерке 
Горица и Владица, унук Андрија и зет Марко.

ЖЕЉКО (ВЛАДО) БАШЕВИЋ
(1958–2020)

Навршило се пуних деветнаест година од убиства Жељка 
Марковића, некадашњег начелника Центра јавне 
безбједности Источно Сарајево. И ове године, чланови 

породице, родбина, пријатељи и припадници Министарства 
унутрашњих послова – Полицијске станице Соколац, окупили 
су се на породичном гробљу у Маргетићима, положили цвијеће 
и одали почаст покојном Жељку.
 Жељкова мајка Милена Марковић каже да је свака 
година све тежа.
 – Туга и бол никада неће престати. Они који су наручили 
и извршили убиство нека се стиде. Деветнаест година причамо 
исту причу. Супруг Слободан, док год га је здравље служило, 
покуцао је на многа врата, тражећи правду за нашег сина. У 
Тужилаштву не знају гдје је предмет, нити покушавају доћи до 
било каквог одговора – рекла је Милена.  
 Неутјешна мајка прича да су их безброј пута сретали 
људи и говорили да се зна ко је одговоран за Жељково убиство.
 – Ко зна? Ми не знамо. Да ли ће икада правда бити 
задовољена, ни то не знамо. Стари смо и немоћни, губимо наду 
– додала је Милена. 
 Подсјећамо, Жељко Марковић убијен је 24. септембра 
2002. године у сачекуши испред породичне куће у Сокоцу у 
36. години живота. Познаници и суграђани Жељка памте као 
храброг и поштеног младог човјека. До данас није откривено 
ко га је убио, нити ко је био налогодавац овог злочина. 

ГОДИШЊИЦА УБИСТВА ЖЕЉКА МАРКОВИЋА

ДЕВЕТНАЕСТ ГОДИНА ТИШИНЕ

ЈЕЛЕНА МАРИНКОВИЋ
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У организацији општинског 
удружења СУБНОР на симболичан 
начин је обиљежен 26. август 

– Дан првог ослобођења Сокоца. У 
борбама за ослобођење учествовале су 
три јединице Романијско-партизанског 
одреда: Гласиначка, Романијска и 
Копитска чета из Сокоца, као и вод из 
Хан Пијеска. 

 Предсједник соколачког 
СУБНОР-а Миливоје Јанковић истакао 
је да се овог дана сјећају погинулих 
бораца и прве битке на Романији, која 
је претходила ослобођењу Сокоца – 19. 
августа. 
 – Соколац је у току рата три 
пута ослобођен: 26. августа 1941., 1. 
новембра 1943. и 31. марта 1945. у 
завршним операцијама. Послије битке 
на Сутјесци 1943. године сва источна 
Босна је ослобођена осим Сокоца, 
записали су историчари. Не дајемо 
довољно на значају овом датуму, 
какав је заправо у историјском смислу 
имао. Приликом ослобођења Сокоца 
почела се стварати огромна слободна 
територија на подручју источне Босне 

– од Шековића, преко Власенице, Хан 
Пијеска, па све до Вишеграда и она 
је трајала све до друге непријатељске 
офанзиве – јануара 1942. године. Значај 
се огледа и у стварању народне власти, 
односно народноослободилачких 
одбора, формирању Војног суда, као и 
Војне болнице, за коју често кажем да је 
претеча Војне болнице у Подроманији, 
из протеклог Одбрамбено-отаџбинског 
рата – присјећа се Јанковић. 

 Он је додао да су на Спомен-
костурници у Парку бораца Романије 
исписана имена преко 900 бораца, од 
чега је 416 њих са подручја општине 
Соколац, а 560 из других крајева. 

 – Имена неких од погинулих 

бораца уписана су на Спомен-
костурници у Подроманији, а међу онима 
који су живот дали за слободу било је 
и народних хероја. Морамо одржавати 
традицију сјећања на све њих, а не 
смијемо занемарити ни споменике из 
Народноослободилачког рата. Имамо 
обећање да ће се извршити њихова 
реконструкција и надамо се да ће то 
бити испуњено до сљедеће годишњице 
обиљежавања првог ослобођења 
Сокоца – казао је предсједник Удружења 
Миливоје Јанковић.
 На Спомен-костурницу вијенце 
је положила делегација СУБНОР-а 
општине Соколац.

ОБИЉЕЖЕН 26. АВГУСТ

Осамдесет година од првог 
ослобођења Сокоца

ДРУШТВО

Полагањем вијенаца на Централни 
крст, на Војничком спомен-гробљу 
„Мали Зејтинлик“ у Сокоцу те 

служењем парастоса за погинуле борце 
и цивиле у Манастиру Светог Георгија 
на Равној Романији, 14. септембра, 
обиљежен је Дан несталих и погинулих 
у протеклом Одбрамбено-отаџбинском 
рату. 

 Вијенце су положили чланови 
организација породица заробљених и 
погинулих бораца и несталих цивила 
Источно Сарајево, савјетник српског 
члана предсједништва БиХ Бошко 
Томић те начелници општина Пале, 
Рогатица и Трново, као и представници 
општине Соколац и Источног Новог 
Сарајева.

 Четвртог маја навршило се 29 
година од када Милка Кокот тражи оца 
Драгана и брата Гојка Станишића, који 
су убијени на кућном прагу у Сарајеву. 

 – Године чекања, само да 
изговарате њихова имена. Да дође 
дан да достојно сахраним и запалим 
свијећу за своје најмилије. Молим 
све од најнижег до највишег нивоа 

власти да нам помогну да ове хумке 
испред нас не би биле узалудне, јер 
сами не можемо. Ми још увијек стојимо 
пред свима јер не можемо посустати 
и другачије не можемо ако желимо 
да сахранимо своје чланове достојно. 
Зато још једно молим да и ми будемо 
породице које ће рећи да више не 
тражимо ниједног Србина – рекла је 
она.  
 Јован Голијан предсједник 
Градске организације породица 
заробљених и погинулих бораца и 
несталих цивила Источно Сарајево 
напоменуо је да је ово свето мјесто 
подсјетник за све оно што се десило у 
протеклом рату. 

 – Ми смо основали 
организацију и подмладили чланове 
како бисмо на млађе пренијели 
историју о страдањима која не 
смијемо заборавити. Горући проблем 
овог времена, поред несталих, је 
незапосленост дјеце из ове категорије. 
У 90% сличајева уз помоћ Владе РС и 
Завода за запошљавање, ријешена су 
дјеца са високом стручном спремом, 
док је на нашој регији још 208 дјеце 
незапослено – истакао је Голијан. 

 Током протеклог рата погинуло 
је 23.184 борца Војске Републике 
Српске а више од 100.000 цивила је 
убијено и нестало. 

На списку још увијек 300 имена

ДАН НЕСТАЛИХ И ПОГИНУЛИХ У ОДБРАМБЕНО-ОТАЏБИНСКОМ РАТУ

ЈЕЛЕНА МАРИНКОВИЋ

ВЕДРАНА РЕНОВИЦА



ДРУШТВО

Република Српска и Србија 
обиљежиле су 15. септембра 
Дан српског јединства, слободе 

и националне заставе, који је у 
календар заједничких празника уписан 
прошле године у знак сјећања на 
годишњицу пробоја Солунског фронта 
у Првом свјетском рату. Централна 
манифестација уприличена је у 
Београду, а дан раније у Бањалуци је 
одржана Свечана академија.

 На Споменик солунском 
добровољцу у Сокоцу, чланови 
Удружења потомака и поштовалаца 
српских добровољаца 1912–1918. 
године, делегација СУБНОР-а, начелник 
општине Соколац Милован Бјелица 
и предстaвници Скупштине општине 
Соколац положили су вијенце и одали 

почаст добровољцима у Великом рату.

 Бранимир Ђурковић, 
предсједник општинског Удружења 
потомака и поштовалаца српских 
добровољаца 1912–1918. године, 
поручио је да је 15. септембар дан 
велике симболике и као такав треба да 
се његује за будућа покољења. 

 Начелник Сокоца Милован 
Бјелица подсјетио је да се у општини 
Соколац већ традиционално обиљежава 
пробој Солунског фронта, те да је једна 
од ријетких у Српској гдје је подигнут 
споменик солунским добровољцима, 
на коме су уписана 363 имена са 
подручја ове општине. Он је нагласио 
да је обавеза локалне заједнице да се 
одрже удружења која његују традицију 

ослободилачких ратова и да она морају 
постојати и у будућим нараштајима. 
 Поводом обиљежавања  
Дана српског јединства, слободе 
и националне заставе, Народна 
скупштина Републике Српске усвојила 
је Закон о заштити, очувању и употреби 
језика српског народа и ћириличног 
писма, по хитном поступку. Истог дана 
и Скупштина Србије усвојила је Закон о 
употреби српског језика у јавном животу 
и очувању ћириличног писма. У свим 
градовима Српске на јавним објектима 
15. септембра постављене су тробојке, а 
на позив власти бројни грађани истакли 
су заставе Републике Српске и Србије и 
на својим домаћинствима.

ЈЕЗИК И ПИСМО ЗАКОНОМ ЗАШТИЋЕНИ

ДАН СРПСКОГ ЈЕДИНСТВА, СЛОБОДЕ И НАЦИОНАЛНЕ ЗАСТАВЕ

У организацији Удружења 
добровољних давалаца крви 
Сарајевско-романијске регије, у 

сарадњи са Заводом за трансфузију 
Болнице „Србија“ и уз подршку 
Скупштине општине Соколац, у 
Парохијском дому у Сокоцу, 12. августа, 
одржана је акција добровољног 
даривања крви. Акцији се одазвало 75 
особа а прикупљенe су 52 дозе крви.   

 Предсједник Удружења 
добровољних давалаца крви Сарајевско-
романијске регије Госпава Пејић рекла је 
да је акција у Сокоцу једна од редовних 
активности овог удружења.

 – На овим просторима имамо 
изузетно добар одзив, али нам треба 
много више крви од количине коју 
успијемо да добијемо. Неопходно је 

провести додатне акције даривања, али 
и едукације, како бисмо приближили 
људима шта се дешава са њиховом 
крви и колико је то значајно – истакла је 
Пејићева.  

 Јелена Стојановић Лукић, 
шеф Службе за трансфузију „Касиндо“, 
нагласила је да ће ова акција много 
значити да се обнове залихе крви у овој 
служби.  

 –Један дио крви коју смо 
прикупили је за лијечење пацијената у 
Болници „Србија“, док други дио иде 
за лијечење наших пацијената у другим 
здравственим установама у Републици 
Српској – рекла је Стојановић Лукић и 
додала да се крв може даровати сваким 
радним даном у Служби трансфузије у 
Болници „Србија“ од 7 до 15 часова.

 Према ријечима предсједника 
Скупштине општине Соколац Сретка 
Марјановића, овом акцијом су жељели 
да обиљеже Међународни дан младих.  

 – Позвали смо младе са 
подручја наше општине да дају свој 
допринос и тиме обиљеже овај датум. 
Одзив је био изузетно велики, што 
говори и податак да је било преко 15 
младих који су први пут даривали 
крв – рекао је Марјановић, посебно 
нагласивши да су млади јединствени и 
да међу њима нема граница.

 Млади Сокочанин Дејан 
Дебелногић први пут је даривао крв 
и суграђанима поручио да постану 
добровољни даваоци, како би помогли 
свима којима је оваква помоћ потребна.

Прикупљенe 52 дозe драгоцјене течности
АКЦИЈА ДОБРОВОЉНОГ ДАРИВАЊА КРВИ

ЈЕЛЕНА ЋАЈИЋ
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Војничко спомен-гробље „Мали 
Зејтинлик“ у Сокоцу, мјесто гдје 
тишина одзвања и надгласава сваку 

ријеч, након више од двије деценије, 
добија на  истинском значају и привлачи 
пажњу људи из свих српских земаља. У 
мјесецу августу екипа Радио телевизије 
Србије, током пет дана боравка у Сокоцу, 
снимила је најзначајније локације из 
ове локалне заједнице, између осталих 
„Мали Зејтинлик“, гдје почива близу 
1.000 погинулих бораца, и манастир 
Соколицу на Равној Романији, на 
чијим су зидовима исписана имена 
преко 4.000 погинулих бораца из 
протеклог Одбрамбено-отаџбинског 
рата. Водитељ и новинар је Далибор 
Жарић, а уредник емисије Горислав 
Папић. Подршку при снимању екипи 
РТС-а пружили су портал „Соколац – 
срце Романије“, Установа за културу 
„Перо Косорић“, кабинет начелника 
општине Соколац и кабинет начелника 
општине Олово. Емисија „ОКО Магазин“ 
емитована је 2. септембра, а гледаност 
исте, слободно можемо рећи, била је 
рекордна. У сатници приказивања, 
према директним подацима из 
уредништва, крај малих екрана, односно 
уз РТС1, било је 938.000 гледалаца, што 
имплицира да ју је испратио сваки пети 
становник Србије. Емисија биљежи 
шер од 22,4 одсто. Реакције су биле 
невјероватне. Услиједили су позиви 
руководству наше локалне заједнице 
из свих српских земаља и знатно 
је порасло интересовање о посјети 

светих мјеста у Сокоцу. Ово је још један 
доказ да реномиране медијске куће 
наше просторе посматрају као веома 
перспективне.   

 Само дан касније, 3. септембра, 
група од седамдесет студената и пет 
професора Филозофског факултета у 
Нишу посјетила је „Мали Зјетинлик“. 
Претходно су походили једно од 
највећих стратишта српског народа 
– Стари Брод, гдје су усташе на 
свиреп начин убиле око 6.000 Срба. 
Након обиласка „Малог Зејтинлика“ 
услиједили су: Сарајево, Мостар, 
манастир Житомислић, Пребиловци, 
херцеговачке јаме, Требиње, Корићка 
јама. Идеја међусобних размјена и 
посјета проистекла је из недовољног 
познавања колективне културе памћења, 
сматра декан Филозофског факултета 
Универзитета у Источном Сарајеву Драга 
Мастиловић, који је уједно домаћин 
ове екскурзијске посјете историјским 
мјестима.  

 – То је оно што се осјети и велика 
је сметња интегративним процесима 
српског националног корпуса, барем на 
духовном и културном плану. Знајући то, 
одлучили смо да Филозофски факултет 
Универзитета у Источном Сарајеву, 
заједно са колегама у Нишу, организује 
једну овакву посјету, за коју се надамо 
да ће постати традиционална. Циљ је да 
дјеца из јужних крајева Србије сазнају 
нешто више о историји Срба на овим 

просторима, упознају се са студентима 
у Источном Сарајеву и обратно. Срби 
западно од Дрине јако мало знају о 
сурдуличким мученицима, а јужни 
Срби јако мало знају о пребиловачким 
мученицима и „Малом Зејтинлику“. 
Стога смо поставили себи задатак, 
а рјешење се састоји у сазнавању и 
међусобном упознавању – прича декан 
Мастиловић.

 Он је истакао да су сличне 
активности реализоване овог љета у 
Врању, када је одржана љетна школа 
историје.

 – Организатори су били Епархија 
врањска и Филозофски факултет у 
Београду, уз подршку Министарства 
иностраних послова Србије – Управа 
за сарадњу с дијаспором и Србима 
у региону. Учествовали су студенти 
историје свих српских универзитета. 
Наставићемо организовање оваквих 
активности с циљем упознавања 
историје, простора, народа, првенствено 
омладине, јер је управо то основни 
предуслов интеграционих процеса 
у српском националном корпусу – 
закључио је декан ФФУИС Драга 
Мастиловић. 

 Доцент др Дејан Антић са 
Филозофског факултета у Нишу каже 
да студенти, који су дошли у посјету 
Републици Српској, свједоче да се 
млади људи не одричу својих предака и 

„Мали Зејтинлик“ ћути и прича

ЉУДИ И ДОГАЂАЈИ Након више од двије деценије 
пробуђена свијест људи из 

свих српских земаља

ПРИПРЕМИЛА ЈЕЛЕНА МАРИНКОВИЋ
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њихове жртве, захваљујући којој данас 
живимо у слободи. 

 – Знате ону крилатицу: Србија 
је вечна док су јој деца верна; ови млади 
људи доказују да су верни отаџбини, 
свом народу и цркви и да српски народ 
и српске земље имају будућност. И 
југ Србије и западни српски крајеви 
подједнако су страдали, како у Првом и 
Другом светском рату, тако и у сукобима 
у последњем Одбрамбено- отаџбинском, 
који се овде дешавао, али и у борбама 
за очување Косова и Метохије у саставу 
Републике Србије и у борбама против 
НАТО агресије. Буквално нема ниједног 
педља српске земље који није натопљен 
српском крвљу. „Мали Зејтинлик“ је 
пример жртве за слободу и одбрану свог 
народа – поручио је Антић.

 Он је додао да је ово прва пос-
jета студената Филозофског факултета 
из Ниша Сокоцу и гробљу „Мали 
Зејтинлик“.  

 – Раније, наши студенти нису 
имали прилику да обиђу ово и бројна 
друга историјска места страдања у 
Републици Српској. Већ неколико 
година уназад постоји одлична сарадња 
између факултета у Нишу и Универзитета 
у Источном Сарајеву. Та сарадња није 
само на научном нивоу већ се базира 
и на неговању културе сећања. Надам 
се да ћемо и следеће године успети да 
организујемо једну овакву студентску 
екскурзију, односно ходочашће, да ћемо 
поново бити у Старом Броду, Сокоцу и 
да ћемо обићи сва српска стратишта – 
нагласио је доцент др Дејан Антић. 

 Студенти и професори, већином 
Департмана за историју Филозофског 
факултета, али и других смјерова, 
пронијели су српске заставе, положили 
вијенац на Централни крст на Војничком 
спомен-гробљу „Мали Зејтинлик“ и 
одали почаст страдалима у протеклом 
Одбрамбено-отаџбинском рату. 

 – Пре неколико година јавила 
ми се жеља да приступим једној оваквој 
студентској екскурзији и коначно се 
испунила, што ме чини веома срећним. 
Овде у Сокоцу, на гробљу „Мали 
Зејтинлик“, у рукама држим реплику 
пуковске заставе Краљевине Србије, која 
се носила у Првом светском рату и која 
је донела победу српској војсци, након 

чега је створена такозвана Краљевина 
Срба, Хрвата и Словенаца. Ова застава 
је донела и велики углед српској војсци, 
због чега се и данас користе реплике у 
част прославе великих догађаја, као што 
су прослава битке на Церу, Колубарске 
битке и слично. Хвала свима који су нас 
угостили, биће нам задовољство ако 
нам узврате посету – изјавио је Мартин 
Димитријевић, студент Филозофског 
факултета у Нишу Департмана за 
историју. 

 Студенте и професоре на 
„Малом Зејтинлику“ дочекао је начелник 
општине Соколац Милован Бјелица који 
их је детаљније упознао о жртви коју 
је српски народ на овим просторима 
поднио у протеклом рату. 

 – Велика част је примити у 
посјету госте са факултета из Ниша, 
а неизмјерно задовољство изазива 
чињеница да млади желе да посјете 
историјска мјеста, науче нешто више 
о њима и одају почаст српским 
страдалницима. Била је ово прилика 
да их упознамо са дешавањима на 
овдашњим просторима од деведесетих 
година, потом након потписивања 
Дејтонског мировног споразума, о 
значају „Малог Зејтинлика“ и уопште 
функционисању Републике Српске. 
Омладини су веома важне овакве 
размјене, како би се упознали са свим 

битним догађајима које је проживио 
српски народ ма које српске земље. 
На њима свијет остаје и управо они су 
ти који ће наставити преносити приче 
будућим нараштајима. У наредном 
периоду, настојаћемо да организујемо 
једну екскурзијску посјету јужној Србији 
и да се као локална заједница ближе 
повежемо са Нишом – казао је Бјелица. 

 Војничко спомен-гробље 
„Мали Зејтинлик“ проистекло је 
из егзодуса 150.000 сарајевских 
Срба који су након потписивања 
Дејтонског мировног споразума, и 
поред одбрањене територије, били 
принуђени да напусте своја вјековна 
огњишта. Са собом су понијели само 
оно најосновније и посмртне остатке 
најмилијих. Историја сличан примјер 
егзодуса није забиљежила, јер овај, 
поред живих грађана, подразумијева 
и егзодус мртвих. Док читав свијет 
бруји о страдањима друге стране у 
Одбрамбено-отаџбинском рату, пишу се 
књиге, снимају емисије и холивудски 
филмови, о српским страдањима нема 
ни гласa. А што је најтрагичније нема 
га ни у српским медијима, нашим 
наставним и школским плановима и 
програмима, код челних људи српских 
градова и земаља, те грађана уопште. 
Након двадесет и више година ћутње, 
о „Малом Зејтинлику“ почињу да се 
причају приче. 
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ЈУ Јавни фонд за дјечију заштиту 
и ове године је провео пројекат 
„Социјализација дјеце Републике 

Српске“ у оквиру којег је организовано 
љетовање у Бечићима за дјецу из 
социјално угрожених породица.   
 Фонд је у јуну расписао 
конкурс за одлазак дјеце на љетовање, 
на који се ове године пријавило осморо 
дјеце. Према програму пројекта на 
десетодневно љетовање у Бечићима, 
дјеца из Сокоца отишла су 8. августа. 
 Према ријечима начелника 
општине Соколац Милована Бјелице 

oвај пројекат пружа идеалну прилику 
за одмор и дружење дјеце. 

 - Љетовање је у потпуности 
испуњено бројним активностима, 
од школе пливања преко разних 
радионица, до активности у којима 
могу показати своје таленте. 
Општина Соколац је увијек на услузи 
својим најмлађим грађанима па 
смо процијенили потребе и дјеци 
обезбиједили џепарац за пут. Жао 
ми је што се на конкурс није пријавио 
већи број дјеце из Сокоца, али се 
надам да ће наредне године бити више 

заинтересованих –  рекао је Бјелица и 
захвалио се Фонду за дјечију заштиту 
на организацији овог значајног 
пројекта.  
 Пројекат „Социјализација 
дјеце Републике Српске – 2021“ 
реализује се од 2002. године и односи 
се на дјецу из социјално угрожених 
породица која су корисници права из 
социјалне и дјечије заштите, дјецу из 
вишечланих породица, из породица 
борачке популације, дјецу са посебним 
потребама и хроничним здравственим 
сметњама, као и посебно надарену 
дјецу и талентоване спортисте.  
 Циљ пројекта ,,Социјализација 
дјеце Републике Српске“, који 
реализује Јавни Фонд за дјечију 
заштиту уз подршку Владе Републике 
Српске и Министарства здравља и 
социјалне заштите Републике Српске, 
јесте позитиван утицај на развој дјеце, 
задовољавање развојних потреба, 
развијање емпатије, вршњачко 
дружење и афирмисање потенцијала.

У БЕЧИЋИМА ЉЕТОВАЛО ОСМОРО ДЈЕЦЕ

„СОЦИЈАЛИЗАЦИЈА ДЈЕЦЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ – 2021“

ЈЕЛЕНА ЋАЈИЋ

У оквиру програма културне сарадње 
Скупштине општине Соколац и 
Републике Србије, из Сокоца је, 13. 

августа отпутовало 48 дјеце у Јагодину, 
гдје су боравили три дана и били гости 
манифестације „Јагодинско културно 
лето“. Ова идеја је реализована у 
сарадњи са представницима Удружења 
ратних ветерана Србије и у Јагодину 
су отпутовала дјеца потомци борачких 
категорија из минулог рата.

 Предсједник Скупштине 
општине Соколац Сретко Марјановић 
рекао је да су ова културна сарадња и 
гостовање дјеце у Јагодини договорени 
са Миодрагом Капором, генералним 
секретаром Министарства за рад, 
запошљавање, борачка и социјална 
питања Републике Србије, приликом 
његове недавне посјете општини 
Соколац. 

 – Малишани су посјетили аква 
парк, зоолошки врт, Музеј воштаних 
фигура, а посјета је уприличена и 
изложби олдтајмер возила заставе 
750, популарног фиће. Дјеца су имала 
бесплатан превоз и била смјештена у 
дјечијем дому, гдје им је био обезбијеђен 

доручак, ручак и вечера. Са дјецом је 
путовало пет пратилаца као и љекар из 
соколачког Дома здравља „Др Љубомир 
Ћеранић“ – навео је Марјановић и додао 
да су поред њега делегацију чинили 
и одборници локалног парламента 
Милан Јоловић и Његош Самарџија 
и предсједник Завичајног удружења 
„Романија“ Винко Пандуревић. 

 На тродневни излет путовала 
су дјеца узраста од десет до четрнаест 
година.  Нису крили усхићење јер је 
већини ово био први пут да су посјетили 
Јагодину.  

 – Велику захвалност желим 
да упутим нашим домаћинима и 

пријатељима, првенствено предсједнику 
Скупштине општине Јагодина Драгану 
Марковићу Палми, директору Спортског 
центра Зорану Глигоријевићу, затим 
замјенику предсједника Уједињених 
ветерана Србије Горану Видојевићу и 
многим привредницима из Јагодине 
који су учинили да боравак наших 
малишана буде угодан и незабораван – 
нагласио је Марјановић.  

 Он је најавио да ће у наредном 
периоду суграђанима презентовати 
договоре који су постигнути у Јагодини 
и за које мисли да ће се успјешно 
реализовати.

БОГАТ ТРОДНЕВНИ ИЗЛЕТ

ДЈЕЦА ИЗ СОКОЦА У СРЦУ ПОМОРАВЉА

БРАНКА РАДОЊИЋ
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Наставни план и програм у 
образовним установама на подручју 
општине Соколац реализује се 

уз поштовање препоручених мјера и 
епидемиолошка ситуација се још увијек 
може оцијенити као задовољавајућа.

 У соколачкој Установи за 
предшколско васпитање и образовање 
од нове педагошке године је уписано 
190 дјеце. Вршилац дужности директора 
Споменка Маловић нагласила је да 
се васпитачи труде да се процес рада 
испуни, уз поштовање свих мјера 
превенције.    

 – У наредном периоду имаћемо 
активности поводом Недјеље дјетета, 
која ће се одржати у октобру под слоганом 
„Заједно можемо све“, али мораћемо се 
прилагодити тренутној епидемиолошкој 
ситуацији. Препоручено је да се све 
манифестације одржавају на отвореном 
простору, па је идеја да организујемо 

маскенбал уз традиционалну шетњу 
малишана главном улицом – навела је 
Маловићева.
 Од почетка нове школске године 
часови у Основној школи „Соколац“ трају 
45 минута, а према ријечима директора 
Ђорђа Рајића одјељења су комплетна, 
што је позитиван примјер у односу на 
период када је била заступљена онлајн 
настава, подјела дјеце по групама и 
скраћени часови.

 – Једина разлика је у томе што 
се практикује настава у учионицама, 
а не кабинетска како је то било прије 
пандемије. Ношење маске за раднике 
је обавезно а за ученике препоручљиво. 
У први разред смо уписали 88, а школа 
броји укупно 837 ученика – додао је 
Рајић.  
 Директор Средњошколског 
центра „Василије Острошки“ 
Мирослав Максимовић истакао је 

да је епидемиолошка ситуација у 
овој образовној установи изузетно 
повољна, као и да је 50 одсто колектива 
вакцинисано.
 – Ми се надамо да ће се 
задржати овакво стање у нашој школи 
и очекујемо да ћемо наставу завршити 
у учионицама. Колико год смо прошлу 
школску годину завршили успјешно, 
не може се поредити онлајн настава 
са правом наставом из више разлога; 
губи се социјализација а дјеца остају 
ускраћена за додатна објашњења –
констатовао је Максимовић.  
 Он је додао да средња школа 
броји 395 ученика који похађају: 
гимназију – општи смјер, гимназију 
– рачунарско-информатички смјер, 
економски техничар и шумарски 
техничар.
 Закључно са 30. септембром, 
у соколачком обданишту једна 
васпитачица је позитивна на вирус 
корона, те је за ту вртићку групу дјеце 
наставни процес привремено обустављен 
29. септембра. У ОШ „Соколац“ у истом 
периоду, заражена су три наставника 
и три ученика, док је у СШЦ „Василије 
Острошки“ позитивно шест ученика, 
а једно одјељење је прешло на онлајн 
наставу.

НОВА ШКОЛСКА 2021/2022. ГОДИНА ПОЧЕЛА ПРЕМА ПЛАНУ

Рад у складу са епидемиолошким мјерама

БРАНКА РАДОЊИЋ

Такмичење Ритам Европе окупља 
дјецу и омладину узраста од 14 до 
21 године, која поред свог града 

или општине представљају и пјевају 
на језику једне од земаља Европе, 
Израела или Аустралије. На овом 
такмичењу општину Соколац ове године 
представљала је Маријана Грујић, уз 
плесну пратњу Анђеле Симић  и Саре 
Тошић. Представнице Сокоца изводиле 
су белгијску пјесму „Ritam inside“. 

 У директном преносу на 
РТРС-у публика је 25. септембра имала 
прилику да погледа спотове и гласа за 
представнике 15 градова и општина 
из Републике Српске. Представнице 
Сокоца су током такмичења по броју 
пристиглих СМС гласова биле међу 
најбоље рангираним, а након сабирања 
гласова освојиле су 6. мјесто. Побједу су 

однијели представници Котор Вароша.  

 Ритам Европе је највеће 
дјечије музичко такмичење које се 
емитује на телевизији са националном 
покривеношћу и има традицију дужу 

од 12 година.  По узору на Евровизију, 
побједник се бира комбинацијом гласова 
стручног жирија, жирија градова и 
општина учесника и гледалаца који 
гласају СМС порукама.   

Представнице Сокоца освојиле 6. мјесто

МУЗИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ „РИТАМ ЕВРОПЕ“

ЈЕЛЕНА ЋАЈИЋ
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Млада, талентована и свестрана 
наша суграђанка Милица 
Боровчанин, захваљујући 

константним постигнућима отвара 
себи врата у свијет. Након учешћа 
на конкурсу „Зашто треба посјетити 
БиХ“, који је расписала Амбасада БиХ 
у Чешкој Републици, још у мају, за 
ученике средњих школа, награђена 
је путовањем у Праг са још шест 
средњошколаца из других градова 
Босне и Херцеговине. Њихов домаћин 
од 16. до 21. августа била је Мартина 
Млинаревић, амбасадорка Босне и 
Херцеговине у Чешкој.

 Према Миличиним ријечима 
намјера је била да се награди један 
ученик, али уз подршку наших људи у 
дијаспори, који имају слуха за културу 
и уопште земљу из које су потекли, 
омогућен је пут за седам ученика из 
БиХ. 

 – Првобитна идеја Њене 
екселенције амбасадорке Мартине 
Млинаревић била је да један награђени 
ученик буде гост у Прагу, као и да 
се његов рад преводи на енглески и 
чешки језик те служи као службени 
поклон при дипломатским састанцима. 
Финансијске трошкове би сносила 
лично амбасадорка. С обзиром на то 
да је на конкурс пристигло преко 800 
радова и да су људи из дијаспоре били 
ради да учествују у финансирању пута 
и боравка, поред мене, награђено је 
још шест ученика из Сарајева, Бугојна, 
Груда и Санског Моста. У Златном граду, 
граду европске културе, боравили 

смо уз пратњу чланова амбасаде и 
њихових пријатеља, којима заиста 
не можемо довољно да захвалимо на 
великодушном гесту и гостопримству 
које су нам пружили – казала је она. 

 Пет дана боравка у Прагу 
Милици су донијели предивно искуство 
те, како сама каже, нова пријатељства. 

 – Велика ми је част да међу 
великим бројем квалитетних радова 
буде изабран баш мој. Такође, драго 
ми је да моја мала ријеч одзвања тако 
далеко, чак до Златног града, који 
се са правом тако зове јер импресија 
и љепота које нуди тешко да се могу 
доказати ријечима. Упознала сам 
сјајне људе, дивне другаре и малим 
али сигурним кораком закорачила 
са њима на стазу, на којој бих им 
свима пожељела да остану. Постоји 
изрека: Свијет је књига, а они који 

не путују читају само прву страницу. 
Изражавам захвалност онима који 
су нам омогућили да упловимо у још 
чаробније редове те књиге. Младима 
бих поручила да пишу, јер писање је 
прозор у свијет – додала је.

 Милица Боровчанин до сада 
има објављене двије збирке пјесама: 
„Безимени човјек“ (2018) и „Сунчев 
човјек“ (2021). Ова млада и надарена 
пјесникиња посједује завидан таленат 
и за сликање, а своје умјетничке 
слике недавно је продавала како би 
помогла хуманитарне акције. Поред 
хуманитарног рада, великог броја 
награда на школским такмичењима 
и разним конкурсима, Милица је и 
одлична ученица СШЦ „Василије 
Острошки“.

СРЕДЊОШКОЛКА НАГРАЂЕНА ПУТОВАЊЕМ У ПРАГ

ЈЕЛЕНА МАРИНКОВИЋ

У Сокоцу је, 9. септембра, на платоу код Градске фонтане 
организовано дружење малишана са академским 
сликаром и аниматором Дионисом Сарићем из Сарајева, 

популарним Шашавком, поводом почетка нове школске године.
 Забављање малишана је било из два дијела – 
први се односио на извођење дјечијих пјесмица, које дјеца 
радо слушају уз пратњу гитаре, а након тога је услиједило 
осликавање лица са популарним јунацима из цртаних филмова, 
омиљеним животињама и симболима дјечијег царства, по 
њиховом избору. 
 Аниматор Дионис Сарић Шашавко новинарима је 
истакао да се већ дуги низ година бави боди-артом, фејс-

пејтингом и забавом дјеце, а према његовим ријечима већ седам 
година приређује незаборавна дружења малим Сокочанима. 

 – Све је дивно и красно, атмосфера је на нивоу, музика 
је ту и дјеца уживају. Осликавање лица се врши посебним 
бојама за дјецу, које немају алергене и токсине, обогаћене су 
витаминима, па чак су јестиве и слатког укуса, тако да мала 
раја може у потпуности да ужива. Ја сам почаствован што сам 
позван у Соколац и трудићу се да сваки пут одговорим на позив 
– додао је Сарић.

 Дружење са аниматором Шашавком организовала је 
соколачка Установа за културу „Перо Косорић“. 

ПОКЛОН ЗА ПОЧЕТАК НОВЕ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ
АНИМАТОР ШАШАВКО ЗАБАВЉАО МАЛИШАНЕ

МИЛИЧИНА РИЈЕЧ ОДЗВАЊА ЧАК ДО 
ЗЛАТНОГ ГРАДА

БРАНКА РАДОЊИЋ
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У организацији Народне библиотеке 
Соколац у порти Храма Романијске 
Лазарице, 1. августа, одржано је 

пјесничко вече на ком су своје стихове 
говорили књижевници и пјесници 
Милутин Савчић из Хан Пијеска, Војин 
Остојић из Братунца и Аћим Тодоровић 
из Власенице.   

 Директорица  Народне 
библиотеке Божица Јанковић се нада 
да ће ово пјесничко дружење прећи у 
традицију. 

 – Велики број публике на овој 
манифестацији показао је да су се наши 
суграђани ужељели културних садржаја. 

Поред наших истакнутих књижевника, 
који су говорили углавном родољубиву 
поезију, програм су обогатили и млади 
Сокочани – фрулаш Младен Ћеранић 
и вокална солисткиња Исидора 
Боровчанин. Свим присутним је пријало 
ово пјесничко вече које желимо да 
организујемо и у наредним годинама, 
да постане илинданско дружење са 
богатим и садржајним програмом – 
рекла је Јанковићева. 

 Пјесник Војин Остојић је 
истакао да његује традиционалну српску 
исконску поезију.

 – Старије генерације писаца још 

увијек гаје ову врсту поезије док млади 
пјесници пишу нову поезију без риме.  
Сматрам да туђе треба поштовати али 
да своје никада не смијемо заборавити. 
На специфичан начин говорим поезију 
и уживам у тим тренуцима. Надам се да 
ћемо и у будућности да се окупљамо и 
дружимо, да чувамо од заборава нашу 
традицију, културу, писмо и српске 
обичаје – додао је Остојић.  

 Књижевник и пјесник 
Аћим Тодоровић сматра да су са ове 
књижевно-духовне вечери послали 
снажне поруке српском народу.  

 – Стихови које смо говорили 
поучни су у смислу опоравка наше вјере 
и духовности у смутним временима 
ерозије нашег друштва. Пјесници су 
на одређен начин увијек ти који имају 
и храбрости и снаге да кажу поруке 
српском народу, а као и велика пјесничка 
имена прије нас, ми се трудимо да то 
радимо данас – истакао је Тодоровић. 

 Организацију пјесничке вечери 
помогли су Скупштина општине Соколац 
и Црквена општина Соколац.

ПЈЕСНИЧКО ВЕЧЕ ПОВОДОМ ИЛИНДАНА

Поезија која опоравља вјеру

ЈЕЛЕНА ЋАЈИЋ

БРОЈ 264

У Сокоцу је, 17. септембра 
промовисан роман „Грумен подно 
Проклетија“ аутора Борислава 

Косановића из Сомбора, заснован на 
мотивима злочина који су починили 
Албанци током 1985. године над Ђорђем 
Мартиновићем на Косову и Метохији 
док је радио на њиви, јер није хтио да 
прода своју земљу. 

 Писац Косановић, када је чуо 
кроз какве је све муке прошао овај 
човјек у вријеме када се прикривало 
страдање Срба на тим просторима да 
би се сачувало братство и јединство 
у Југославији, пожелио је да пише 
о судбини овог човјека и његове 
породице, кога су на имању напали 
албански младићи и набили на колац, 
јер није хтио да им прода своју имовину. 

 – Желео сам све то да 
обухватим кроз сагу о једној породици 
у две деценије до оног периода за 
који сви помињу да је био најлепши 
и да је тих осамдесетих било најбоље 
уз братство и јединство, а да су се 
и такве ствари дешавале, нико није 

знао. Многе тадашње генерације су 
одрастале у таквом уверењу, иако је 
било много оваквих догађаја. Управо 
због тога сам одлучио да стравичан 
догађај по породицу Мартиновић узмем 
за полазну основу романа „Грумен подно 
Проклетија” и сага о породици са Косова 
и Метохије ће бити настављена у три 
дела – најавио је Косановић.

 Он планира да обухвати 1999. 
годину са епилогом о мартовском 
погрому у 2004. години у коме су 
страдали многи Срби, свештенство, 

манастири и цркве, кроз коју ће бити 
приказана патња српског народа у двије 
деценије крајем 20. вијека.
 Промоцију романа „Грумен 
подно Проклетија“, који је објавила 
издавачка кућа „Словенско слово“ из 
Београда, организовала је Народна 
библиотека Соколац. Директор ове 
установе Божица Јанковић казала је 
да је велико задовољство угостити 
књижевника Борислава Косановића, 
након дуже паузе узроковане 
пандемијом.

Сјећање на стравичан злочин

ПРОМОВИСАН РОМАН „ГРУМЕН ПОДНО ПРОКЛЕТИЈА”

БРАНКА РАДОЊИЋ
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Десеточлана екипа „Агро 
Телевизије“ снимала је емисију 
о општини Соколац, средином 

септембра, како би са акцентом на 
пољопривреду, на најбољи начин, 
представила потенцијале којим 
располаже наша локална заједница.   

 Снимајући у Сокоцу, екипа 
„Агро каравана“ је обишла села и 
разговарала са нашим успјешним 
пољопривредницима те представила 
туристичке и културне потенцијале наше 
локалне заједнице. 

 Према ријечима продуцента 
емисије Милољуба Петровића 
Мишеца, ријеч је о екипи локалне 
телевизије „Галаксија 32“ из Чачка 
која ради продукцију емисија за 

„Агро ТВ“, први специјализовани 
кабловски телевизијски канал посвећен 
пољопривреди, природи, традицији 
и култури, а који се путем кабловских 
оператера емитује у Републици Српској, 
Србији и околним државама. 

 – „Агро ТВ“ је једини канал 
у Србији, али и региону, који је 
посвећен пољопривреди 365 дана у 
години. Суштина је да пољопривредни 
призвођачи путем наших садржаја што 
више сазнају, али и да користе примјере 
добре праксе које забиљежимо код 
других произвођача – истакао је 
Петровић.

 Емисија „Агро караван“ је 
веома популарна и гледана. Кроз њу 
се представљају и промовишу градови, 

села, људи, традиција и обичаји народа 
цијелог региона. Новинар и водитељ 
ове емисије Весна Рудинац Стамболић 
каже да су кроз „Агро караван“ до сада 
презентовани потенцијали 185 општина 
и градова региона.  
 – Емисија је састављена из 
дијелова и сваки сегмент приказује 
представника одређене области. 
Потрудили смо се да за 60 минута, 
колико траје емисија, и наши гледаоци 
упознају Соколац, онако како смо то 
ми доживјели – објаснила је Рудинац 
Стамболић. 

 Један од организатора „Агро 
Каравана“ и водитељ емисије Ненад 
Николић каже да су до сада реализовали 
око 190 једносатних епизода из Србије, 
Републике Српске, Црне Горе, Косова и 
Метохије и Македоније.
 Начелник општине Соколац 
Милован Бјелица захвалио је 
менаџменту „Агро Телевизије“ који је 
одлучио да у емисији представи ову 
локалну заједницу.  
 – То је веома значајно, посебно 
за наше пољопривреднике, али и 
одлична прилика да се представе 
туристички потенцијали и природна 
богатства ових крајева – истакао је 
Бјелица.
 Емисија „Агро Караван“, у којој 
је представљена општина Соколац, 
емитована је у недјељу 26. септембра у 
16 часова на „Агро Телевизији“.  

Конкурс за избор најљепшег 
дворишта и балкона, који 
је средином јула расписала 

Туристичка организација Соколац, 
затворен је у петак, 13. августа и исти 
дан су проглашени побједници.  

 Према оцјенама трочланог 
жирија, најљепше је двориште Гордане 

Капуран а најљепши балкон Данијеле 
и Драженка Јанковића. На Фејсбук 
страници Туристичке организације 
највише гласова, односно лајкова, 
добили су Јадранка Којић у категорији 
дворишта и Милијана Скоко у категорији 
балкона.   

 Према ријечима директора 

Туристичке организације Соколац 
Бранкице Башић, приликом гласања 
жири није узео у разматрање побједнике 
са Фејсбук странице. 

 – Ове године, поред пратилаца 
Фејсбук странице ТО Соколац, најљепше 
двориште и балкон бирао је трочлани 
жири у саставу: Ведрана Мачар Булајић – 
предсједник и чланови Рада Зорановић 
и Невена Тодоровић. Новчане награде 
у износу од по 100 КМ припадају 
побједницима у категорији најљепше 
двориште, док је за најљепше балконе 
одређена новчана награда од по 50 
КМ – рекла је Башићева, те захвалила 
свим учесницима који су се одазвали 
на конкурс и помогли да Соколац буде 
љепше и пријатније мјесто за живот.  

 Циљ ове активности је 
подизање еколошке свијести грађана и 
културе живљења у урбаним срединама. 

„АГРО КАРАВАН“ ОБЈЕКТИВОМ 
КРОЗ СОКОЛАЦ

ПРЕДСТАВЉЕНИ РАСКОШНИ ПОТЕНЦИЈАЛИ

Туристичка организација подстиче еколошку свијест

НАЈЉЕПША ДВОРИШТА И БАЛКОНИ

ЈЕЛЕНА ЋАЈИЋ

ЈЕЛЕНА ЋАЈИЋ
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Планинарско друштво „Гласинац“, 
које је удружено у Планинарски 
савез Републике Српске, првог 

викенда у августу организовало је 
поход на Дурмитор.  Планинарска 
акција имала је у свом програму 
низ садржаја и посјета значајним 
туристичким, вјерским и планинарским 
дестинацијама. Екипа са 37 учесника 
упутила се ка највишем врху ове 
црногорске љепотице – Боботовом куку, 
на 2.523 метра надморске висине.  То је 
успјело 20 планинара од којих шесторо 

дјеце, што је огроман успјех. Осам 
планинара било је надомак самог врха, 
а шест планинара је освојило други врх 
Дурмитора – Савин кук на надморској 
висини од 2.313 метара. Према 
ријечима секретара Планинарског 
друштва Вере Мијатовић, Црно језеро 
је главна атракција дурмиторског краја, 
оно је најпознатије од 18 ледничких 
језера на тој планини. 

 – Национални парк Дурмитор 
је примјер нестварне природе, посебна 

планина са богатим љепотама. 
Није случај да су је Келти назвали 
Дурмиторе, што значи планина пуна 
воде. Идеја је потекла од нашег члана 
Стефана Бајагића. Планинарска акција 
је у свом програму имала низ садржаја 
и посјета, чиме смо испунили једну од 
програмских активности у оквиру којих 
чланство посјећује природне љепоте и 
познате дестинације и друге туристичке 
атракције не само у Републици Српској 
него и шире – рекла је Мијатовићева.  

 У организацији ПД „Гласинац“ 
водич Стефан Бајагић је истакао да 
је свих 37 људи поштовало одлуке и 
прописе. 

 – Судећи по утисцима, могу 
рећи да су сви уживали и да је ово једна 
лијепа прича. Велика група људи која је 
представљала Соколац, показала је да 
наше друштво има велики потенцијал и 
много љубитеља природе – закључио је 
он. 

ДРУШТВОПЛАНИНАРСКО ДРУШТВО „ ГЛАСИНАЦ“  

ПОХОД НА ДУРМИТОР

ВЕДРАНА РЕНОВИЦА
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На приједлог Планинарског 
друштва „Гласинац“ Општина 
Соколац је 26. септембра заједно 

са удружењима, организацијама 
и волонтерима, поводом Свјетског 
дана чистих планина и Свјетског 
дана чишћења, организовала акцију 
чишћења и уређења наше локалне 
заједнице.
 Секретар Планинарског 
друштва „Гласинац“ Вера Мијатовић 
истакла је да је ово десета по реду 
акција чишћења, која се сваке године 
обиљежава у оквиру Свјетског дана 
чишћења.  
 – Сваког септембра, на идеју 
Планинарског друштва „Гласинац“, 
наши суграђани, чланови спортских 
клубова, учествују у акцији. Овом 
приликом апелујем на све који користе 
излетишта и рекреативне стазе да 
својим брижним понашањем чувају 
околину, да смеће остављају на за 
то предвиђена мјеста – навела је 
Мијатовићева и додала да су се акцији 
прикључили и чланови Удружења 
спортских риболоваца „Биоштица“, 
који су уредили излетиште Бук. 
 Према ријечима члана 

Удружења грађана ,,Свети Василије 
Острошки” Миланка Крстајића, ова 
акција је покренута с циљем буђења 
свијести омладине, али и старијих 
грађана Сокоца, како би били за 
примјер шта је узоран грађанин.
 Тренер Карате клуба „Гласинац“ 
Соколац Миодраг Боровчанин је са 
својим члановима и дјецом других 
клубова, подржао акцију да нам, како 
је рекао, град буде љепши и уређенији.
 У овој акцији, којој су се 
одазвали Омладинска организација 

„Соколац“, Карате клуб „Гласинац“, 
Рукометни клуб „Гласинац“, Фудбалски 
клуб „Соколац“, Удружење грађана 
„Свети Василије Острошки“ и чланови 
Планинарског друштва „Гласинац“, 
очишћени су терени у оквиру спортског 
центра, градска дјечија игралишта, 
простор око дворане „Лименка“ те трим-
стаза Талине, након чега су учесници 
акције дан заокружили одласком у 
рекреативну шетњу на Романију до 
Црвених стијена.

УДРУЖЕЊА И СПОРТСКИ 
КЛУБОВИ ЗА ПРИМЈЕР

ВЕЛИКА АКЦИЈА ЧИШЋЕЊА

ВЕДРАНА РЕНОВИЦА
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Кажу да одијело не чини човјека, 
и то је небројено пута и доказано, 
али постоји врста одјеће која 

много говори о особи која је носи – то 
је народна ношња. Ношња заузима 
истакнуто мјесто у култури и традицији 
нашег народа. Њена улога је кроз 
историју била од изузетног значаја. По 
начину одијевања се препознавало не 
само одакле је ко него у мјешовитим 
етничким срединама и којој етничкој 
заједници припада. О народној ношњи 
са подручја Гласинца у званичној 
литератури нема много података. 
Управо то је прије 10 година и подстакло 
Марка Радовића, родом из Крушеваца, 
да почне са прикупљањем података и 
крене у истраживање ове материје. 
Марко је рођен 1987. године и до 
ратних збивања са породицом је живио 
у Сарајеву, први разред основне школе 
завршио је у Сокоцу а након тога су 
одселили у Београд, гдје и данас живи.    

 – Иако сам већи дио живота 
провео у Београду, гдје живим и радим, 
овдје сам поникао и увијек сам био 
везан за родни крај. Током школовања 
бавио сам се фолклором па ми се врло 
брзо јавило интересовање за ношњу из 
мог родног краја. Прве информације сам 
добио од чланова уже и шире породице, 
међутим, дјечачка знатижеља није 
била тиме задовољена; пожелио сам 
да сакупим дијелове народне ношње и 
да је облачим у свечаним приликама. 

Послије неког времена, кренуо сам у 
теренско истраживање са циљем да 
прикупим грађу. С обзиром на то да у 
доступној литератури није било много 
података о народној ношњи са подручја 
Гласинца, а оно што сам налазио било 
је несистематично и тешко да би онај 
ко узме да то прочита могао да створи 
јасну слику како је то изгледало, 
одлучио сам да сакупљени материјал 
објединим у књизи.    

 У званичној литератури 
има јако мало података о ношњама 
са Гласинца, а о играма и пјесмама 
скоро да и нема информација. То је 
Марка подстакло да се позабави овим 
питањем и да прикупи информације 
и грађу која је остала на терену и у 
сјећању, да све забиљежи прије него 
што оде у заборав.   

 – Имам више претпоставки 
али нисам успио да одгонетнем зашто 
о ношњама и обичајима овог краја 
није писано и зашто је запостављен. 
Још мање информација има о играма 
и пјесмама. Чудило ме што нико од 
етнолога није обишао овај простор, 
нарочито када узмемо у обзир близину 
Сарајева и Земаљског музеја, који је 
крајем деветнаестог вијека слао читаве 
експедиције археолога у ове крајеве.   

 Ношња се на гласиначком 
подручју кроз вријеме мијењала, с тим 
да су у односу на данас промјене биле 

спорије, односно, периоди одређених 
модификација су били нешто дужи и 
мјере се деценијама.   

 – Основу гласиначке ношње 
чини херцеговачка ношња јер је 
велики дио становништва поријеклом 
из Старе Херцеговине и Црне Горе па 
су, прилагођавајући се новој средини 
и новом начину живота, наступиле 
одређене измјене. Даљи утицај на 
развој ношње вршили су велики 
друштвено-историјски догађаји, 
у нашем случају два свјетска рата, 
наравно не прекидајући нит и везу 
са основом и насљеђем. Тако послије 
Другог свјетског рата народна ношња 
у пуном и свакодневном облику губи 
на значају и остаје само код старије 
популације, углавном заступљена у 
појединим елементима.    

 Истражујући терен, Марко је 
обишао цијело подручје источно од 
Романије до Дрине и од Хан Погледа по 
обронака Јахорине ка Прачи, посјетио 
је око 60 села и заселака и имао око 109 
казивача. Села се гасе и са гашењем 
села гаси се и традиционална култура, 
као и генерације које су биле носиоци 
те традиције. Марко сматра да је свака 
врста забиљешке о овим временима 
драгоцјена јер се кроз неколико година 
неће ни моћи доћи до оваквих података.   

 – Казивачи су ми били људи 
из генерација двадесетих и тридесетих 

РАЗГОВОР С 
ПОВОДОМ

Марко 
РАДОВИЋ

ЧУВАР НАШЕГ КУЛТУРНОГ БЛАГА

аутор књиге „Народна 
ношња, игре и пјесме са 

Гласинца“

РАЗГОВАРАЛА ЈЕЛЕНА ЋАЈИЋ 
jcajic86@gmail.com
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година двадесетог вијека који су 
још носили ношњу, који су живјели, 
играли и пјевали у том времену или 
су то могли да виде и чују од својих 
родитеља. Нажалост, до сада је велики 
број казивача преминуо и са њима 
је отишао и дио тог сјећања, али сам 
благовремено прикупио те податке који 
су се нашли у књизи. Забиљежени су 
драгоцјени подаци о околностима из 
тог времена – како се одјећа носила, 
разлике у одјећи између удатих жена 
и дјевојака, разлике у социјалном 
статусу, у којим приликама се играло, 
пјевало и слични подаци материјалне 
и нематеријалне баштине. Јако је 
важно да то буде у писаном облику, 
преточено у нешто трајније, да се 
сачува али и ревитализује прије свега 
кроз културно-умјетничка друштва као 
главне институције које би то требале 
да његују.  

 На питање да ли још увијек 
има људи који се сјећају музике и игре, 
који могу практично да одсвирају или 
отпјевају неке мелодије или одиграју 
игре са нашег подручја, каже да их 
је јако мало и да је то и био највећи 
проблем његовог истраживања.   

 – Сви људи који су познавали 
музику из тог периода су самоуки. То 
су људи који су свој лични таленат и 
жељу хтјели да прикажу кроз музику 
и инструмент, углавном двојнице. 
Неколико њих показало је пристојан 
опус игара, које су знали да одсвирају, 
неколико њих је знало да покаже и 
кораке који су се играли уз те мелодије. 
Ја сам све то снимио, забиљежио и 
у сарадњи са етномузиколозима и 
етнокореолозима та грађа је обрађена 
и преведена у нотни и кинетографски 
запис.   

 Са теренског истраживања 
Марко носи лијепа искуства. Имао је 
прилику да обиђе бројна села, упозна 
гостољубиве и срдачне људе, али и 
сазна занимљиве информације, неке 
од њих је подијелио и са нама. 

 Већини наших људи је 
познат обичај ношења црнине као 
знака жалости. Тај обичај је на овим 
подручјима новијег датума, а усталио се 
послије Другог свјетског рата. До тада 
се жалост обиљежавала на другачији 
начин. У знак жалости на надлактици 

се носила црна трака, а жене су носиле 
црну мараму, или су се горњи дијелови 
одјеће, који су највише украшавани 
окретали наопако. Током истраживања 
дошао сам до податка да је прва жена 
која је на нашем подручју понијела 
комплетну црнину била Деса Шука из 
Кусача, након губитка браће и блиских 
сродника у рату, па се тај обичај усталио 
и у нашим крајевима. Такође, постоји 
и запис о једном од препознатљивих 
елемената у мушкој народној ношњи 
на овом подручју – пеленгаћама. Ове 
панталоне су раније рађене од бијеле, 
необојене вуне, а сачуван је податак 
да је извјесни Пејо Ђурковић био први 
човјек са овог поднебља који је у другој 
половини деветнаестог вијека почео 
да носи бојене црне пеленгаће, што 
се усталило, и оне су постале један 
од препознатљивих елемената мушке 
народне ношње.  

 Све сакупљене податке Марко 
је објединио у књизи која је из штампе 
изашла средином септембра.

 – Књига се зове „Народна 
ношња, игре и пјесме са Гласинца“ и 
ту је одмах речено о која три елемента 
материјалне и нематеријалне културне 
баштине је ријеч. Мој циљ је, прије 
свега, да они буду сачувани у писаном 
облику као нека врста литературе за све 
оне који желе да сазнају више о овој 
теми, те за фолклористе, као основа 
за практичну примјену, прије свега у 
смислу прављења кореографије игара 
и пјесама са овог подручја.  

 Марко живи и ради у Београду, 
завршио је медицински факултет, 
потом специјализацију из радијационе 
онкологије, запослен је на Институту 
за онкологију и радиологију Србије, 
ожењен је и отац двоје дјеце. Ипак, 
поред породице и захтјевног посла 
успијева да издвоји вријеме за рад на 
истраживању. 

 – Највећу препреку 
представља удаљеност, али сваку 
прилику и сваки долазак у Соколац 
користим да одвојим мало времена 
за сакупљање података. Мада, морам 
истаћи да у посљедње вријеме добијам 
препоруке и информације гдје бих 
могао да пронађем људе који се сјећају 
битних података из тог времена, који 
свирају двојнице или имају значајне 

фотографије. Мало по мало и на крају се 
састави мозаик.    

 На самом крају нашег разговора 
Марко је позвао све људе који се сјећају 
игара и пјесама, који посједују неки 
дио оригиналне народне ношње са 
Гласинца, или старе фотографије, да се 
јаве и помогну његово истраживање. 

 – Нарочито су ми важне 
фотографије прије Другог свјетског рата, 
који је на жалост пуно тога уништио, 
па и материјалну грађу. Уколико 
неко има фотографије или дијелове 
народне ношње, било би значајно да 
их уступи за ову врсту истраживања, 
укључујући и оштећене предмете који 
могу бити добар извор информација. 
Велики број људи, које сам срео током 
истраживања, рекао ми је да су бацали 
чак и нову ношњу. Апелујем да се ни 
оштећено не баца, већ да се чува, ако је 
потребно рестаурира и остави као доказ 
нашег постојања на овим просторима.  

БРОЈ 264

 Промоција књиге “Народна 
ношња, игре и пјесме са Гласинца” 
одржана је 24. септембра у Парохијском 
дому у Сокоцу и привукла је велики број 
посјетилаца. Укупна љепота и сложеност 
народне ношње, те игара и пјесма нашег 
насљеђа, је непроцјењива, представља 
важан дио културне баштине, и пратећи 
Марков примјер требамо учинити све да 
је сачувамо како би и генерације које 
долазе имале прилику да је упознају. 
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КУЛТУРА
Ми се не плашимо смрти

црне куге –
већ ропског живота и болести дуге.
Смрт је честа појава међ’ нама Србима

као што су пролеће,
лето,
јесен,
зима

и није страшнија
поготову дању

од суше,
поплаве,

земљотреса, мраза
кад је човек сретне на своме имању

окађене душе и светла образа! 

ЈЕЛЕНА МАРИНКОВИЋ

Ови стихови Добрице Ерића 
смјештени су у његовој чувеној 
„Пркосној песми“ из 1993. 

године. Ријеч је о поеми која изражава 
угроженост и морал српског народа, 
његово гнушање против западних сила 
које су се удружиле на Косову и повеле 
рат против српског народа, да би тобоже 
заштитили Албанце. Ако посматрамо 
историју српског народа, односно 
страдања или дешавања новијег 
доба, можемо слободно рећи да су ове 
Добричине ријечи нешто што ће вјечно 
бити актуелно и што се може односити 
на све српске крајеве, а ниједног нема 
да није натопљен српском крвљу ради 
одбране отаџбине.  

 Добрица Ерић је рођен 22. 
августа 1936. године, у селу Доња 
Црнућа, у Горњој Гружи, код Горњег 
Милановца, од родитеља шумадијских 
сељака Милоша и Радмиле. Љубав 
према завичају у његовим пјесмама 
извире из успомена на дјетињство, 
стога није изненађујуће што у њима 
често видимо село и оно што је у 
селу лијепо; куће, ливаде, цвијеће, 
људи и све што чини живот. Ако је за 
Бранка Миљковића „пјевати исто што 
и умирати“ онда је за Добрицу пјевати 
исто што и живјети. Захваљујући начину 
на који ју је опјевао, његова Гружа 
постала је синоним за завичај, муза 
која надахњује, дарива, подстиче, даје 
полет. Његова поетика је раздрагана, 
весела, разбарушена. Ипак, као велики 

родољуб, својим стиховима опјевао је 
и историју српског народа од Старих 
Словена до новијег доба, са жељом да 
каже истину о нама и да заштити наше 
памћење, посебно дјечије и младалачко, 
од лажних и извитоперених историја 
које се штампају и код нас и у свијету. 
Слободно можемо рећи да је био један 
од темеља наше културе из чије поезије 
су дјеца најбоље учила о животу, а 
научиле су бројне генерације. И нимало 
није чудно што су његове пјесме ушле у 
антологије, читанке, школске лектире. 
С правом је носио титулу „сарадник 
сунца“. 

Позив На Љубав

Ја и моји другови из школе
 позивамо децу да се воле, 
а молимо и одрасле исто — 

да нам мржњом не кваре 
детињство. 

Не мари што нисам међ онима 
који леже на милионима, 

само нек ми Сунце стално сија 
и нек се сви воле ко ти и ја!

Не слушајте Ваву и Орвела 
овај свет се неће угасити, 

Љубав нас је на земљу довела 
и Љубав нас може и спасити!

 Добрица Ерић био је пјесник, 
прозни и драмски писац, лирски 
здравичар Груже, сликар природе, 
села и дјетињства.  У једном интервјуу 
описао је своју личну карту на својствен 
хумористичан начин: Бивши чобанин 
и земљоделац, занатлија, аматер 
са петнаест неизучених заната, 
професионални песник и романописац 
за децу и одрасле и казивање својих 
песама. За живота је објавио више 
од стотину књига поезије, прозе, 
антологија, сликовница... Набројаћемо 
само неке: Свет у Сунцокрету, Славуј 
и сунце, Башта са седам ружа, Лето 
у Калипољу, Еколошки бунар, Сан 
Гружанске летње ноћи, Плачи вољена 
земљо, Разапета земља, Дечак са 
златом липе у коси, Пета страна 
света. Дјела су му продата у више од 
милион примјерака, те су превођена 
на свјетске језике. За многе пјесме су 
композитори написали музику, а једна 
од најпознатијих је Девојка из града 
коју изводи пјевач Мирослав Илић. 
Добитник је многобројних награда 
и признања, међу којима су: Младо 
поколење, Горанов венац, Награда 
Змајевих дечјих игара, Невен, Вукова 
награда.
 Преминуо је 29. марта 2019. 
године. Остаће упамћен по томе што 
у јавним ТВ наступима, на вечерима 
поезије и другим приредбама никада 
није читао своје пјесме, јер их је готово 
све знао напамет.

ПОЕЗИЈА КОЈА НАС ЈЕ УЧИЛА О 
ЖИВОТУ

Добрица Ерић
носилац титуле 

„сарадник сунца“
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Фазе дјечијег развоја су врло 
динамичне, интензивне и 
цјеложивотне како у физичком 

тако и у психолошком смислу, а код 
сваког дјетета се одвијају на јединствен 
начин. Оно што је заједничко код 
већине дјеце јесу одређене специфичне 
фазе кроз које би оно требало проћи у 
одређеном периоду живота. Зависно од 
саме фазе у којој се дијете налази, али 
и бројних других фактора, реципрочна 
је адаптација на измјену услова 
живота и понашања. Узимајући у 
обзир и чињеницу која је постала наша 
свакодневица, а то је ковид пандемија, 
околности у понашању и адаптацији су 
се значајно промијениле и код одраслих, 
што усложњава адаптацију наших 
најмлађих, па би се шаљиво могло рећи 
да се сви адаптирамо.  

 Посљедњих годину и по дана 
наш живот је значајно промијенила 
пандемија. Више времена смо проводили 
унутар породице а значајно мање у 
социјалним интеракцијама. Као и свака 
промјена и ова има своје двије стране 
медаље. У контексту актуелне теме, 
пандемија није имала баш позитиван 
утицај, мада, наравно, изузеци увијек 
постоје. Дјеца у раним фазама живота 
најинтензивније зависе од афективне 
везаности, нарочито за мајку, која је 
у овом случају константно присутна, 
гдје дијете нема могућност адекватне 
просторне оријентације у односу на 
околину, сигурно инвестирано. Такође, 
не тако мање важно, а веома често се 
у пракси показало, да су мајке биле 
значајно изложеније стресу у периоду 
социјалне изолације (свакодневне 
обавезе уз рад од куће...). Све ово 

заједно је свакако довело до промјена у 
систему припреме за вртић и полазак у 
први разред.   

 Иако горе већ наведене 
чињенице утичу на значајну промјену у 
систему прилагођавања, преопширна су 
тема и нешто са чиме сваки појединац 
доприноси некој новој еволуцији и 
мијењању свијета.    

 Прије поласка у вртић, пожељно 
је разговарати са дјететом о промјенама 
које га очекују (наравно, уколико је 
дијете нешто старије од годину и по) а 
касније, зависно од узраста, неопходно 
је прилагођавати дјецу на самостално 
храњење, обување, графомоторичко 
извођење. Све претходно наведено 
није пожељно обављати тек пред сам 
полазак у вртић, већ пратити дјечији 
развој, подржати индивидуални развој, 
а не форсирати га.  

             Честе посјете играоницама и 
укључивање дјеце у вршњачке групе 
(нарочито ако је прво дијете у питању) 
изузетно је корисно за каснију лакшу 
адаптацију на непознато окружење. 
Са поласком у вртић наш задатак је да 
компензујемо осјећај несигурности који 
се јавља код дјетета усљед промјене 
људи и амбијента у којем борави. 
Свакако је препорука да то раде 
родитељи, одводе и доводе дијете у 
вртић (а не баке, тетке...) јер афективно 
везивање – развезивање успоставља 
се искључиво са њима. Ако тачно и 
досљедно успоставимо ритам долазака 
и одлазака, дијете ће мање бити у страху 
и напетости, спремније на адаптацију и 
игру.    

 Полазак у први разред је мање 

захтјеван ако су горе наведене препоруке 
бар дјелимично успостављене, поред 
тога што су дјеца нешто старија и 
боље сарађују. Услови за полазак у 
школу више фокусирају породични 
амбијент. Ако је дијете боравило у 
вртићу, сам прелезак у наредну фазу 
неће бити толико стресан, али ако није 
свакако постоје методе да се промјена 
релаксира и прилагоди. Такође зависи 
и од тога да ли је прво дијете или 
једино у породици. У вишечланим 
породицама, старија дјеца увијек служе 
као узор и кроз игру и причу о школи, 
дјелимично већ припреме млађе. Ако 
је једино, онда је то искључиво задатак 
родитеља. Поред разговора и подршке 
пожељно би било омогућити и неке од 
физичких услова за школу, као што су 
на примјер адекватан радни простор, 
соба са радним столом и столицом, 
која би била само дјечија, простор који 
обезбјеђује адекватну могућност пажње 
и концентрације, прибор. Успостављене 
хигијенске навике, навике поспремања 
играчака сада се усложњавају а наш 
првачић би требао да се укључи у 
извршавање и неких кућних активности 
(поспремање кревета, самостално 
обављање дневне тоалете, одлазак 
у набавку, наравно у договору са 
мајком, обављање задатих кућних 
послова), а све са  циљем припреме за 
радне навике извршавања домаћих 
задатака. Онолико пажње колико 
уложимо у разговору са дјететом, толико 
реципрочно добијемо у прогресији 
позитивног одговора на адаптацију 
и укључивање у обавезе и успјешно 
савладавање свих надолазећих обавеза 
нашег првачића. Важно је да знамо да је 
пажња највреднија валута коју имамо.      

 На крају, најважније је да 
схватимо да сваки међуљудски однос 
који имамо подразумијева не само 
размјену информација или извршавање 
задатака, него и вршење међусобног 
утиција на расположење и ставове. 
Емоционална економија је сума 
укупне размјене осјећања међу нама. 
Емоције су заразније од грипа, због 
чега и представљају највећи изазов 
за родитеља који је модел и сигурност 
сваком новом раздобљу код дјетета и 
огроман су изазов.

ЗДРАВЉЕ И МИПОЛАЗАК У ПРВИ РАЗРЕД И ВРТИЋ

РАЗГОВОР СА ДЈЕЦОМ КЉУЧАН ЗА АДАПТАЦИЈУ

ПИШЕ дипломирани психолог 
Сузана Тодоровић
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ЧУДЕСНИ БИЉНИ СВИЈЕТ

Дивљака је предак гајених 
сорти јабука. Укус јој је 
кисео и горак, мада аромом 

надмашује већину гајених сорти. 
Права дивља јабука је веома малена, 
често недозрела. Опора је, стеже уста, 
садржи веома мало шећера, и управо 
је то оно што је нашем организму 
најдрагоцјеније. Не постоји ни један 
плод који може више добробити 
учинити за наш организам од дивље 

јабуке.
 Дивљака је до 10 метара 
високо листопадно дрво, овалних 
назубљених листова. У позно 
прољеће проспу се њени бијели 
цвјетови; плодови дозријевају већ 
од септембра. Слични су гајеним 
јабукама, само мањи, углавном 
пречника од 3 до 4 центиметра. Беру 
се у септембру и октобру. Најбоље 
их је брзо употријебити, а много је 

начина како то можемо урадити, 
почевши од укусних освјежавајућих 
пића до доброг вина и јаког сирћета.

Против анемије

 Свако јутро на гладан стомак 
треба појести једну нарендану 
дивљаку преливену соком од пола 
лимуна, кашиком домаћег шумског 
меда и малом кашиком сока од 
боквице или дрењина.

Против опстипације

 Изванредан начин да се 
регулише столица и отклони затвор 
јесте да свакодневно узимате оброк 
од једне печене дивљаке са хљебом 
или, још боље, кашом од јечма, 
пшенице или ражи.

Дивљака – окрепљење за цијели организам

ПРИПРЕМИЛА 
ЈЕЛЕНА ЋАЈИЋ

Пекмез је традиционална воћна 
посластица романијског краја. 
Пред нама је старински рецепт 

наших бака, који нас мирисом куваних 
шљива враћа у прошлост. 

Потребно је:

плаве шљиве

шећер

 За овај пекмез од шљива не 
иде лимун нити лимунска киселина 
или конзерванс и зато се пекмез на 
овај начин јако дуго кува и поприлично 
је чврсте конзистенције.

Припрема:

 Омјер шљива и шећера је 
индивидуалан и ставља се према томе 
колико су шљиве киселе, односно 
слатке, дакле, након конзумирања 
на пола куваног пекмеза. Могло би се 
рећи да је неки стандардни омјер на 
пет килограма шљива један до један и 
по килограм шећера.

 Шљиве опрати и одстранити 

ПЕКМЕЗ ОД 
ШЉИВА

КУЛИНАРСКЕ 
МАЈСТОРИЈЕ
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ПРИПРЕМИЛА 
ВЕДРАНА РЕНОВИЦА

кошпице, помијешати са половином 
шећера у великом лонцу и на лаганој 
ватри кувати уз повремено мијешање. 
На почетку, све док се шећер не отопи 
и док шљиве не пусте сок, неопходно 
је чешће мијешање како не би 
загорјело. Пекмез се кува око четири 
сата па се затим штапним миксером 
добро измикса, а ако не волите 
ситне комадиће, пекмез је потребно 
пропасирати. Смјесу наставите кувати 
још око два до три сата. Пекмез је куван 
када изгуби готово сву течност и када 
са кутлаче отпада у комадима. Још 
увијек врућ пекмез наспите у претходно 
опране и стерилизоване стаклене 

тегле и на пола сата их оставите у 
пећници укљученој на 50℃, како би се 
створила лагана корица, те их потом 
затворите целофаном и одговарајућим 
поклопцем. Постепено их охладите и 
чувајте на сувом и хладном мјесту.

 Кажу да је пекмез од шљива 
печених у рерни укуснији, те да дуже 
траје.

Састојци:

 Три килограма шљива, један 
килограм шећера, један децилитар 
рума, те ванилин шећер и цимет.

 Рерну загријте на 200 степени, 
шљиве које сте претходно очистили од 
кошпица помијешајте са шећером па 
ставите у дубоку тепсију са поклопцем. 
Првих тридесет минута држите 
поклопљено па промијешајте шљиве. 
Оставите да се крчка још два до два 
и по сата без поклопца и мијешајте 
повремено. Када примијетите да 
се пекмез згуснуо, додајте рум и 
цимет па наставите пећи још десет 
минута. Извадите из рерне, па пекмез 
сипајте у стерилизоване топле тегле и 
конзервирајте као и иначе.
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КиМ ; 9.Осмијум,*публициста и писац  Куртовић , * основни зачин; 
10.Показна замјеница,* брод без једара  (тал.),* док, кеј; 11.Мјера 
за течност,*  глумица Ева, * тегоба, мучнина; 12.Град у Бразилу,* 
Ћопићев  јунак; 13.Грам,* еј (енгл.), одбојкашица Бјелица * гаус; 
14.Европска Заједница,* сребро*, галијум, * германијум; 15.Ноја,* 
општина у Срему,* боја за косу (кана); 16.Појам 1. водоравно.

Усправно:

1.Двије тригонометријске финкције; 2.Женско име, *тенисерка 
Нуами,* зимске олимп. игре; 3.Поп-пјевачица  Украден,*Будин 
противник,* грчко слово,* антонов; 4.Глумица Турман,*мајур, * 
ријрка у Сибиру,* уранијум; 5.Силицијум,* централно двориште,* 
говор, наука (грч.); 6.Атлетичарка  Шевинска,* гудура (њем), *  3,14; 
7.Држава у Средоземном мору,* голман Карлос,* Оливера Катарина 
(иниц.); 8. Провалити,* Фудбалер Пол,* војна  област; 9. Селенијум,* 
јудејска краљица,* град у Нигерији; 10.Просјак из Одисеје,* поп-
пјевачица Антић,* одбојкашица Поповић (слика 2),  * игла; 11. Лука 
на Кипру (Анија ?),* тротил, * кантаутор Славиша, *  Каровић Никола 
(иниц) 12.Организација  у УН,* град у Јапану, *  афр. антилопа; 
13.Појам 1. усправно.

ПРИПРЕМИО МИЛИВОЈЕ А. ЈАНКОВИЋ
РАЗОНОДА
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Сирће од дивљака

Ово сирће помијешано са медом и 
водом представља изузетно корисно 
и окрепљујуће средство за људски 
организам. За добар сан, против 
хроничног умора, тровања, високог 
притиска, несвјестице, претјеране 
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гојазности, главобоље, мигрене, 
пролива, повраћања, вртоглавице, 
болести грла, окоштавање зглобова, 
опекотина, перутавог екцема, 
проширених вена, опстипације, 
ишијаса. Јабуково сирће у разним 
комбинацијама, најчешће са медом и 
водом, вишеструко је дјелотворан лијек. 
Право сирће од дивљака се прави без 
додатка шећера, а процес је мало дужи, 

траје и до неколико мјесеци.
 Дивљаке треба добро опрати, 
затим отклонити оштећене и труле 
дијелове, док кору није потребно 
уклањати. Очишћене јабуке затим 
нарендати или машински уситнити, 
ставити их у већу посуду и оставити 
да одстоје неколико дана. Одабрану 
посуду прекрити газом како бисте воће 
заштитили од нечистоћа а да у исто 
вријеме обезбиједите довољно ваздуха 
за врење. Након што је одстајало два-
три дана, потребно је проциједити 
смјесу кроз газу тако да остане само 
сок који опет треба оставити покривен 
газом у посуди. Течност ће бити мутна, 
а временом ће се створити опна на врху. 
Повремено треба проциједити течност 
кроз газу да се не „поквари“ и поново 
вратити у посуду и прекрити газом, а сок 
ће се временом разбистрити. Свакако 
пробајте и када вам се укус свиди 
преспите сирће у чисте стаклене флаше. 
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ЈУБИЛАРНИ 20. МЕЂУНАРОДНИ АТЛЕТСКИ МИТИНГ

Учествовало око 150 такмичара

Јубиларни 20. атлетски митинг 
„Соколац 21“ и два првенства 
Републике Српске за млађе 

пионире и сениоре одржани су 20. 
августа, а учествовало је око 150 
такмичара из 25 атлетских клубова – 
17 из Српске, осталих 8 из Федерације 
Босне и Херцеговине, Србије и Црне 
Горе.  
 Тренер соколачког Атлетског 
клуба „Гласинац“ Неђо Ђуровић 
рекао је да је митинг протекао у 
знаку добрих резултата; остварени 
су очекивани резултати атлетичара у 
сениорској и пионирској конкуренцији 
Српске са којима се улази у завршну 
фазу овогодишње атлетске сезоне, 
обиљежене тешким условима за рад 
и такмичења због пандемије вируса 
корона. 
 – Међу атлетичарима који су 
наступили ван конкуренције похвалио 
бих олимпијца из Зенице Месуда 
Пезера, који је бацио куглу 20,07 метара, 
што је свјетски резултат. Оправдана 
очекивања за освајање златне медаље 
у скоку увис остварио је првак Балкана 
Марко Шуковић из АК „Требиње”, али 
је нешто бољи резултат постигао Емир 
Ровчанин из АК „Полет“ из Пријепоља, 
наступом ван конкуренције. У трци на 
5.000 метара за жене најбоља је била 
Луција Кимани из Бањалуке – навео је 
тренер Ђуровић.   
 Атлетичари „Гласинца“ 
освојили су укупно 19 медаља од којих 
су златне припале Младени Крајишник 
у скоку удаљ, Сари Лучић у скоку увис, 

Александру Лучићу у бацању копља 
те пионирима Алекси Бакмазу на 60 
метара и Тамари Тошић у бацању кугле.
 Предсједник Атлетског савеза 
Републике Српске Душко Ивичић 
изразио је захвалност соколачком 
Атлетском клубу за још једну успјешну 
организацију којом су оправдане 
тврдње да је Соколац традиционално 
извор великих талената у краљици 
спортова.
 Јубиларни 20. атлетски 
митинг на стадиону „Бара“ отворио је 
начелник општине Соколац Милован 
Бјелица и истакао да је локална управа 
створила све услове за успјешан рад АК 
„Гласинац“, који је технички организатор 
ове спортске манифестације. Он је додао 

да су соколачки атлетичари постизали 
значајне резултате од локалних до 
балканских такмичења.  
 У организацији Савеза за 
школски спорт Србије у Београду 
су, од 11. до 19. септембра, одржане 
Светске спортске игре младих, на 
којима је соколачки атлетичар Лука 
Кезуновић освојио двије сребрне 
медаље, и то у дисциплинама 100 
метара препоне са резултатом 15,40, 
који је нови рекорд РС за пионире, 
и у бацању кугле са резултатом од 
12,50 метара. Ова манифестација 
је била мини Олимпијада за младе 
који имају прилику да се такмиче на 
међународном нивоу.

СПОРТ
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Двадесет петог августовског 
дана, на стадиону „Бара“, у 
Сокоцу, фудбалери „Гласинца“ 

угостили су први тим Фудбалског клуба 
„Жељезничар“ из Сарајева. Одиграли 
су пријатељску утакмицу у којој је 
више среће имао домаћи друголигаш, 
те је коначан резултат био 3:2, на 
полувремену 1:2.
 „Жељо“ је повео голом 
Бекрића који је са 25 метара погодио 
мрежу домаћих. На 2:0 повисио је 

Јагањац након што је поспремио 
одбијену лопту. „Гласинац“ се враћа у 
меч пред крај првог дијела голом Шуке 
са 11 метара. У другом полувремену 
„Гласинац“ брзо долази до преокрета. 
Двије контре су биле кобне за Плаве, 
прво је Шука поравнао на 2:2, а потом је 
Рајић погодио за 3:2.
 ФК „Жељезничар“, на свом 
званичном порталу, упутио је домаћину 
захвалност на гостопримству и пожелио 
много среће у наставку првенства.

 Подсјећамо, ФК „Жељезничар“, 
због бројних успјеха од самог 
оснивања, важи за један од најбољих 
клубова у БиХ. Прошлу сезону завршио 
је на седмом мјесту м:тел Премијер 
лиге. Сусрет фудбалера „Гласинца“ и 
„Жељезничара“ на стадиону „Бара“ 
претходно се десио прије осамнаест 
година када су се Сокочани такмичили 
у Премијер лиги.

Послије 18 година „Жељезничар“ на „Бари“

„Гласинац“ подсјетио на старе дане

ЈЕЛЕНА МАРИНКОВИЋ

БРАНКА РАДОЊИЋ



Средином августа, почела је јесења сезона 2021/2022. године 
Друге фудбалске лиге Републике Српске – група исток. 
До краја септембра одиграно је седам кола а Сокочани су 

забиљежили три побједе и четири пораза. 

 „Гласинац 1936“ отворио је јесењу сезону на домаћем 
терену побједом над „Илићком“ из Брчког и резултатом 3:1. Већ 
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СПОРТЈЕСЕЊА СЕЗОНА ДРУГЕ ЛИГЕ РС 
– ГРУПА ИСТОК

НАКОН СЕДАМ КОЛА „ГЛАСИНАЦ  1936“ 
НА СРЕДИНИ ТАБЕЛЕ
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Сокочани запажени на свим значајним такмичењима
РК „ГЛАСИНАЦ“ СТРЕМИ КА НОВИМ УСПЈЕСИМА

БРАНКА РАДОЊИЋ

На Меморијалном 26. турниру „Рајко 
Кушић Куша" који је одржан 27. 
септембра, на Палама, џудисти 

соколачког „Олимпика“ освојили су 11 
медаља, од којих су три златне и осам 
бронзаних.   

 Тренер овог клуба Милорад 
Ђуровић изразио је задовољство 
постигнутим успјехом младих 
соколачких џудиста, који су у јакој 
конкуренцији и након дуже паузе због 

љетног школског распуста, освојили 
укупно 11 медаља, од 12 такмичара 
„Олимпика“ који су учестовали на овом 
џудо турниру, на којем се окупило 
око 300 такмичара из 30 клубова 
Републике Српске и Федерације Босне 
и Херцеговине. 

 – Златне медаље су освојили 
млађа полетарка Нађа Којић, млађи 
пионири Павле Башевић и Павле 
Вукојчић. Бронзане медаље припале су: 

Лазару Војиновићу, Урошу Абазовићу, 
Сергеју Подинићу, Николи Симићу, 
Василију Марјановићу, Страхињи 
Нешковићу те млађим полетарцима 
Кости Којићу и Давиду Лиздеку – навео 
је Ђуровић.    

 Џудо клуб „Олимпик“ наставља 
са активним тренинзима, а нова 
такмичења слиједе у новембру. 

За младе џудисте 11 медаља
ЏК „ОЛИМПИК“ НА 26. ТУРНИРУ „РАЈКО КУШИЋ КУША”

БРАНКА РАДОЊИЋ

Рукометни клуб „Гласинац“ Соколац 
је, од 13. до 15. августа, учествовао 
на 5. међународном рукометном 

турниру „Бијељина handball cup 2021.“, 
који има традицију дугу пет година.
Захваљујући одговорном раду и труду, 
рукометаши „Гласинца“ су добили 
позив за учешће на поменутом турниру, 
гдје се такмичило 68 екипа са преко 
1000 учесника у свим категоријама 
женског и мушког рукомета.
 Према ријечима тренера 
Рукометног клуба „Гласинац“ Јована 
Боровчанина, соколачки рукометаши 
су се представили у добром свјетлу и 
у укупном пласману су освојили шесто 
мјесто.
 – На турнир су ишли млађи 

чланови нашег тима и била је то 
прилика да их уведемо у рукометну 
игру, као и да виде како изгледа 
такмичење, јер су на овом турниру биле 
све екипе из региона које вриједе, 
односно које имају име и историју. 
Припала нам је шеста позиција, која је 
за нас реална и задовољавајућа – казао 
је Боровчанин. 
 Да је пред Рукометним 
клубом „Гласинац“ свијетла будућност, 
потврђује и позив Рукометне академије 
„Динамо“ из Панчева и спортског 
директора Ненада Вучковића, 
дугогодишњег репрезентативца Србије 
и Црне Горе у рукомету.

 – Задовољан радом наших 
тренера и квалитетом дјеце, Вучковић 

је изразио жељу да се у наредном 
периоду успостави сарадња између 
Рукометне академије „Динамо“ 
из Панчева и Рукометног клуба 
„Гласинац“. Направили смо велики 
корак за будућност и опстанак нашег 
клуба и радујемо се успјеху наше дјеце 
у другим већим клубовима, јер преко 
ове академије њима се отварају врата и 
европских клубова, ако буду хтјели, ми 
ћемо се потрудити да им то и омогућимо 
– потврдио је тренер Боровчанин.
 Такмичење у оквиру Друге 
лиге Републике Српске за рукометаше 
почело је 25. септембра када је 
соколачки „Гласинац“ на домаћем 
терену савладао екипу ОРК „Перихел“ 
из Брчког са 35:23. 

наредног викенда у гостима на Палама доживјели су и први 
пораз од екипе „Романије“ а исход утакмице био 3:1. Сокочани су 
успјели доћи до нових бодова у трећем колу, у сусрету са тимом 
из Сребренице. Фудбалери „Губера“ су са стадиона „Бара“ отишли 
кући без бодова, а „Гласинац“ је имао много више среће и уписао 
чак четири гола. У сљедећа три кола Сокочани су доживјели серију 
пораза. Прво су изгубили од „Фамоса“ из Војковића резултатом 
4:0, потом од „Власенице“ 2:1 те од „Вележа“ из Невесиња 2:1. 
Коначан учинак поправили су посљедњег викенда у септембру, 
када су у склопу 7. колa, на домаћем терену убједљивом побједом 
5:0 поразили састав из Милића. 

 У седам одиграних утакмица фудбалери „Гласинца“ 
постигли су 15 голова, а њихова мрежа затресла се укупно 
12 пута. Са гол разликом +3 сакупили су 9 бодова и заузимају 
средишње мјесто првенствене табеле.

ЈЕЛЕНА МАРИНКОВИЋ



Одбојкашица „Гласинца“ Маја 
Батинић потписала је уговор са 
грчим клубом са Крита „Neos oper 

Rethymno“. Маја је 23. августа отпутовала 
на Крит и започела ново искуство. 
Према њеним ријечима радује је што 
ће поново сарађивати са грчким тимом, 
што јој је пошло за руком прије двије 
године када је наступала за кипарски 
„Неа Саламина“.

 – Менаџер, који детаљно прати 
мој рад, предложио ме је руководству 
екипе на Криту и тако је дошло до новог 
ангажмана. Тим из града Ретимно има 
високе амбиције да се пласира у сами 
врх грчког првенства, чему ћу, надам 
се, допринијети. Уговор је потписан 
на једну сезону, тачније до краја маја 
сљедеће године. Прије двије године 
наступала сам за кипарски састав у 

Лимасолу. Нажалост, задесила нас је 
пандемија изазвана вирусом корона, 
која је стопирала читав свијет, па и 
кипарско првенство. Ипак, тај период ми 
је донио лијепо и квалитетно искуство – 
казала је Маја. 

 По завршетку уговора 
засигурно је очекује мјесто у матичном 
„Гласинцу“.

 – Ове сезоне соколачки тим 

ће да наступа у подмлађеном саставу. 
Без обзира на то, у питању је добар 
састав играчица и надам се да ће се 
изборити за мјесто у самом врху табеле 
– оцијенила је она.  

 Маја Батинић је преданим 
радом до сада постигла значајне успјехе 
у одбојкашкој каријери. Нови уговор је 
доказ да пут ка успјеху почива на труду 
и залагању.

СПОРТ МАЈА БАТИНИЋ ПОТПИСАЛА ЗА 
ГРЧКИ „NEOS OPER RETHYMNO“

ОВАЈ ПУТ ОКУШАЋЕ СРЕЋУ НА КРИТУ

Једна од најперспективнијих 
одбојкашица, које је изњедрио 
Соколац, Милица Радовић 

потписала је уговор са грчким клубом 
„Илисиакос“ чије је сједиште у Атини. 
Ријеч је о клубу који се такмичи у најјачој 
лиги Грчке, а како Милица каже, њихове 
амбиције су да се пласирају међу прве 
четири екипе.
 – Тим „Илисиакос“ је прије 
двије године ушао у Прву лигу Грчке, 
тако да не могу више информација да 
подијелим. Колико је остварив циљ, 
видјећемо како буду текле утакмице. 
Наравно, надам се најбољем и радујем 
новом искуству – додаје она. 
 Уговор је потписан на осам 
мјесеци. По добијању визе и дозволе 
за улазак у земљу, Милица је у првој 
половини септембра отпутовала у Грчку, 
којој се враћа након осам година.
 – Тада сам наступала за 
„Панаксиакос“ који се налази на острву 

Наксос. Драго ми је што ме сада у 
каријери очекује нешто у потпуности 
другачије и што ћу упознати све љепоте 
Атине – искрена је она.   
 Ова Сокочанка је ради 
надограђивања себе у спорту веома 
млада отишла од куће. 
 – Прва станица био је Београд, 
гдје сам остала пуних пет година. Након 
тога, услиједили су Ужице, Наксос у 
Грчкој, Бордо у Француској, па опет 
Босна и Херцеговина. Четири године 

наступала сам за белгијски „Сатурнус“, 
гдје сам проживјела једно од најбољих 
искустава, упознала сјајне људе и 
осјећала се као код куће – присјетила се 
Милица. 
 За једну од најбољих сезона у 
својој каријери истиче 2018/2019. када 
је са тимом у Белгији играла финале 
Купа и освојила друго мјесто. Као круну 
једне такве сезоне Милица је заслужено 
понијела награду МВП финала. 

ЈЕЛЕНА МАРИНКОВИЋ

Стазом успјеха поново у Грчкој

Милица Радовић наставља 
каријеру ван граница БиХ
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На радост свих љубитеља природе, 
21. августа је, по први пут, 
организована маратон вожња 

планинских бицикала „Романија зове 
2021”, на којој је учествовало више од 
60 бициклиста из Републике Српске, 
Федерације Босне и Херцеговине, 

ОДРЖАНА ВОЖЊА „РОМАНИЈА ЗОВЕ 2021”

Бициклизам - активан стил живота
Србије и Црне Горе. Стаза је била укупне 
дужине 60 километара, а прво мјесто је 
освојио Веселин Кусевија из Краљева 
док је други Сокочанин Миладин Скоко.
 Учесници су пошли у јутарњим 
часовима стазом која води од Спортске 
дворане соколачком главном улицом, 

трим-стазом Парка шуме Талине, 
макадамским и ливадским стазама 
према Ћаваринама, Озерковићима, 
Романији, Боговићким стијенама до 
Планинарског дома на Равној Романији, 
гдје је за све учеснике организован 
пригодан ручак.



У оквиру Планинарског друштва 
„Гласинац“ окупила се неформална 
група људи под називом „Romani-

ja Outdoor“ која се бави активностима 
на отвореном како би велики број 
могућности објединили у јединствену 
туристичку понуду. Однедавно је у 
понуди вожња кајаком на ријеци 
Биоштици, која свакодневно привлачи 
све већи број туриста.  

 Члан Управног одбора 
Планинарског друштва „Гласинац“ 
Мирослав Дивчић истиче да је Биоштица 
рај за риболовце, док љубитељи природе 
тврде да је кањон Биоштице један од 
најљепших у Босни и Херцеговини.

 – Ријека Биоштица је заиста 
један природни драгуљ који је 
незаслужено годинама био на маргини. 

Тек ове године смо одлучили, на 
наговор људи који су такве љепоте 
виђали у другим државама, да кренемо 
са вожњом кајаком. Још је пред нама 
много посла, набавке опреме, чамаца, 
као и едукација људи који то раде. 
Ово је тек почетак, који је тренутно 
поприлично успјешан, па ћемо видјети 
да у наредним годинама то буде на 
вишем нивоу – навео је Дивчић. 

 Он додаје да је ово још један 
садржај на подручју општине Соколац 
који ће привлачити туристе. Викенди су 
већ унапријед попуњени и посјећеност 
се може оцијенити као веома добра.

 – Углавном су то људи који 
бораве овдје на викенд-туризму, док 
су радни дани резервисани за наше 
Сокочане, људе који воле природу 

и рекреативце. На друштвеним 
мрежама се већ могу видјети предивне 
фотографије наших суграђана са тог 
подручја, али и људи из других општина 
који су осјетили чар вожње кајаком, 
а уједно те фотографије представљају 
облик рекламе – казао је Дивчић.  

 Према његовим ријечима, 
ентузијасти су уложили средства у 
опрему, затим у своју едукацију, али и 
вријеме да воде људе и раде тај посао.

 – Као што постоји плаћање за 
лежаљке када сте на мору или одлазак 
на рафтинг, тако имамо и симболичну 
котизацију да би неко могао да учествује 
у вожњи кајаком. Ако планирамо да 
нешто буде самоодрживо, то наравно 
мора имати одређену цијену, али та 
цијена ће да буде приступачна за све 
слојеве друштва – нагласио је он.    

 Од бројних активности 
планинара „Гласинца“, Дивчић је додао 
да је у току реализација пројекта дјечијег 
адреналин забавног парка у непосредној 
близини Планинарског дома „Црвене 
стијене“. Изабран је извођач радова 
и обезбијеђена су средства уз помоћ 
мјештана и људи добре воље, који 
су помогли финансијски и у дрвним 
сортиментима.

СПОРТВожња кајаком на ријеци Биоштици

ПРИРОДНИ ДРАГУЉ ВРИЈЕДАН ПАЖЊЕ
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 Oрганизатор и домаћин прве 
бициклистичке вожње „Романија зове 
2021” било је Планинарско друштво 
„Гласинац”, а према ријечима члана 
Управног одбора Мирослава Дивчића 
општи утисци су да је трка била 
одлично организована.

 – Нама као домаћинима и 
организаторима изузетно је драго да 
свако ко дође на Романију буде на неки 
начин задовољан и оде одавде препун 
успомена и утисака. Овај скуп је најбољи 
начин да се промовише бициклизам на 
Романији као активан стил живота који 
доноси много бенефита по здравље 
људи, уштеду времена проведеног 
у класичном превозу и низ других 
предности. Надамо се да ће ова трка 
прерасти у традицију и трудићемо се да 
то организујемо увијек на вишем нивоу 

– нагласио је Дивчић.  
 Чланови Планинарског 
друштва „Гласинац” и бициклистичког 
удружења у оснивању „Романија-
сајклинг”, прије изласка на стазу 

положили су цвијеће на гроб свог 
пријатеља Павла Нинковића, који је 
преминуо од повреда задобијених у 
саобраћајној несрећи у фебруару.

БРАНКА РАДОЊИЋ

БРОЈ 264
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