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Патријарх Порфирије свечано дочекан 

“Веома је важно да, без обзира на 
спољашње околности, будете оно што јесте 
и да идете путем који је одавно зацртан и 

записан у наше духовно биће.”

Дводневна посјета Његове светости поводом 50 година монашке и 30 година 
епископске службе Његовог високопреосвештенства митрополита дабробосaнског 

Хризостома
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Његова светост патријарх српски Порфирије 
боравио је 16. и 17. октобра у дводневној 
посјети Митрополији дабробосанској, 

поводом педесет година монашке и тридесет година 
епископске службе Његовог високопреосвештенства 
митрополита дабробосанског Хризостома.

 У Саборној цркви Рођења Пресвете Богородице 
у Сарајеву патријарх Порфирије је свечано дочекан, 
гдје је наредног дана служио свету архијерејску 
литургију уз саслужење митрополита дабробосанског 
Хризостома, црногорско-приморског Јоаникија, 
епископа захумско-херцеговачког и приморског 
Димитрија, будимљанско-никшићког Методија, 
бихаћко-петровачког и рмањског Сергија и других 
архијереја Српске православне цркве. 

 Истог дана, одржан је састанак патријарха 
српског Порфирија са градоначелником Источног 
Сарајева Љубишом Ћосићем, којем су присуствовали 
и начелници градских општина Источног Новог 
Сарајева Јован Катић, Трнова Драгомир Гаговић, 
Источне Илиџе Маринко Божовић, Источног Старог 
Града Бојо Гашановић и Сокоца Милован Бјелица, као 
и посланици у Народној скупштини Републике Српске 
са овог подручја. 

 Након састанка, Његова светост патријарх 
српски Порфирије новинарима је истакао да је 
радостан што је имао прилику за непосредан сусрет 
са људима који живе у Источном Сарајеву, Сарајеву 
и широм Републике Српске и Босне и Херцеговине, 

нагласивши да живот на овим просторима није нимало 
лаган.   

 – Лични сусрети са браћом у Христу, са 
православним верницима, Србима на овим просторима 
велики су дар за мене, али исто тако и сусрети са 
другим људима који припадају другим верама и 
народима. Утисци о некоме или нечему без реалног 
личног сусрета у најмању руку могу да доведу до 
погрешних закључака о некоме кога нисмо упознали, 
а често могу да одведу на погрешне путеве када се 
говори о међусобним односима. Ја сам пореклом 
из ових крајева и много пута сам изјављивао какав 
је мој доживљај и однос према Републици Српској и 
људима који овде живе. Знам ко су људи који овде 
живе и још из тих времена јасно ми је да је мало 
простора на којима живе православни Срби а да су 
толико органски, нераскидиво дубоко повезани са 
својом духовношћу и својом вером. Овде живот није 
нимало лак, ни у материјалном смислу ни у смислу 
трагања за собом, а ништа мање није компликован 
ни када је реч о међуљудским односима између 
различитих народа. Веома је важно да, без обзира 
на спољашње околности, будете оно што јесте и да 
идете путем који је одавно зацртан и записан у наше 
духовно биће. Стављајући по страни заједничко и 
лично треба учинити све како би били оно што се зове 
народ српски православни. Сви смо потребни једни 
другима. Ви као народ сте молитвени задатак за нас 
свештенике и молим се за мир међу нама, али и за 
мир међу свим људима у Републици Српској, БиХ и у 

Патријарх Порфирије свечано дочекан 

Сачувати православну вјеру и живјети по њеним 
начелима
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читавом свету. Тај мир никада нећемо постићи ако не 
постигнемо мир у себи. Мир који је духовна категорија 
и кога не може бити без наше молитвене заједнице са 
Богом. Без молитве, Бога и труда да живимо како Бог 
од нас очекује не можемо постићи ни минимум мира 
у својој души – поручио је патријарх Порфирије, који 
је благословио народ у Источном Сарајеву и честитао 
митрополиту дабробосанском Хризостому јубилеј.

          Његово високопреосвештенство митрополит 
дабробосански Хризостом указао је на значај да се 
у Источном Сарајеву рађа и расте, јер је то највеће 
богатство за Град, српски народ и цијелу Републику 
Српску. 

 – Источно Сарајево је значајно за српски народ, 
да се развија у миру, слози, у љубави и најважније у 
српском јединству и заједништву. Како каже свети 
владика Николај – да нас Бог сједини, уједини, обожи 
и најважније, да нас умножи, да нас буде што више. 
Сваки сусрет, сваки молитвени сабор је велики догађај 
за цркву, заједницу и град. Осјетили смо у Источном 
Сарајеву велику радост и задовољство нашег народа, 
што је и био циљ нашег духовног и литургијског 
саборовања. Захваљујем се Његовој светости што је 
издвојио вријеме да заједно са другим архијерејима 
подијели обиљежавање мојих педесет година монашке 
и тридесет година епископске службе. Желим да овај 
дан буде срећан и благословен за све, као и да Господ 
све обрадује још многим догађајима и сусретима 
у Источном Сарајеву, а да ће Бог дати да то буде 
убрзо. Ово је само један наговјештај да ћемо се чешће 
сусретати, да се радујемо и веселимо, прије свега, 
духовном напретку, али, ако Бог да, и физичком и у 
сваком другом погледу напретку на овим просторима 
– навео је митрополит Хризостом.

            Градоначелник Источног Сарајева Љубиша 
Ћосић нагласио је да је дочекан најдражи гост – 
српски патријарх Порфирије и додао да је овај град 
страдалник, у коме живи 65.000 људи добре душе и 
добрих домаћина, чија је жеља да у сваком сегменту 
свог живота иду напријед.

 – Грађани Источног Сарајева у нашем најдражем 
госту – патријарху Порфирију виде вјеру, наду, коме 
се моле да се он за њих моли Богу, да учинимо да све 
недаће овога свијета прођу поред нас и да заједно, како 
српски тако и сви остали народи на овим просторима 
у Републици Српској и Босни и Херцеговини, живимо у 
миру, слози и разумијевању. Заједно са запосленима 
из Градске управе, начелницима општина и народним 
посланицима замолио сам патријарха да се моли Богу 
за грађане Источног Сарајева и шири причу о ономе 
шта је овај град. Увјерен сам да ће бити прилике да 
у наредном периоду патријарх наш долази добрим 
поводом овдје – додао је градоначелник Ћосић.    

             Патријарху Порфирију градоначелник је пожелио 

здравље, срећу и да води овај српски брод, да помаже 
у томе да једни друге разумијемо, да живимо у миру, 
слози, као и сви људи и народи око нас.

 Потом је услиједила шетња патријарха 
Порфирија до Трга Републике Србије у Источном 
Сарајеву, гдје се окупио велики број вјерника како би 
поздравили и изразили поштовање и радост поводом 
његовог доласка. Присутнима се патријарх обратио 
са ријечима да чувају православну вјеру и живе по 
њеним начелима. Он је изразио радост што ће на Тргу 
бити изграђен православни храм, за који је рекао да 
треба да буде мјесто сабирања, молитве, врлине, 
изграђивања духовног здравља и који ће бити живи 
храм Христа и Цркве његове.

           Посјету је патријах Порфирије започео дан 
прије, када је боравио у општини Соколац – једном 
од сједишта Митрополије дабробосанске. Дочекао га 
је митрополит Хризостом са начелником Милованом 
Бјелицом. 

БРАНКА РАДОЊИЋ

 – Много тога се могло чути и научити од нашег 
патријарха Порфирија који је током цијеле посјете слао 
јасне поруке мира. Упознали смо га са комплетном 
ситуацијом у нашој општини, привредом, структуром 
становништва, условима у којима живи наш народ као и 
са путном комуникацијом. Патријарха сам информисао 
о томе колико је храмова Српске православне цркве 
изграђено у Сокоцу и поменуо да су веома добри 
међунационални односи и да није забиљежен ниједан 
инцидент – додао је начелник Бјелица.  

 Био је ово патријархов први боравак у Сокоцу 
од избора за поглавара Српске православне цркве. 
Овом посјетом српски патријарх Порфирије учинио 
је радост и благослов свештенству и вјерујућем 
народу Романије, као и два његова претходника – 
блаженвопочивши патријарх Павле и блаженопочивши 

патријарх Иринеј.
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Одборници Скупштине општине Соколац усвојили 
су све тачке дневног реда на шестој редовној 
сједници одржаној 4. октобра. Поред Извјештаја 

о успјеху ученика Основне школе „Соколац“ у учењу 
и владању на крају школске 2020/2021. године, 
усвојени су и Извјештај о васпитно-образовном раду 
за радну 2020/2021. годину Установе за предшколско 
васпитање и образовање, као и Годишњи програм 
рада ове установе за 2021/2022. годину. 
 Директор Основне школе „Соколац“ Ђорђе 
Рајић рекао је да су током претходне године, због 
специфичног начина рада усљед пандемије, прављени 
уступци при провјери знања ученика и оцјењивања, 
па је пролазност била 100 одсто, са много одличних 
ученика и 12 вуковаца у деветим разредима. 
 – Од 1. септембра, настава се одвија у 
комплетним одјељењима са часовима по 45 минута, уз 
спровођење свих епидемиолошких мјера – нагласио  је 
Рајић.
 Вршилац дужности директора Установе за 
предшколско васпитање и образовање Соколац 
Споменка Маловић истакла је да је повећан број дјеце 
у овој установи и да је вртић добио на кориштење 
још двије просторије у оквиру објекта, које је раније 
користила Основна школа „Соколац“. 
 – Обданиште тренутно има 158 дјеце у осам 
васпитно-образовних група, чија цијена боравка 
износи 150 КМ. Упис малишана још траје и сва дјеца 
су примљена по конкурсној процедури – додала је 
Маловићева. 
 Након сједнице, одборник СДС-а Данко 
Вучетић нагласио је да је овај период усљед пандемије 
вируса корона, захваљујући руководству Основне 
школе успјешно превазиђен. 
 Шеф клуба одборника СНСД-а Ђорђе Радић 
такође је указао на отежан рад образовних установа, 
условљених актуелном епидемиолошком ситуацијом.   
 – Мислим да је један вишегодишњи проблем 
недостатка просторија у вртићу ријешен захваљујући 

новом руководству ове установе. То је добра ствар, 
првенствено за дјецу, чија су оба родитеља запослена. 
Када је у питању Основна школа „Соколац“, сматрам 
да су оцјене мало нереалне у овом тренутку, узимајући 
у обзир да су часови били по двадесет минута и да 
дјеца нису могла да усвоје довољно знања. Надамо се 
да ће остати оваква ситуација и часови од четрдесет 
пет минута, јер дјеца су много истрпјела у претходној 
години и ту смо на располагању директорима да 
помогнемо колико можемо – рекао је Радић.  
 Једногласно је усвојен и Приједлог Одлуке 
о продаји градског грађевинског земљишта у 
Видрићима путем лицитације. Одборник СДС-а Данко 
Вучетић је истакао да ће ова странка увијек подржати 
конструктивне приједлоге, чији је циљ развој општине 
Соколац. 
 – Општина Соколац се креће једним 
интензивним током и експанзијом менаџерске политике 
а томе у прилог иде и податак да смо усвојили одлуку 
о продаји земљишта у Видрићима, гдје се већ појавио 
власник одређених парцела Милан Станојевић, који 
гради етно-село на том простору. Визијом развоја 
туризма наше локалне заједнице, желимо да се и тај 
дио општине развија – навео је Вучетић.
 Ђорђе Радић, шеф Клуба одборника СНСД-а, 
рекао је да је ова продаја само још један подстрек 
за приватнике који желе да улажу у развој општине 
Соколац и нагласио да је Станојевић својим радом 
заслужио да има подршку локалног парламента.  
 Већином гласова одборника, за члана 
Општинске изборне комисије Соколац изабран је 
Драган Башевић, док је за члана школског одбора 
Средњошколског центра „Василије Острошки“ 
Соколац у име јединице локалне самоуправе изабрана 
Сњежана Самарџија.
 На скупштинском засједању саопштено је да је 
од ове сједнице предсједник Клуба одборника Демоса 
у Скупштини општине Соколац Срђан Кнежевић.

Шеста редовна сједница Скупштине општине Соколац

Усвојени извјештаји о основном и предшколском образовању

БРАНКА РАДОЊИЋ
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На седмој редовној сједници Скупштине општине 
Соколац, одржаној 12. новембра, највише пажње 
одборника имале су тачке дневног реда које 

су се односиле на Информацију о извршењу буџета 
општине Соколац за период од 01. 01–30. 09. 2021. и 
Нацрт ребаланса буџета општине Соколац за текућу 
годину. 
 Самостални стручни сарадник за 
предузетништво у општини Соколац Митар Пржуљ 
образлажући Информацију о извршењу буџета за 
поменути период истакао је да су укупна буџетска 
средства остварена за 5.695.229 КМ.
 – Укупни буџетски расходи и издаци су 
6.295.729 КМ, при чему видимо да је разлика 600.500 
КМ. Када су у питању буџетски приходи и примици и 
порески приходи, њихово остварење је 2.887.488 КМ, 
а у оквиру њих порез за лична примања остварен 
је за 55%, порез на непокретности за 63% док су 
индиректни порези реализовани са 81% – истакао је, 
између осталог, Пржуљ. 
 Одборници окупљени око СНСД-а нису 
подржали Информацију о извршењу буџета општине 
Соколац за првих девет мјесеци ове године. Шеф Клуба 
одборника СНСД-а Ђорђе Радић истакао је да дефицит 
износи око 600.000 КМ и да као такав није могао бити 
подржан. Према његовим ријечима, скупштинска 
већина није подржала ни Нацрт ребаланса буџета 
општине Соколац за 2021. годину као ни Одлуку о 
усвајању ребаланса буџета општине Соколац за исти 
период.  
 – Са повећањем прихода од ПДВ-а у свим 
општинама исказан је суфицит, али је у општини Соколац 
дефицит, који се и са ребалансом не би промијенио 
и био би виши од два милиона конвертибилних 
марака. Скупштинска већина није хтјела подржати тај 
недостатак у буџету због начелниковог неуважавања 
амандмана који су већ усвојени на претходним 
сједницама, а нису уврштени у Буџет. Осим тога, 
начелник је прекорачио одређене ставке, а дозвољено 
је десет процената њиховог прекорачења. Прекршен је 
закон и не желимо да учествујемо ни у једној одлуци 
која је штетна за грађане општине Соколац – навео је 
Радић.  

 Радић је нагласио да коалиција коју чине 
СНСД, ДЕМОС, Уједињена Српска и један независни 
одборник имају одређен став када је у питању Нацрт 
ребаланса Буџета.
 - Наш став је да буџет мора да буде усклађен 
са реалним приливима средстава, која се морају исто 
тако планирати, како би се трошило колико се заради, 
а не да се прави буџет и исказују жеље које нису могуће 
у овом тренутку – закључио је шеф Клуба одборника 
СНСД-а Ђорђе Радић.
 Начелник општине Соколац Милован Бјелица 
је након сједнице истакао новинарима да скупштинска 
већина није подржала ребаланс буџета из разлога што 
жели да учествује у његовом креирању. 
 – Ми смо се у међувремену договорили да се ово 
питање око Нацрта ребаланса буџета нађе на наредној 
сједници. Добили смо сагласност са препорукама од 
Министарства финансија Републике Српске које треба 
уврстити, а уважићемо и ставове скупштинске већине 
предвођене СНСД-ом, шта треба кориговати у Нацрту 
ребаланса буџета у оном оквиру који смо добили од 
ресорног министарства и они су се сложили са тим. 
Задовољан сам са пословањем за ових девет мјесеци 
2021. године, дефицит се није повећао у односу на 
претходни период, а надам се да ће до краја 2021. 
бити још мањи – казао је начелник Бјелица. 
 Усвојен је Приједлог програма зимског 
одржавања улица, насеља, локалних и некатегорисаних 
путних праваца на подручју општине Соколац за 
2021/2022. годину.
 – Имамо једног извођача радова који је 
прошао на тендеру; то је предузеће „Романијапутеви“. 
Међутим, на овој сједници смо констатовали да првог 
дана када будемо имали сњежне падавине, ово 
предузеће не може очистити све засеоке и донијели смо 
одлуку да се мора ангажовати додатна механизација, 
како би било све проходно у року од 24 часа – додао је 
начелник.    
 На седмој редовној сједници Скупштине 
општине Соколац усвојен је и Приједлог одлуке о 
продаји градског грађевинског земљишта путем 

лицитације.

Седма редовна сједница Скупштине општине Соколац

Одборници и даље без сагласности о буџету

БРАНКА РАДОЊИЋ
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На петој редовој сједници Скупштине Града 
Источно Сарајево одржаној 26. новембра, 
усвојен је Нацрт ребаланса буџета  за 2021. 

годину у износу од 14.867.193 КМ. Према ријечима 
градоначелника Источног Сарајева Љубише Ћосића, 
најбитнија два документа која су усвојена на овој 
сједници су Нацрт ребаланса буџета за 2021. и Нацрт 
буџета за 2022. годину.   

 – Повећање ребаланса у односу на први 
нацрт у износу од око милион КМ највећим дијелом 
је узроковано повећањем средстава од ПДВ-а и 2 
милиона КМ која ће дозначити Влада РС а која ће 
бити усмјерена на куповину 51 одсто власничког 
удјела у  предузећу „МОФАС“, чиме ћемо покушати 
да сачувамо око 60 радних мјеста и веома вриједну 
имовину у центру града. Повећали смо средства за 
спорт, имамо више средстава за културу, невладин 
сектор, а радили смо и у области инфраструктуре 
– рекао је Ћосић те додао да ће истим трендом, са 
буџетом од 12,5 милиона КМ наставити и у 2022. години, 
гдје ће око милион КМ издвојити за пројекте попут 
водоснабдијевања у општини Источно Ново Сарајево, 
изградњу објекта у Мокром, у сарадњи са општином 
Пале, реконструкцију главне улице у Сокоцу, пројекат 
руралне инфраструктуре те изградњу два парка.

 Клуб одборника Српске демократске странке 
гласао је против усвајања ове двије тачке. Одборник 
СДС-а Предраг Шаровић сматра да су поједине ставке 
једноставно неприхватљиве. 

 – Планирана буџетска резерва у износу од 
90.000 КМ повећана је на 220.000 КМ са огромних 
130.000 КМ разлике. Огромно је и повећање за 
привремене и повремене послове и уговоре о дјелу 
што је контрадикторно тврдњама да је у управи вишак 
запослених – истакао је Шаровић.

 На сједници је основано ново јавно 
предузеће Директне инвестиције града Источно 
Сарајево „ДИГИС“ које ће бити у власништву Града 
и које ће купити 51 одсто власништва у предузећу 

„МОФАС“. Према ријечима градоначелника Ћосића, 
очекивања су да ово предузеће, заједно са осталим 
привредним субјектима који су вољни да се удруже, 
уђе у процес акционарства на подручју Града, како би 
парципирали у прављењу нових привредних субјеката 
и запошљавања.

 Одборници опозиције су подржали одлуку о 
оснивању новог предузећа уз одређене примједбе. 
Према ријечима одборника СДС-а Марка Сикиме, 
Клуб одборника ове странке гласао је за оснивање 
новог предузећа искључиво због радника садашњег 
„МОФАС-а“. 

 – Нашли смо се у ситуацији да о овом питању 
расправљамо у посљедњи моменат, када је већ 
покренут стечајни поступак, уз материјал који смо 
тек пред сједницу добили на увид, али нисмо могли 
да гласамо против како не бисмо окончали судбину 
радника овог предузећа. Не слажемо се ни са начином 
на који Градска управа покушава да ријеши овај 
проблем, с обзиром да средства од 2 милиона КМ иду 
тренутним већинским власницима предузећа „МОФАС“ 
– рекао је Сикима и додао да ће „ДИГИС“ бити већински 
власник „МОФАС-а“, што ће бити само наставак агоније 
за раднике јер ова средства неће моћи да се користе за 
исплату обавеза према добављачима и радницима, а у 
буџету за нареду годину нема планираних средстава 
којима би располагали у случају нових потешкоћа овог 
предузећа.

 Одборници су на сједници усвојили 
Информацију о стању у области медија, Информацију 
о заштити животне средине, којом ће бити дефинисано 
управљање депонијама, за шта ће из буџета за наредну 
годину бити издвојено 150.000 КМ како би се у сарадњи 
са општинама уредиле депоније у Рогатици, Палама 
и Трнову, те Информацију о Свјетском првенству у 
аматерском бициклизму у Источном Сарајеву, које је 
одржано у октобру. 

ЈЕЛЕНА ЋАЈИЋ

Скупштина Града Источно Сарајево

Усвојен Нацрт ребаланса буџета за 2021. годину
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АКТУЕЛНОСТИ

Невријеме и бујичне поплаве почетком мјесеца 
новембра захватиле су бројне градове Босне и 
Херцеговине и Републике Српске. У појединим 

мјестима проглашена је ванредна ситуација, а 
угроженом становништву помоћ су пружиле екипе 
Цивилне заштите, МУП-а, жандармерије, ватрогасци 
и многобројни солидарни грађани. Вода је поплавила 
знатан број домаћинстава, многи су остали без стоке 
и пластеничке производње а у појединим подручјима 
вршена је и евакуација грађана из својих домова. На 
подручју града Источно Сарајево најпогођенија је 
општина Трново, потом Источна Илиџа, а нешто боља 
ситуација је била у Палама. Ни најстарији становници 
овог дијела Српске не памте овакав потоп. 

 Премијер Републике Српске Радован 
Вишковић одржао је састанак 6. новембра, у Источном 
Сарајеву са градоначелником Љубишом Ћосићем 
и начелницима општина. Том приликом обећао је 
подршку Владе у санирању штета и позвао Град и 
локалне заједнице да формирају комисије за процјену 
штете. Десетог новембарског дана временске прилике 
су се стабилизовале, па се одмах приступило наредним 
корацима и самој санацији. 

 Иако је највећа количина падавина 
регистрована на подручју општине Соколац, око 166 
литара по м2, наша локална заједница прошла је са 
много мањом штетом. Како је констатовао начелник 
Милован Бјелица, управо то је резултат пројеката и 
милионских улагања у водоводну и канализациону 
мрежу на подручју Сокоца, током више година уназад. 

 – Дошло је до оштећења неколико кубика грађе 
шуме те оштећења на појединим електроводовима, 
односно дијелу далековода према Каљини. 
Седам трафостаница било је ван функције, а 
захваљујући благовременој интервенцији радника 
Електродистрибуције, кварови су брзо отклоњени. За 
два дана струју су добили и мјештани Бара, Врховина, 

Згона и Поратка. Одмах на почетку мјесеца обратило 
ми се двадесетак домаћина који су имали оштећења 
на крововима кућа и објеката. Фомирао сам комисију 
за процјену ситуације а у међувремену је  пристигло 
још пријава из других дијелова наше општине. У току 
је процјена штете и у наредном периоду видјећемо о 
којем степену се ради. Сви настали проблеми у Сокоцу 
узроковани су искључиво јаким ударима вјетра, 
такорећи вјетроломовима – истакао је Бјелица.

 Он је додао да није било ни пријављених 
поплава у подрумима стамбених зграда и подсјетио 
да је општина прошле године ангажовала машине 
за прочишћавање канализационих и водова који 
сакупљају површинске и отпадне воде.

 – Познато је да је у претходним годинама усљед 
већих падавина долазило до поплава у Подроманији, 
а бројним улагањима у реконструкцију водоводне и 
канализационе мреже, показало се да је и то ријешено. 
Такође, на локацији гдје је Градска пијаца у Сокоцу, 
није било задржавања воде усљед значајних количина 
падавина, као што је то био случај прије више година. 
Једино је на мосту забиљежено мање оптерећење – 
подсјетио је начелник Сокоца Милован Бјелица. 

 Он је истакао да ће највећи дио трошкова за 
санацију сносити општине, а у вези с тим најугроженијим 
грађанима, који су се пријавили, одобрено је да у 
локалном предузеђу грађевинског материјала преузму 
основни неопходни материјал.

 Влада РС ће највише средстава уложити у 
општине Источна Илиџа и Трново. У другој половини 
новембра почела је санација корита ријеке Жељезнице 
у Источној Илиџи, а како је потврдио премијер за ову 
сврху Влада је издвојила милион марака, док улагања 
општине износе 300.000. За санирање клизишта 
задужени су „Путеви Репубике Српске“.   

ЈЕЛЕНА МАРИНКОВИЋ

НОВЕМБАР У ЗНАКУ ПОПЛАВА

Комисије за процјену штете на терену
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АКТУЕЛНОСТИ

Чувајмо Републику Српску! Живјела Српска и 
српско јединство! Заједничка је порука која је 
послата поводом 30 година од оснивања Српске 

аутономне области (САО) Романија.   

 Током свечане академије „Док је Романије“, 
која је одржана 22. новембра, у порти Храма 
Романијске Лазарице начелник Сокоца Милован 
Бјелица је истакао: 

 – Ово је датум који је битан у стварању 
Републике Српске. Непринципијелна коалиција, коју су 
тада направили Муслимани и Хрвати, којом су почели 
да преглашавају Србе који нису имали другог избора 
осим да се правним средствима изборе за свој статус 
на основу Закона и Устава СФРЈ и БиХ. Први потез 
је био формирање заједница општина, након тога је 
проглашена САО Романија, којој се прикључио велики 
број општина и мјесних заједница које су доносиле 
мини-референдуме и прикључивале се – рекао је 
Бјелица те додао да је Српска аутономна област 
Романија обухватала око 4.000 километара квадратних 
са  200.000 становника који су подржали ову одлуку. 

 – Републику Српску смо бранили и одбранили 
и као такву дочекали да је свијет призна – додао је 
Бјелица и поручио да је циљ овог окупљања да млађе 
генерације виде шта значи српско јединство, којем 
захваљујући бивају остварени зацртани планови.    

 – Нашу Републику Српску треба да чувамо, да 
превазиђемо наше нетрпељивости јер када су у питању 
Српска и њене ингеренције, то не смије доћи у питање. 
Чувајмо Републику Српску! Живјела Српска и српско 
јединство – завршио је Бјелица.    

 Предсједник Скупштине заједнице три 
општине, а потом и предсједник Скупштине Српске 
аутономне области Романија био је Радан Тошић.  

 – Конститутивна сједница Скупштине САО 
Романија, одржана 17. септембра 1991. године, била 
је као одговор на пријетње из Сарајева и атак на 
обесправљени српски народ. Свечана академија је 

прилика да се јавност подсјети на почетак деведесетих 
година прошлог вијека када се српски народ у 
тадашњој БиХ почео да организује у регионалне 
институције након што су Муслимани и Хрвати донијели 
декларацију о независности БиХ, чиме су права Срба 
била угрожена. Права која смо тражили тада и за која 
смо се залагали, нисмо могли остварити под притиском 
међународне заједнице и догађаја који су услиједили 
након тога. Српска је одбрањена захваљујући борцима 
Војске Републике Српске и онима који су за њену 
слободу дали животе – нагласио је Тошић.  

 Скупштина САО Романија окупила је људе 
национално свјесне и одважне у тим дешавањима а 
у организовању помоћи браћи са друге стране Дрине 
био је и Мирко Боровчанин, члан Удружења Срба са 
Романије у Београду. 

 – Много смо помогли и испунили смо задатак 
који смо имали. Било је то право задовољство, а сви 
смо дали што смо могли – истакао је Боровчанин.  

 Права сваког народа на самоопредјељење, 
укључујући и право на отцјепљење, на основу своје 
слободно изражене воље, а у складу са својим 
историјским тежњама да живе уједињени у СФРЈ, 
изражавањем кроз стварање аутономних области, 
потом Републике Српске, био је поновни крик за 
слободом и јединством. На том путу стварања РС, 
формирање аутономних области представља камен 
темељац. САО Романија се, реорганизацијом Српских 
аутономних области, 21. новембра спојила са Српском 
аутономном области Бирач, чиме је формирана Српска 
аутономна област Романија–Бирач. 

 Поводом 30 година од оснивања, положени су 
вијенци на Српском војничком-спомен гробљу „Мали 
Зејтинлик“ у Сокоцу и на Централном споменику те 
служен парастос. Током свечане академије „Док 
је Романије“ изведен је богат културно-умјетнички 
програм у којем су учествовали пјесници из овог краја, 
културно-умјетничка друштва, гуслари те камерни 
квартет и Јелена Аничић са Пала. ВЕДРАНА РЕНОВИЦА

Академија поводом 30 година од оснивања САО 
РОМАНИЈА

Живјела Српска и српско јединство!
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Амбасадор Србије у БиХ Александар Ђорђевић 
посјетио је 11. новембра општину Соколац и са 
начелником Милованом Бјелицом разговарао 

о стању на подручју ове локалне заједнице, града 
Источно Сарајево и Републике Српске, са посебним 
акцентом на пројекте чија је реализација у току.

 Након састанка, господин Ђорђевић подсјетио 
је да ово није прва посјета нашој општини, са којом 
постоји изузетна сарадња. 

 – Начелник Бјелица ми је реферисао да су 
решени сви имовинско-правни и други односи који су 

били неопходни да би се будући пројекти спроводили. 
У временима која долазе, водићемо рачуна о томе да 
инфраструктурни велики пројекти између две државе 
– Републике Србије и Босне и Херцеговине,  не мимоиђу 
Сарајевско-романијску регију, а пре свега општину 
Соколац – констатовао је амбасадор Ђорђевић.

 На састанку је разговарано о пројекту који је 
везан за изградњу Градске куће, а према ријечима 
начелника Милована Бјелице, сва неопходна пројектна 
документација за изградњу Градске куће је ријешена, 
пројекат је прослијеђен Влади Србије и очекује се 
подршка у његовој реализацији. Ријечи је било и о 
путној комуникацији са нагласком на дионицу пута 
Београд–Сарајево.   

 – Познато је да је став Србије да поменута 
дионица пута иде преко Романије, односно од 
Устипраче на Рогатицу и Соколац. Да ли ће то бити брза 
цеста или ауто-пут није јасно дефинисано, али ће бити 
модернији и квалитетнији пут, што је и сам предсједник 
Србије Александар Вучић недавно изјавио – навео је 
Бјелица.

 Он је захвалио Србији која помаже РС 
и њен народ, нагласивши да се, осим подршке 
инфраструктурним пројектима, граде енергетски 
објекти у РС, а посебна помоћ је пружена у актуелној 
пандемији вируса корона у донацији медицинске 
опреме. 
 Састанку је присуствовао и војни аташе у 
Амбасади Србије потпуковник Саша Нешић.

БРАНКА РАДОЊИЋ

Амбасадор Србије посјетио 
општину Соколац

Велики пројекти неће 
заобићи Сарајевско-

романијску регију

Током мјесеца октобра, на подручју општине 
Соколац забиљежен је пораст обољелих од 
вируса корона и епидемиолошка ситуација у 

поменутом периоду је оцијењена као нестабилна. До 
средине мјесеца новембра смањен је број лица са 
респираторном инфекцијом и комплетна слика је била 
у благом побољшању. С обзиром на то да надолази 
период крсних слава очекује се већи број окупљања 
те надлежни апелују на грађане да се придржавају 
препоручених мјера.

 У Дому здравља „Др Љубомир Ћеранић“ 
Соколац, у новембру је почела  имунизација трећом 
дозом вакцине против вируса корона. Закључно са 
крајем мјесеца вакцину су примила 53 пацијента, који 
су претходно примили обје дозе вакцине.

 Према ријечима директорице соколачког Дома 
здравља др Адријане Станар, до сада је прву дозу 
примило укупно 2.868 пацијената, док је другом дозом 

вакцинисано 2.742. 

 – Сви заинтересовани суграђани могу се 
пријавити свом тиму породичне медицине ради 
формирања спискова и обезбјеђивања потребних 
количина вакцина. За трећу дозу могу се пријавити 
и грађани који су прве двије дозе примили у 
иностранству, уз услов да посједују валидну потврду 
– навела је она. 

 Недавна појава омикрон варијанте, мутирајућег 
соја вируса у свијету, додатно наглашава важност 
бустер дозе и превенције како би се људи заштитили 
од ковида 19. Будући да трећа доза снажно смањује 
симптоме заразе, могла би помоћи у заустављању 
повећаног ширења вируса којем свједочимо.  

 За примање треће дозе потребно је да прође 
шест мјесеци од ревакцинације, без обзира на врсту 

вакцине.

Дом здравља „Др Љубомир Ћеранић“

Трећа бустер доза вакцине доступна грађанима

ВЕДРАНА РЕНОВИЦА
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У Храму Свете Петке на Војничком спомен-
гробљу „Мали Зејтинлик“, који је саграђен 
да буде духовни споменик српским синовима 

страдалим у Одбрамбено-отаџбинском рату, Његово 
високопреосвештенство митрополит дабробосански 
Хризостом служио је Свету архијерејску литургију 27. 
октобра, поводом храмовне славе Преподобне мати 
Параскеве – Свете Петке.
 Говорећи о мученичком животу ове светитељке, 
митрополит Хризостом обратио се присутним  
вјерницима помињући да је Света Преподобна мати 
Параскева била велика угодница и подвижница 
божија, која се моли за православни народ и његов је 
заступник пред Господом.   
 – Смисао хришћанског подвига јесте да се 
служећи Господу служи спасењу сваког човјека, као 
што је Преподобна мати Параскева својим чудима многе 
привела у крило Цркве божије. Она је половином 11. 
вијека задивила свијет својим подвигом и одлучношћу 
да служи Господу. Као врло млада замонашила се у 
Цариграду а потом отишла у Јорданску пустињу, гдје 
је суров живот и за мушкарце, а не за једну слабу и 
нејаку дјевојчицу. Рођена је од богатих и угледних 

родитеља а један брат је био епископ, што говори да 
је цијела породица била благочестива и пуна вјере и 
страха божијег. Њене мошти почивају у граду Јашију 
у Румунији, гдје долазе хиљаде вјерника да се моле 
за спасење и помоћ, како за њен имендан, тако и 
током цијеле године. И у Београду се свечано слави 
Света Петка гдје се у Цркви Ружици налази дио 
њених моштију – казао је у својој бесједи митрополит 
дабробосански.
 Након служења Свете литургије, услиједило је 
причешће вјерника и литија око храма. Славски колач, 
жито и свијећу припремила је Драгана Кезуновић са 
породицом, која је прошле године прихватила да буде 
кума храмовне славе, а за наредну годину жељу за 
кумством изразио је Ненад Томић из Сокоца.  
 Испред Централног крста на „Малом 
Зејтинлику“, служен је парастос погинулим борцима 

Сарајевско-романијске регије.

Крсна слава Храма Свете Петке

Празник који доноси чуда

БРАНКА РАДОЊИЋ

Дан примирја у Првом свјетском рату обиљежава 
се у читавом свијету 11. новембра, у знак сјећања 
када је тог дана 1918. године, у 11 сати Њемачка 

капитулирала, чиме је Велики рат након четири године 
завршен.
 Амбасадор Републике Србије у Босни и Херцеговини 
Александар Ђорђевић тим поводом положио је вијенац на 
Споменик српским добровољцима у Сокоцу. 
 – Као и сваке године, драго ми је да смо овде да 
обележимо меморијал са својом браћом која живе у Босни 
и Херцеговини. И у годинама које долазе, представници 
Амбасаде Републике Србије ће долазити сваког 11. новембра 
на ово место, као и 15. септембра када обележавамо Дан 
пробоја Солунског фронта и Дан српског јединства, слободе 
и националне заставе – нагласио је амбасадор Ђорђевић. 
 Предсједник Удружења потомака и поштовалаца 
ратних добровољаца 1912–1918. општине Соколац Бранимир 
Ђурковић истакао је да се  већ тринаест година наставља 
традиција обиљежавања значајних датума из Великог рата 
окупљањем испред Споменика солунским добровољцима у 

граду. 
 – Са Романије је у Првом свјетском рату учествовало 
близу 400 добровољаца. Сваки тај добровољац је посебна 
прича за себе и ми смо у претходним годинама за сваког 
истицали нешто што је било карактеристично – навео је 
Ђурковић. 
 Он је предложио начелнику општине Соколац да 
за обиљежавање 15. септембра – Дана српског јединства, 
слободе и националне заставе обезбиједи 500 застава, које 
би се подијелиле суграђанима, да их могу истицати када се 
славе значајни датуми. 
 Начелник општине Соколац Милован Бјелица 
подсјетио је да је због великог броја учесника добровољаца 
са Романије подигнут овај споменик, као вјечни подсјетник 
на несебичну подршку и жртву.
 Вијенце је положила и делегација Општинског 
одбора  СУБНОР-а, одајући тако поштовање српским 
јунацима са ширег подручја Романије, који су не штедјећи 
своје животе  помогли  браћи у одбрани земље од окупатора.

Дан примирја у Првом свјетском рату
Његовати успомену на добровољце са Романије

БРАНКА РАДОЊИЋ
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ДРУШТВОДРУШТВО

Борачка организација општине Соколац 
прославила је 8. новембра крсну славу – 
Митровдан. Обиљежавање је почело служењем 

Свете архијерејске литургије у Цркви Светог пророка 
Илије, након чега је служен помен и положени вијенци 
на Централни споменик у Сокоцу. Традиционално, 
присутни су обишли Спомен-собу гдје је, такође, 
свештенство Црквене општине Соколац служило 
помен. 

 Предсједник Скупштине општинске Борачке 
организације и предсједник Одбора борачких 
организација Сарајевско-романијаске регије Жељко 
Лалић честитао је крсну славу свим члановима борачке 
организације, борцима, породицама погинулих те 
ратним војним инвалидима.

 – Пожељећу нам свима да још дуго година 
прослављамо славу у слободној Републици Српској. 
Нашу Републику и данас, на другачији начин, морамо 
бранити, јер многима смета поднесена жртва у борби за 
слободу и што она уопште постоји. Морамо је сачувати 
и оставити овакву каква јесте будућим покољењима. 
Првенствено захвалност дугујемо борцима, а њих је 
24.000 своје животе положило у темеље Републике 
Српске. Не смијемо заборавити за шта су они своје 
животе дали – поручио је Лалић. 

 Он је додао да пандемија изазвана вирусом 
корона, и ове године, диктира темпо живота те се 
овај догађај обиљежава у складу са епидемиолошким 
мјерама.

 – Без обзира на то, настојимо да обављамо 
редовне активности и размјењујемо искуства. Стога, 
морам пренијети поруку од људи који још увијек бију 
битке за Републику Српску и своје животе уграђују у 
разне казамате, а то је: “Чувајмо Републику Српску“ – 
изјавио је Лалић. 

 Говорећи о положају бораца, Лалић каже да 
има одређених помака.

 – Морам напоменути да смо у прошлој години 
успјели да се изборимо за одређена права људи који 
их до тада нису имали, а све то захваљујући Борачкој 
организацији Републике Српске – истакао је он. 

 Начелник општине Соколац Милован Бјелица 
честитао је борцима славу, истичући да локална 
заједница има одличну сарадњу са Борачком 
организацијом.

 – Скупштина општине Соколац сваке године 
буџетом планира одређена средства за финансирање 
Борачке организације као и за додатна права бораца 
са подручја наше општине. Све породице погинулих 
бораца и ратни војни инвалиди имају ријешено 
стамбено питање. Имамо један број породица из 
борачких категорија које су се раселиле и због 
Војничког спомен-гробља „Мали Зејтинлик“, гдје 
су сахраниле најмилије, настаниле у Сокоцу. Оне су 
тренутно у алтернативним смјештајима, а ових дана ће 
добити станове, изграђене преко пројекта „ЦЕБ 2“ – 
казао је Бјелица. 

 Милован Кнежевић, борац Прве романијске 
бригаде, био је учесник рата од првог до посљедњег 
дана, а имао је и командну дужност. Он је истакао 
да, без обзира што је у питању слава, има обавезу и 
часну дужност, да се овог дана сјећа својих страдалих 
сабораца.

 – Придружићу се ријечима поруке и позвати 
народ на јединство и слогу. Још бих додао да 
Митровдан  није хајдучки растанак, ми нисмо хајдуци 
већ часни борци своје земље, коју смо изградили. Нека 
је срећна крсна слава свима – рекао је Кнежевић. 

 Прослава крсне славе настављена је у 
Парохијском дому Романијске Лазарице, гдје је 
обављен чин ломљења славског колача а потом 
уприличен пригодан ручак. Централна прослава крсне 
славе Борачке организације Републике Српске ове 
године уприличена је у Српцу.

Борачка организација прославила крсну славу – 
Митровдан

„Ми нисмо хајдуци већ часни борци своје земље“

ЈЕЛЕНА МАРИНКОВИЋ
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Првог новембарског дана, начелник Полицијске 
управе Источно Сарајево Бранимир Шеховац 

организовао је пријем за четири полицијска службеника 
који су у протеклом периоду исказали висок степен 
професионалности, хуманости и храбрости у обављању 
својих послова. Пријему су присуствовали полицијски 
службеници Полицијске станице Источно Ново Сарајево 
Александар Церовина и Бобан Јоловић који су 27. 
октобра, у Хиландарској улици, у Источном Сарајеву 
спасили живот једномјесечне бебе и евакуисали више 
лица из зграде у којој је горио стан, те полицијски 
службеници Полицијске станице Источна Илиџа Дарко 
Короман и Незир Ханџић, који су 28. октобра текуће 
године у Источној Илиџи уочили паркиран путнички 
аутомобил са различитим регистарским ознакама, за 
којим је расписана потрага и приликом интервенције 

полицијски службеник је задобио тјелесне повреде.

 Начелник Шеховац рекао је да су ови полицијски 
службеници спасили животе људи ризикујући 
своје сопствене, те својом самоиницијативношћу 
и храброшћу у интервенцијама показали како се 
обављају полицијски послови и задаци, наведено је 
у саопштењу Министарства унутрашњих послова – 
Полицијске управе Источно Сарајево.

 Шеховац је честитао полицајцима на 
пожртвованости и храбрости и додао да је поносан 
што у својим редовима имају изузетно храбре младе 
људе, спремне да помажу другима и да часно носе 
своју униформу.

Полицијска управа Источно Сарајево

ПРИЈЕМ ЗА ХРАБРЕ И ПРОФЕСИОНАЛНЕ ПОЛИЦАЈЦЕ

ЈЕЛЕНА МАРИНКОВИЋ

Поводом крсне славе Министарства унутрашњих 
послова Републике Српске Светог архангела Михаила 
– Аранђеловдана, који се обиљежава 21. новембра, 

припадници Полицијске станице Соколац, са командиром 
Радованом Шаренцом на челу, одали су почаст и положили 
цвијеће на спомен-плочу на којој су исписана имена четворице 
припадника ПС Соколац који су погинули у протеклом 
Oдбрамбено-отаџбинском рату. Вијенце су положили и 
на спомен-обиљежје првог начелника Центра служби 
безбједности Сарајевско-романијско-бирчанске регије и првог 
министра унутрашњих послова Српске аутономне области 
Романија Зорана Цвијетића те на споменик начелнику Центра 
јавне безбједности Источно Сарајево Жељку Марковићу.  

 – Сваке године на овај дан, полицијски службеници 
одају почаст и полажу вијенце у знак сјећања на страдале 
припаднике МУП-а РС, који су дали животе на бранику отаџбине 
– рекао је командир Шаренац. 

  Говорећи о стању безбједности на подручју општине 
Соколац, он је истакао да је на задовољавајућем нивоу.

 – Према статистици, у досадашњем периоду имали 
смо евидентирана 72 кривична дјела, што је више за пет 
посто у односу на исти период прошле године. Од укупног 
броја евидентираних кривичних дјела, 60 је из области општег 

криминалитета, шест из области привредног криминалитета те 
по два кривична дјела злоуопотребе опојних дрога и ометања 
јавног саобраћаја. Јавни ред и мир у првих 11 мјесеци текуће 
године нарушен је 45 пута, гдје је причињено 56 прекршаја – 
навео је Шаренац и нагласио да је до сада евидентирана 51 
саобраћајна незгода, док тежих кривичних дјела није било.     

 У досадашњем периоду спроведено је низ акција, 
како на локалном тако и на републичком нивоу.  

 – Једна од најзначајнијих акција која се спроводи 
јесте акција „Заштитимо дјецу у саобраћају“. У периоду од 15. 
новембра до 31. децембра спроводимо акцију „Буди опрезан, 
оружје није играчка!“ те овим путем апелујем на све грађане 
наше општине, с обзиром на период слава и наступајућих 
празника, да се уздржавају од незаконите употребе ватреног 
оружја и пиротехничких средстава. У супротном  полицијски 
службеници биће приморани да предузму све репресивне мјере 
санкционисања тих лица у циљу очувања безбједности наше 
локалне заједнице – закључује он.

 У посљедњих пет година на подручју Републике 
Српске евидентирана су 32 догађаја која се односе на употребу 
ватреног оружја приликом прослава, али и других случајева. 

Крсна слава  МУП-а Републике Српске – Аранђеловдан
Сјећање на страдале полицајце

ВЕДРАНА РЕНОВИЦА
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Предузеће „Романијапутеви“ и Ауто-мото 
друштво Соколац спремно су ушли у нову зимску 
сезону која je званично почела у понедјељак, 

1. новембра. У „Романијапутевима“ кажу да имају 
довољне количине абразивних материјала и да су 
машине за чишћење путева спремне, а из Ауто-мото 
друштва подсјећају да је и ове године спроведена 
кампања „Безбједна вожња у зимским условима 
2021.“, коју реализују у сарадњи са Полицијском 
станицом Соколац. 

  Према ријечима техничког директора 
„Романијапутеви“ Драгана Булошчића,  још 15. октобра 
били су дужни да обезбиједе све услове за безбједно 
одвијање саобраћаја.  

 – Током читавог љета обезбјеђивали смо 
абразивни материјал, односно фракцију, и имамо 
га довољно за цијелу годину. Снабдјевени смо са 
око 50 одсто количина соли, која је распоређена 
по пунктовима. Све машине, спремне су за сњежне 
падавине  – изјавио је он и  подсјетио да ово локално 
предузеће одржава најтеже дионице путева у Српској.

 – Ријеч је о пет екстремних превоја преко 
1.000 метара надморске висине: Романија, Требевић, 
Јахорина, Хан Пијесак и Сјемећ, односно Борике. 
Иначе, наша мрежа подразумијева од 700 до 

1.600 м.н.в. – подсјетио је технички директор 
„Романијапутева“, предузећа које одржава око 600 
километара магистралних и регионалних путева 
Сарајевско-романијске и Горњодринске регије.  

 Према правилнику о саобраћају у зимским 
условима сва моторна возила у Српској и БиХ морају 
од 1. новембра ове до 1. априла наредне, 2022. године, 
посједовати зимску опрему, без обзира на временске 
услове. У оквиру кампање „Безбједна вожња у зимским 
условима 2021.“, у новембру је у више градова и 
општина спроведена бесплатна контрола техничке 
исправности уређаја на моторним возилима и њихове 
припремљености за зиму. Испред Ауто-мото друштва 
Соколац Добривоје Амовић истиче да је циљ ове 
активности повећање укупног степена безбједности 
саобраћаја. 

 – Вршена је контрола вриједности расхладне 
течности, квалитета кочионе течности, дубине 
газећег слоја пнеуматика, свјетлосно-сигналних 
уређаја, уређаја за брисање вјетробрана и перача 
вјетробранских стакала, пуњења акумулатора, плинске 
инсталације, опреме прибора коју треба да посједују 
возачи на основу правилника, као и исправности 
амортизера – казао је Амовић и позвао возаче на 
опрезност. 

„Безбједна вожња у зимским условима 2021.“

ОЧЕКУЈЕ СЕ УРЕДНО ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА

ЈЕЛЕНА МАРИНКОВИЋ

На 5. редовној сједници Скупштине општине 
Соколац, на приједлог одборника СНСД-а и 
уз подршку коалиционих партнера, усвојена 

је иницијатива о изградњи ски-лифта, а радови на 
овом пројекту почели су већ средином септембра. 
Према ријечима одборника СНСД-а у и једног од 
координатора овог пројекта Страхиње Башевића, 
надају се да ће радови бити завршени до почетка 
скијашке сезоне.  
 –У завршној фази је зграда у којој ће бити 
капацитети ски-рентала, просторије за продају карата 
и угоститељског објекта, са канцеларијом ски-клуба. 
Раде се и помоћни инфраструктурни објекти и вањско 
уређење. Постављени су стубови за расвјету за ноћно 
скијање те постоља за носеће стубове ски-лифта, типа 
сидро, чији долазак очекујемо у скоријем периоду – 
објаснио је Башевић.
 У оквиру пројекта планирана је изградња двије 
ски-стазе, дужине око 600 и 800 метара, од којих ће 
једна бити освијетљена за потребе ноћног скијања, а 
висинска разлика стаза је око 80 метара.   
 – То ће бити лијепе хоби стазе, на којима ће 

бити организована бесплатна школа скијања за наше 
младе суграђане, како би имали простор за рекреацију 
и зими и љети, јер планирамо додатне садржаје 
попут зип лајна – истакао је Башевић, те је захвалио 
главном инвеститору овог пројекта Влади РС, која је 
носећи субјекат у реализацији и финансирању, Граду 
ИС и градоначелнику Љубиши Ћосићу, општини 
Соколац која је обезбиједила документацију, 
Електродистрибуцији Пале – РЈ Соколац, Шумском 
газдинству и бројним добронамјерним људима који су 
помогли.  
 Са првим снијежним падавинама стигао је и 
први камион са конструкцијама и главним дијеловима 

ски-лифта.

У току је изградња ски-лифта

Ускоро завршетак радова

ЈЕЛЕНА ЋАЈИЋ
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Јавна здравствена установа Специјална болница 
за Психијатрију Соколац биће укључена у пројекат 

реконструкције објеката, који ће финансирати Свјетска 
банка UNDP те Министарство здравља и социјалне 
заштите Републике Српске, у оквиру којег ће, како 
нам је рекла вршилац дужности директора Болнице 
Снежана Којић, бити уврштене двије установе из 
Федерације БиХ и четири из Републике Српске. 

 – Сљедећи корак је да пројекат прође 
Савјет министара БиХ, да би се стекли услови за 
реконструкцију постојећих и изградњу новог објекта, 
који би служио као Женско акутно одјељење – 
наводи Којићева те додаје да се у оквиру другог 
пројекта „Пројекат менталног здравља у БиХ“, фаза 
III, који подржава Влада Швајцарске, а имплементира 
Асоцијација IPD у сарадњи са Министарством здравља 
и социјалне заштите Републике Српске те Федералним 
министарством здравља, врше едукације намијењене 
запосленом особљу, а све у циљу пружања бољег 
квалитета услуга – истиче она.  

 У периоду од трећег до петог новембра, у 
Бањој Луци организован је тродневни тренинг особља 
за израду и праћење индивидуалног плана опоравка 
(IPD) којем су присуствовали и запослени из поменуте 
установе. 

 – Специјална болница за психијатрију 
препозната је од стране бројних донатора те се на тај 
начин јавности указује на битност и значај друштвене 
одговорности правних лица али и појединаца. Поводом 
Свјетског дана менталног здравља Институт за 
популацију и развој донирао је око 1.000 КМ болници 
за потребе пацијената. Такође, новац у износу од 4.000 
КМ дониран је од стране власника компаније Sport 
Vision. Оно што посебно желимо нагласити јесте да 
је посредник у овој донацији Манастир Свете Тројице 
Озерковићи – рекла је Којићева. 

 Болница, која је са радом почела 1958. године, 
у децембру ће обиљежити 63 године постојања. 
Тренутно броји 129 пацијента.

Специјална болница за Психијатрију Соколац

Побољшање рада кроз бројне пројекте

ВЕДРАНА РЕНОВИЦА

На дневном реду сједнице, која је одржана 27. 
новембра, нашло се шест тачака од виталног 
значаја за ову популацију становништва. 

Највише се говорило о другој тачки која се односи на 
договор о провођењу активности у вези са Закључком 
Предсједништва Савеза општина и градова Републике 
Српске о помоћи пензионерима. Након усвојеног 
закључка, у којем се препоручује свим јединицама 
локалне самоуправе у Републици Српској, да у 
припреми буџета за 2022. годину планирају средства у 
висини од 0,5 до 1% укупног годишњег буџета за помоћ 
удружењима пензионера, предсједник Удружења 
пензионера Републике Српске Ратко Трифуновић је 
рекао: 

 – Пандемија је највише погодила старију 
популацију, нажалост, највише је преминулих, те 
пензионера којима је потребно и лијечење, због 
тога смо и покренули иницијативу и разговарали 
са Предсједништвом Савеза општина и градова – 
рекао је Трифуновић те додао да је упућена молба 
начелницима и градоначелницима и самој Влади 

да у својим буџетима планирају одређена средства 
која би била првенствено намијењена породицама 
преминулих пензионера, рехабилитацији у бањско-
климатским љечилиштима и пензионерима са 
најнижим примањима – навео је он.  

 Предсједавајући овог регионалног одбора 
Деливоје Тошић подсјетио је на закључке из минулог 
периода:   

 – Суштина наших захтјева и приједлога је 
измјена и допуна Закона о инвалидско-пензионом 
осигурању и измјене и допуне Закона о доприносима 
које смо доставили ресорном министарству, Влади и 
Народној скупштини, али још увијек немамо повратне 
информације. Наш основни циљ је да просјечна пензија 
у просјечној плати не смије падати испод 43,5% – 
закључио је Тошић.

Сједница Регионалног одбора 
пензионера 

ПОДРШКА ИЗ БУЏЕТА 
ГРАДОВА И ОПШТИНА

ВЕДРАНА РЕНОВИЦА
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ИЗ ПРВЕ РУКЕ

Болест се може десити било коме, било када, 
без обзира на генетску предиспозицију, стил 
живота и навике. Нико нема гаранцију да ће бити 

поштеђен. Али, истовремено, свако има шансу, данас 
сигурно већу од оне коју ће имати за пола године, да 
спаси свој живот. Нађите вријеме, спријечите, живите! 

 Мјесец октобар је сваке године обојен у розе 
боју и посвећен подизању свијести јавности о раку 
дојке. Овај мјесец је нова прилика да се нагласи 
важност превенције и раног откривања рака дојке, 
али и пружања помоћи онима који су већ обољели, 
нарочито у тешко вријеме пандемије која је обавила 
цијели свијет. Како живе особе које преживе ову 
болест, како се боре особе које изгубе неког са 
самоћом и губитком и које су мјере превенције?   

 Наша суграђанка Радмила Ковачевић је у ову 
борбу кренула 2007. године. 

 – Ко зна, можда захваљујући струци и искуству 
дугогодишњег здравственог радника, за десет дана је 
све било завршено. Била сам начисто са тим да имам 
шансе јер је карцином откривен релативно рано, али 
и због мог стања духа рачунала сам да ћу се извући. 
И јесам, али борба и пут до изљечења је много дуг. 
Нисам кукавица и не бојим се много, али осјећај је 
грозан. Требало је снаге за хемиотерапије и зрачења; 
зато је важна породица јер подршка је основ за све – 
наводи она и додaje:    

 – Треба се борити, због дјеце ако ништа друго. 
Болест исцрпи; знала сам данима да ћутим. Није 
лако, али мора се лијечити. Мора се посветити пажња 
превентивним прегледима, нарочито жене. Живот иде 
даље; сада сам дошла у фазу да идем једном годишње 
на контролу, ваљда сам завршила. Живот жене је у 
њеним рукама – поручује и завршава наша Рада.   

  Данас је свако од нас бар чуо за некога кога 
познаје да болује од рака дојке. Болест је честа и 
најчешће жене умиру упрво од посљедица ове врсте 
рака. Ти људи су велики борци, али, нажалост, губе 
битку. Ипак, иза себе остављају још веће борце, своју 
дјецу. Ања Крсмановић је Мирјанина кћерка. Била 
је Мирјана велики човјек. Племенита жена, увијек 
спремна да помогне. Пуних 36 година радила је у 
здравству и безусловно помагала својим Сокочанима.  

 – Све добро у мени и што радим, наслиједила 
сам од ње. Јер, када изгубите некога ко је био велики 

борац и цијели живот се борио за вас, нема одустајања. 
Оног дана, када просто знате да је то задњи пут да 
се видите, питала сам своју мајку да ли се боји, у том 
тренутку сам сматрала да је то важно да је питам и 
рекла ми је: „Не, ја се бојим како ћете ви.“ И онда: како 
ја да не будем добро ако се она цијели живот борила 
да мени буде добро? Чињеница је да свијет наставља 
да се креће, али у мом микро-космосу увијек ми фали 
тај број који сам први окретала и позив, да подијелим 
са њом. Прошло је пет година и мислим да је временом 
теже. Када ћутите, имате осјећај да се то није десило, 
а како вријеме одмиче туга испливава. Код нас и 
даље људи не говоре карцином, рак, већ шапућу – 
оно најагоре. Шта је то оно најгоре? Можда да људи 
не желе да се лијече, да крију да су болесни. Мислим 
да је ствар опште културе једном годишње отићи на 
преглед. Ја сам се вратила својим активностима и тамо 
гдје сам стала тек када сам била боље. Можда је моја 
мајка била мотив јер сам тако учила од ње. Без обзира 
на све, ипак и када смо најтужнији на свијету, дан има 
24 часа и морамо имати макар оних пет минута када 
ћемо се од срца насмијати и то је знак да ћемо бити 
добро – рекла нам је Ања.

 Прецизни подаци о обољелима од карцинома 
дојке у Босни и Херцеговини нису доступни, али 
незванична статистика показује да је више од 1.000 
случајева новообољелих жена сваке године. Према 
ријечима гинеколога у Дому здравља „Др Љубомир 
Ћеранић“ у Сокоцу Драгана Ковачевића, откривањем 
рака дојке у раној фази, уз адекватну дијагностику и 
лијечење, шанса за изљечење и продужетак живота 
је већа него у случајевима када се болест открије у 
касној фази.    

 – Пацијенти који примијете било какву 
промјену морају да се јаве љекару који ће да процијени 
да ли је болест за праћење или неки већи секундарни 
ниво. Особе преко 35 година живота треба да врше 
скрининге по личној свијести сваке године, пацијенти 
са оптерећеном породичном анамнезом би требало да 
раде мамографске прегледе, док су код особа које су 
већ обољеле критеријуми сасвим другачији – закључио 
је Ковачевић.

Твој живот зависи од раног откривања.

Један снимак – минут за сигурност.

Сачувај своје здравље, одазови се!
ВЕДРАНА РЕНОВИЦА

„ЖИВОТ ЖЕНЕ ЈЕ У ЊЕНИМ РУКАМА“

МЈЕСЕЦ БОРБЕ ПРОТИВ РАКА ДОЈКЕ
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Предсједник Одбора за помоћ Косову и Метохији 
Милорад Арлов посјетио је Основну школу 
„Соколац“, којој је у знак захвалности за учешће 

у хуманитарној акцији за изградњу Дневног центра 
„Подржи ме – 9. јануар“ у Косовској Митровици за дјецу 
и младе са потешкоћама у развоју, овом приликом 
уручио бисту патријарха Павла, израђену у косовској 
општини Лепосавић.

 Како је Арлов нагласио, дјеца из Сокоца, 
односно њихови родитељи, руководство школе и 
локалне заједнице, већ годинама пружају подршку 
људима на Косову и Метохији и учествују у бројним 
хуманитарним акцијама, на чему им је неизмјерно 
захвалан.

 – Мислим да биста патријарха Павла доликује 
овој школи и Романији због саме хуманости, али и 
одлучности да сачувају Републику Српску, чему нас 
је учио наш блаженопочивши патријарх. Ове године 
ћемо завршити изградњу Дневног центра „Подржи 
ме – 9. јануар“, пројекат вриједности око 300.000 евра. 
Остало је још да се заврши један дио унутрашњег 
грађевинског уређења и припреме за усељење. То 
ће бити такорећи „хумани манастир“ и поклон цијеле 
Републике Српске српском народу на Косову. Желимо 
да нашој дјеци овдје пренесемо како живе њихови 
вршњаци тамо. Изузетно ме радује када посјетим неку 
школу и видим велику хуманост мале дјеце. У јануару 
планирамо да прикупимо средства за куповину до 
двије хиљаде пакетића за дјецу на Косову. Због 
административне процедуре тешко је одавде слати 
поклоне те смо се одлучили да то учинимо на овај 
начин – додао је Арлов. 

 Он је подсјетио да се идуће године навршава 
јубиларних десет година реализације пројекта 
„Спојимо дјецу Косова и Метохије и Републике Српске“.

 – До сада је кроз тај пројекат прошло око 
5.000 дјеце и 500 просвјетних радника. Жеља нам је 
да идуће године масовност буде виша од свих до сада 
– поручио је предсједник Одбора за помоћ Косову и 

Метохији. 

 Ђорђе Рајић, директор Основне школе 
„Соколац“, истакао је да је овакав вид захвалности 
најприкладнији, јер се ради о личности која је својим 
животом, начином размишљања и комплетним радом 
позивала на хуманост и врхунске врлине, које су уједно 
суштина наше вјере.

 – Биста патријарха Павла је посебно признање 
које ће имати истакнуто мјесто у нашој школи, а убудуће 
ћемо се, као и до сада, одазивати свим хуманитарним 
акцијама. Наша школа је у хуманитарним акцијама 
учествовала током свих шест година, a чак двије 
године смо били образовна установа са највише 
прикупљених средстава – казао је Рајић. 

 Општина Соколац је приступила пројекту 
„Спојимо дјецу Косова и Метохије и Републике Српске“, 
али због пандемије изазване вирусом корона, још 
увијек није било могуће реализовати oву активност. 
Начелник општине Милован Бјелица рекао је да ће 
Соколац, као и до сада, увијек бити уз српски народ на 
Косову. 

 – Надамо се да ћемо у скоријем периоду 
бити домаћини једној групи дјеце. Наша локална 
заједница његује побратимске односе са српском 
општином Пећ, односно Гораждевац. Неколико пута 
сам имао прилике да је посјетим, али и остале крајеве 
Косова. Тешко је дочарати како наш народ тамо живи 
и колика је њихова воља да остану на својој земљи. 
Ђаци Сокоца су освјетлили образ нашег града и 
на томе им хвала, као и самом руководству школе. 
Убудуће ћу разговарати са локалним привредницима 
да се прикупи нека симболична помоћ и да сви заједно 
додатно помогнемо – додао је Бјелица.  

 У хуманитарној акцији за изградњу Дневног 
центра „Подржи ме – 9. јануар“, учешће је узела 121 
школа у Републици Српској.

Основној школи „Соколац“ поклон биста патријарха Павла

МИЛОРАД АРЛОВ: БИСТА ДОЛИКУЈЕ РОМАНИЈИ

ЈЕЛЕНА МАРИНКОВИЋ
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На објекат Средњошколског центра „Василије Острошки“ 
у Сокоцу, крајем октобра постављен је соларни систем за 

производњу струје, у оквиру пројекта „Сачувајмо енергију 
заједно“, који спроводи Градска развојна агенција Источно 
Сарајево.
 Директор Градске развојне агенције Источно 
Сарајево Младенка Пандуревић истакла је да је поменути 
пројекат финансирала Амбасада Чешке у БиХ.
 – Циљ је да буду обухваћене градске средње школе 
и увођење одрживог система употребе обновљивих извора 
енергије успостављањем соларних система. Путем пројекта 
набављена су и постављена три соларна система на објекте 
средњих школа и спроведена промотивна кампања. Укупан 
буџет пројекта је 46.620 КМ, од чега је Амбасада Чешке 
финансирала 68 одсто, односно 31.700 КМ, а Развојна 
агенција суфинансирала пројекат са 14.900 КМ – навела је 
Пандуревићева. 
 Директор Средњошколског центра „Василије 

Острошки“ Мирослав Максимовић нагласио је да ће соларни 
панели постављени на кров школе производити електричну 
енергију која ће се користити за потребе ове установе, а 
рачуни за потрошену струју ће бити умањени за количину 
произведену на овим панелима, односно мини-електранама.
 – Наша школа се налази на осунчаном дијелу и 
панели су постављени на најсунчанијем дијелу објекта и 
вјерујемо да ће бити од користи нашој школи. Надам се да 
ћемо имати могућности и средстава да на овај систем буде 
прикључено још панела који би произвели укупно потребну 
струју за школу – додао је Максимовић.  
 Процјене су показале да се годишње на нивоу 
сваке школе може уштедјети 1.000 до 1.300 КМ на утрошку 
електричне енергије, кроз ове мини-електране, које 
имају капацитет од 4,7 киловата и њихова могућност је 
производња од 7.000 до 8.000 киловат-часова електричне 
енергије годишње, што зависи од броја сунчних дана.

Соларни систем на Средњошколском центру „Василије Острошки“

Производња енергије преко мини-електрана

БРАНКА РАДОЊИЋ

На Високој школи за услужни бизнис у Сокоцу, 
свечаном додјелом диплома и пратећим 
пригодним програмом, 13. новембра, испраћена 

је 14. генерација свршених студената. Према ријечима 
директора Школе Огњена Бакмаза, све потешкоће 
узроковане пандемијом, успјешно су преброђене 
што потврђује податак да је академска 2021/2022. 
рекордна по броју уписаних студената на прву годину.
 – Током ове године успјешно је завршен 
поступак реакредитације Установе, као и самих 
студијских програма. Склопили смо значајан број 
међународних споразума, а били смо коорганизатор 
на двије утицајне међународне научне конференције. 
Крајем августа 2022. године планирамо да будемо 
домаћини наше прве научне конференције на Јахорини 
– открио је Бакмаз, а дипломцима пожелио много 
среће и успјеха у будућности.  
 Професор др Марко Милошевић, предавач на 
ВУБ-у из економске групе предмета и предсједник 
Комисије за међународну сарадњу, информисао нас је 
о напретку Школе током претходних година. 
 – Набројаћу само неке од високошколских 

установа са којима имамо потписане споразуме: 
Велеучилиште „Балтазар“ из Загреба, Универзитет 
„Едуконс“ Сремска Каменица, Алфа БК Универзитет 
са сједиштем у Београду, Висока школа за пословну 
економију и предузетништво – ПЕП Београд, а у августу 
ове године потписали смо уговор о међународној 
сарадњи са канадским колеџом „Аскенда“ из 
Ванкувера, на шта смо посебно поносни. У плану 
је повезивање са словеначком школом „ДОБА“ из 
Марибора и Високом школом за менаџмент из Херцег 
Новог, чиме бисмо заокружили причу регионалне 
међународне сарадње – изјавио је Милошевић, а у 
свом обраћању свршеним студентима је поручио: 
   
 – Пре свега желим вам добро здравље те пуно 
успеха на приватном и пословном плану. Баш како 
гласи девиза наше школе: Учите из књига, али и из 
живота.
 Висока школа за услужни бизнис тренутно 
броји око 560 студената.

ЈЕЛЕНА МАРИНКОВИЋ

ЧЕТРНАЕСТА ГЕНЕРАЦИЈА ДИПЛОМИРАНИХ СТУДЕНАТА ВУБ-а

„Учите из књига, али и из живота“
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 „Заједно можемо све“ – овогодишњи је мото 
Међународне традиционалне манифестације Недјеља 
дјетета, која је обиљежена прве седмице у октобру. 
 Вршилац дужности директора у Установи за 
предшколско васпитање и образовање Споменка 
Маловић истакла је да су дјеца кроз петодневни 
програм, са својим васпитачима, у складу са 
епидемиолошким мјерама, обиљежила седмицу која 
је посвећена нашим најмлађим суграђанима.  
 Наглашавајући да је ово најљепша седмица у 
години, градоначелник Љубиша Ћосић, који је посјетио 
вртић, истакао је да се лично увјерио како запослени 
у овом вртићу на један озбиљан и квалитетан начин 
брину о најмлађим Сокочанима.
 – У наредној 2022. години Град Источно 
Сарајево ће се потрудити да, поред општина које 
подржавају и суфинансирају јавне предшколске 
установе, да подршку раду ових установа на нивоу 
Града и обезбиједи средства за те намјене. Источно 
Сарајево је један град са шест својих општина, без 
обзира на урбану неповезаност, град који чине исти 
људи, град који ћемо још више развијати и јачати – 
нагласио је градоначелник Ћосић.  
 У оквиру Недјеље дјетета у Установи за Културу 

„Перо Косорић“ организоване су активности посвећене 
најмлађој популацији. Заједно са одјељењем дјеце 
са посебним потребама Основне школе „Соколац“ 
организована је радионица на тему „Заједно можемо 
све“. 
 Према ријечима вршиоца дужности директора 
Установе Душке Лукић, свакодневно треба радити на 
томе да ово одјељење буде укључено у активности 
како се дјеца не би осјећала запостављено. 
 На конкурсу за најбоље литерарне и ликовне 
радове под слоганом „Заједно можемо све“, који 
је расписала Установа за културу „Перо Косорић“, 
награде (паметне сатове) освојиле су: Јована Кнежевић 
III-1, Ангелина Станишић II-2 и Елена Добриловић IV-2. 
 Циљ обиљежавања Недјеље дјетета јесте 
подстицање и организовање разноврсних културно-
образовних, рекреативних и других манифестација 
посвећених дјеци и предузимање других мјера за 
унапређење развоја дјечије заштите. Ове године 
акценат је стављен  на значај заједнице и јединства 
и потребе да пружимо подршку једни другима, да 
програмске активности усмјеримо према потребама 
дјеце и њихове будућности, те стварања услова за 
правилан раст и развој.

„Заједно можемо све“ – Недјеља дјетета

 Најмлађи суграђани обиљежили своју седмицу

ВЕДРАНА РЕНОВИЦА

У соколачкој Установи за предшколско васпитање 
и образовање завршен је упис у тромјесечни 
програм припреме дјеце за школу. В. д. директора 

ове установе Споменка Маловић објаснила је да је 
реализација предшколског програма у години пред 
полазак у школу планирана од 01. марта до 31. маја 
2022. године.

 – За програм је пријављено 57 дјеце 
рођене 2016. и 2015. године, која до сада нису 
била обухваћена ниједним видом предшколског 
васпитања и образовања. Дјеца ће највјероватније 
бити распоређена у двије групе, које ће радити по три 

сата у двије смјене, а о свему ће коначну ријеч дати 
Министарство просвјете и културе – каже Маловићева. 

 Циљ овог програма је социјализација 
малишана, одвајање од породице, интеракција са 
окружењем и дружење са вршњацима.  

 Установа за предшколско васпитање и 
образовање „Соколац“ у децембру обиљежава и 
Никољданске свечаности у оквиру којих је предвиђено 
више активности али и причешће малишана, ломљење 

славског колача те свечана Никољданска приредба. 

Јелена Ћајић

Установа за предшколско васпитање и образовање „Соколац“
За предшколски програм пријављено 57 дјеце
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 У сали Скупштине општине Соколац, 8. октобра 
одржана је оснивачка Скупштина Општинске организације 
Црвеног крста Соколац. Генерални секретар Црвеног крста 
Републике Српске Снежана Ковач изразила је задовољство 
што је после осам година поново заживјела ова организација. 
 –Створили су се услови да волонтери аплицирају 
на бројне пројекте који носе финансијску или другу 
врсту помоћи, да учествују на едукацијама, семинарима и 
такмичењима. У оквиру ове организације поново ће бити 
могућа обука и полагање прве помоћи. Постоји значајан 
број невладиних организација, али људи препознају 
изузетан значај Црвеног крста, који постоји 150 година и 
који је највећа хуманитарна организација на подручју РС и 
БиХ– нагласила је Ковач.
 Новоизабрани секретар ОО Црвеног крста 
Соколац Драженко Вукојичић, објаснио је да је Црвени 
крст на услузи угроженим грађанима, без интересовања за 
политичку, вјерску или етничку припадност. 

 –Општина нам је додијелила просторије 
некадашњег ЦК, које ћемо морати адаптирати, јер је 
претходних година долазило до проблема са инсталацијама 
воде и канализације – додао је.  
 Изабрана су радна тијела ове организације; за 
предсједника скупштине изабран је Данко Вучак, a за 
потпредсједника Ања Крсмановић.
 Начелник општине Милован Бјелица истакао је 
да је поновно оснивање Црвеног крста било је пријеко 
потребно, посебно у овим временима тешке економске али 
и здравствене ситуације, те додао да ће Општина у складу са 
својим могућностима подржати рад организације.   
 Већ неколико дана након сједнице, представници 
ЦК су, поводом Недјеље дјетета, уручили машину за прање 
веша, пакет гардеробе и хуманитарне помоћи, вишечланој 
породици Михајловић из насеља Брезјак, те посјетили 
десетак социјално угрожених породица.

Јелена Ћајић

Основана Општинска организација Црвеног крста Соколац

За секретара изабран Драженко Вукојичић

Припадник елитне јединице Жандармерије Републике 
Српске и пјесник са Пала Саша Николић, аутор је 
документарног филма „Одбрана села Дрецељ“ који се 

ових дана снима на подручју Сарајевско-романијске регије.  
 Као младић Николић је учествовао у Одбрамбено-
отаџбинском рату, бранећи своје родно село, гдје је и почео 
да пише прве пјесме. Своју прву књигу „Срби – Дрецељ и 
Дрецељани“ Николић је посветио својим сународницима 
који су морали да напусте родно село. Према његовим 
ријечима снимање документарног филма почело је у 
септембру и трајаће три мјесеца.  
 – Радња филма је заснована на ратним видео-
снимцима и свједочењу демобилисаних бораца Војске 
Републике Српске, као и на историјској књизи „Срби – Дрецељ 
и Дрецељани“, коју сам објавио 2012. године. У снимању 
филма учествују и становници Сокоца, и то демобилисани 
борци, припадници Друге романијске моторизоване бригаде 
Војске Републике Српске, те телевизијске екипе РТРС-а, 
РТС-а, Прве интернет телевизија „Људи говоре“, уз учешће 

7 новинара и три монтажера – рекао је Николић и позвао 
људе који су узели учешће у одбрани овог села да се укључе 
у снимање филма.
 Циљ снимања филма је очување културе сјећања 
и сјећања на хероје који су дали крв и живот за одбрану 
својих вјековних огњишта.    
 Премијера документарног филма „Одбрана села 
Дрецељ“ планирана је за прољеће 2022. године, када се 
навршава 30 година од формирања Војске Републике 
Српске и Друге романијске моторизоване бригаде Војске 
Републике Српске. Николић је аутор 11 књига и добитник 
бројних домаћих и међународних одликовања и награда за 
епску поезију.

У току снимање документарног филма 
„Одбрана села Дрецељ“

Премијера планирана на 
прољеће 2022. године

Јелена Ћајић
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 Љепота природе, као највећи дар од Бога, има моћ 
да обузме човјека и продре у његову душу. Преобликовати 
једну од природних љепота у другу и задивити нечије око 
није нимало лак задатак. Резбарећи нове линије преко већ 
постојећих, мијењајући облик дрвета и поигравајући се са 
сјенкама, нашем суграђанину Брану Јовановићу је то пошло 
за руком. Још у основној школи почео је препознавати своју 
умјетничку црту. Озбиљније се окушао у дуборезу током 
ратних деведесетих година. Почео је са израдом гусала, а 
потом је умјетнички израз испољио и на иконографију. Како 
каже, мало по мало, обим радова је досегао број да може 
иступити у јавност. Недавно су на изложби у Вишеграду, 
баш његове гусле проглашене за најљепше на Сарајевско-
романијској регији.

 – Лаички сам оцијенио када је вријеме да се 
представим и веома ми је важна оцјена стручних људи 
и критичара. Тек уз потврду да су добра дјела, могу 
имати потпуно задовољство. Захваљујем се свима који су 
учествовали у одабиру, на подршци и награди. Намјеравам 
да у свом домаћинству окупим љубитеље завичајних 
рукотворина – казао је и открио да никада ништа није 
стварао у комерцијалне сврхе. 

 – Вриједност једног дјела огледа се у идеји, 
квалитету, хармонији композиције, ликовима, словима и 
уопште у смислу онога што приказујемо. Вријеме потребно 
за израду гусала зависи од онога што желимо да добијемо. 
Познајем човјека који за седам дана изради једне гусле 
за продају, а ја издвојим читав дан за резбарење педесет 
слова. Ако бих продавао гусле сигурно би била много већа 
цијена од просјечних, јер сам у сваком свом раду оставио 
дио себе и жао би ми било да се од њих одвојим – искрено 
прича наш саговорник Брано. 

 Његова крајње необична умјетност огледа се 
најбоље у скулптури од дрвета коју је назвао „Библијске 
приче“. Ријеч је о комаду старе букве коју је пронашао 
хладне зиме 1982. године.

 – Урезани су разни вјерски мотиви, почевши од 
Адама и Еве, оба завјета. Представљени су први гријех, 

протјеривање из раја, па опет казна божија – потоп и 
Нојева барка. Ту су и Мојсије, Десет божијих заповијести, 
након чега долазе пророчанства; Исаија који двије стотине 
година прије Христовог рођења предвиђа његов долазак. 
Приказане су и Благовијести односно моменат када Дјеви 
Марији анђео Гаврило саопштава да ће родити Сина божијег. 
Шупљину дрвета сам претворио у пећину и приказано је 
рођење Христово. Послије слиједи његово одрастање, 
крштење у Јордану, лијечење народа. Давид пјева псалме 
Богу Христу, а нису изостављени ни Тајна вечера, ношење 
крста на Голготу, распеће и оплакивање Христа. Урезано 
је око 2.200 слова библијског текста. Скулптура није још 
завршена, између осталог морам изразити контраст. На 
мјесту дрвета гдје је смјештена пећина виде се анђели 
који пјевају у хору „Слава Богу на висини и на земљи мир, 
у људима добра воља“. Бране каже да му је донекле сам 
тај тренутак био мотив, а ријечи водиља. Како су му иначе 
блиске и друге стране умјетности – цртање и поезија, кроз 
стихове своје пјесме говорио нам је о поменутом дјелу:

Протрула средином, около младика,

Судбине им исте још годину коју,

Занимљива бјеше и наста прилика

Да продужи даље кроз идеју моју.

Одсјекох је младу, без имало гријеха,

Није било лако, промрзла је она,

Оплеменићу је, то ми је утјеха

Побуђиват' душу к'о црквена звона.

 Поезију је почео писати у средњој школи. У 
акростиху је попут великог Франца Прешерена што је писао 
Јулији Примицовој и он писао младалачкој љубави. Има 
прикупљених око 70 пјесама, које планира да обједини 
у збирку, али не на свакидашњи начин. Жеља му је да их 
испише краснописом и онда увеже. Кроз пјесме је описао 
већину дијелова из свог живота, као и људе који су кроз 
њега прошли. Каже да када чита своје стихове о безбрижним 

Брано и Вила Јовановић

Животни таленат је исклесати властиту срећу
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данима дјетињства, проживљава их поново.

 Ипак, дјетињство му је као и већини других који 
су одрастали прије више десетина година, било захтјевно. 
Рођен је 14. јануара 1953. године од оца Владимира и мајке 
Кристе, који су одржавали своје пољопривредно имање у 
Кнежини. Отац му је имао дара за краснопис и доста година 
је провео радећи као матичар. Угледајући се на њега, са 
ентузијазмом је пришао умјетности. Иако је јединац, морао 
је од малена учествовати у пословима на имању.

 – То је једна велика животна школа. Данас се 
дјеца штеде и слабо шта науче, не знају препознати шта 
у себи носе. Основну школу сам завршио у Кнежини као 
одличан ђак. Након тога уписао сам Средњу машинску у 
Сарајеву, најстарију техничку школу на Балкану, и наставио 
у том правцу школовање на Машинском факултету. Рекао 
сам себи: пусти умјетност, то је споредна ствар у животу, 
мораш нешто теже и конкретније изабрати. Какав је некада 
квалитет образовања био, најбоље ће рећи подаци да су 
конкурсом уписивали два разреда, и то само одликаше. 
Под интервенцијом Скупштине Града Сарајева још су два 
разреда уписана. Од тога је читав један отписан, а у остала 
три је било по десетак понављача. Професори су били 
стручни и захтијевали су високо знање – присјетио се јунак 
наше приче. 

 Прво запослење било му је у Средњој школи у 
Сокоцу, гдје је предавао стручне предмете на металским 
струкама, те техничко образовање у гимназији. Извео је 
доста генерација ученика, а за тај период живота истиче 
да га вежу лијепе успомене. И дан данас ђаци се занимају 
за здравље свог професора и упућују му поздраве. У 
међувремену је остварио породицу а услиједио је и позив 
за служење војног рока. Занимљиво је што је заклетви 
присуствовао Бранов син Томислав који се родио 1979. 
Супруга Вила, иначе је поријеклом са Хан Пијеска. 

 – Рођена сам 3. маја 1954. у породици Митровић у 
Јапаги. Одрасла сам у ситуираној породици са родитељима, 
братом и сестром. У родном мјесту сам се школовала до 
факултета, када сам прешла у Сарајево. Иако сам имала 
безбрижно дјетињство, за живота радила сам свашта, да 
би се опстало. Када гледам уназад могу рећи да сам имала 
просјечан живот – испричала је она.  

 Брано се надовезује и истиче да су се након 
забављања одлучили на виши корак.

 – Обоје смо били апсолвенти на факултетима. Нисмо 
мислили ни о каквим обавезама, било је довољно што смо 
се вољели. Имали смо све што живот може да пружи за то 
вријеме, од аутомобила до осталих потребштина. Радећи као 
професор добио сам стан у Сокоцу, гдје смо се и преселили. 
Размишљајући о својој струци, схватио сам да је просвјета 
једнолична и да треба напредовати. Тако сам отишао у 
„Фамос“ на Пале, а након тога у соколачку „Романију“, гдје 
се и супруга, која је завршила право, запослила. Обављао 
сам одговорне функције и имао много више радника него 
у паљанској фирми. Остали смо ту до распада „Романије“. 
Током лијепих година живота, тачније 1989. године по други 
пут смо се остварили као родитељи и добили кћерку Наташу.  

 Најтежи период им је био када су остали без посла. 
Са сјетом откривају да су једно вријеме у њиховом дому 
биле четири дипломе, а ниједно запослење. Син Томислав 
завршио је економију, а кћерка Наташа енглески језик и 

књижевност. Све су поднијели храбро и ведрог духа, иако је 
то доста посљедица оставило на Браново и Вилино здравље. 
Данас су им дјеца ситуирана и породично остварена. Син 
са супругом Јеленом живи у Сокоцу и обоје су запослени, а 
кћерка у Дубаију.

 – Ми смо се прије извјесног времена вратили у 
Кнежину. Овдје имамо све. Често кажем да је сада дошло 
моје вријеме, јер имам довољно простора да бринем о 
домаћинству, њиви, домаћим животињама те да се посветим 
умјетничким радовима – скроман је Брано. 

 Осим дубореза и пјесама, он је одређене људе 
и периоде живота преточио у цртеже. Сликао је углавном 
портрете, а онај који посебно плијени и још увијек стоји на 
зиду дневне собе је портрет супруге Виле из младалачких 
дана. Шаљивог духа каже да га свако вече у сан осмијехом 
прати његова Мона Лиза из младости.

 Иако су већ у озбиљним годинама те начетог 
здравља, неуморног духа причају о плановима. 

 – Са својих десет прстију Брано је направио нову 
кућу, љетниковац, каменом озидан бунар и извор. Радујемо 
се посјети наше дјеце, њихових пријатеља и свих гостију који 
се упуте ка Кнежини – казала је Вила, коју смо и у вријеме 
настанка ове приче затекли како обавља јесење радове у 
кући и напољу и врши посљедње припреме пред зиму.

 Домаћин, на питање да оцијени свој живот и открије 
нам планове, опет одговара у духовитом маниру.

 – Када некоме испричам шта још намјеравам да 
урадим, питају ме колико то година планирам да живим. Ја 
им обично одговорим: Мој прадјед је живио 107 година, па 
видјећемо. 

 За крај је изјавио да у животу једино не би волио 
да остане недоречен, јер кроз поезију и своја дјела исказује 
оно што не умије изразити.

 Причу о Јовановићима завршићемо дијелом 
стихова Бранове пјесме „Умјетнички дани моји“.

 У младости раној, ја сам такав био,

Радовима својим зидове красио,

То подлога бјеше оном што ће доћи,

У каснијим данима још ћу боље моћи.

И пјесмама овим потпору чинити,

Најљепше ће од мене успомене бити.

ЈЕЛЕНА МАРИНКОВИЋ
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Из просторија Средњошколског центра, 30. 
новембра 1975. године, први пут се огласио 
сигнал Радио „Романије“. Било је то вријеме 

огромног ентузијазма младих људи који су биљежили 
свакодневицу градова и села Сарајевско-романијске 
регије. Посебно значајну улогу Радио „Романија“ 
одиграо је у ратном времену. У почетку ратних 
збивања у БиХ био је једини електронски медиј на 
подручју Сарајевско-романијске регије путем којег 
је било могуће пласирати веома важне информације 
о борби српског народа за опстанак и стварање 
Републике Српске. Најтежи тренутак доживио је 2002. 
године. Регулаторна агенција за комуникције донијела 
је одлуку о забрани рада. Пуних шест година Соколац 
је био у медијском мраку, а онда се на фреквенцији 
99,9 МХз Радија РС поново огласио сигнал под именом 
Радио „Соколац“. Под трећим именом – „Инфо радио“, 
налази се у саставу Јавног предузећа „Инфо центар“, 
чији је оснивач општина Соколац.  
 Као такав дјелује и данас. Свакодневно 
емитује шест часова властитог програма, а у 
преосталом времену преноси програм републичког 

радија. Земаљским сигналом покрива подручје 
општине Соколац, а путем интернета чује се у свим 
крајевима свијета. Акценат рада стављен је на локална 
дешавања, град Источно Сарајево, али се могу 
чути и информације из земље, региона, па и свијета. 
Емисије обухватају све сфере живота: информативни 
програм, културни и образовни, привредни, спортски, 
омладински, забавни. Подсјетићемо да новинари 
биљеже информације и у мјесечном листу „Соколачке 
новине“, за портал „Соколац – срце Романије“, а од 
недавно и путем властитог сајта. Видео-прилоге 
пласирају путем званичног Ју тјуб канала.
 Из „Инфо центра“ поручују да им је на понос 
када их и данас ословљавају са Радио „Романија“ 
те што су на својеврстан начин наслиједили велика 
новинарска имена са овог подручја. Стога, умјесто 
представљања тренутне кадровске структуре, 
поменућемо оне који су имали најдужи стаж и дали 
највећи допринос информисању: Велемир Елез, Грујо 
Караџић, Добрила Абазовић, Бранимир Ђурковић као 
и Бранко Гајевић, који је преминуо 2013. године. 

ЈЕЛЕНА МАРИНКОВИЋ

ЧЕТРДЕСЕТ ШЕСТА ГОДИШЊИЦА ИНФОРМИСАЊА

ПОНОСНО НАСТАВЉАМО ДУГУ ТРАДИЦИЈУ

 У осамнаестом новембарском 
дану, прошле године, престало је да куца 
срце наше колегинице Виљке Ећимовић, 
која је оставила неизбрисиве трагове 
доброте у нашем малом колективу. 
  Рођена је 29. марта 1963. године, у 
Сарајеву. Дјетињство је провела у питомом 
селу Бљуштевац, у равној мокранској 
котлини, испод Црвених стијена и других 
висова Романије, у часној породици 
Мухаремовић. Угледала је свијет када 
и њена сестра близнакиња – Ковиљка, 
за коју је била изузетно везана и добила 
необично, топло име, које је могуће 
пронаћи само у староставним књигама.
 Средњу Биротехничку школу 
завршила је у Сарајеву, а након тога 
радила у познатој фирми УПИ, да би, након 
удаје, 1990. године дошла у Соколац, 
у Радио „Романију“, гдје  је обављала  
послове административног радника,  све 

до пензионисања – новембра 2018. године.
 Памтићемо је по ведрини, моралној чврстини, племенитости, 
спремности да помогне у сваком тренутку. Прошли смо тешке године Радија 
заједно, радили за минималне личне дохотке, дијелили муку минулог рата 
и поратне невоље, али није то могло пореметити заједништво и искрено 
пријатељство запослених у нашој информативној кући.   
  Виљку ћемо памтити по духовитим досјеткама из свакодневице 
њеног Бљуштевца, по причама које је слушала од баке Јање, коју је често 
помињала. Од баке, дједа и својих родитеља спознала је како човјек и у 
безизлазу може остати усправан, морално чист, живјети у складу са божијим 
начелима, без мржње и гордости.
  Из честите породице Виљка је понијела снажне осјећаје за вјеру, 
традицију, исконске вриједности породичног живота. Међу својим колегама 
издвајала се по односу према Српској православној цркви, редовно одлазила 
на богослужења у најстарији  романијски храм – у Цркву Светог пророка 
Илије, богомољу смјештену у близини њене породичне куће.
 Са својим Миланком, тихим и добрим човјеком, изродила је двије 
кћери – Наташу и Кристину, са којима се с правом поносила.  Доживјела 
је и радост рођења унука – Луке и Лене, Наташиних потомака, рођених у 
складном браку са њеним изабраником Јованом. Радовала се успјесима 
кћерке Кристине на високој школи, која ове године приводи крају студије на 
Фармацеутском факултету у Сарајеву.
Већ годину дана је прошло како је Виљка  напустила овоземаљски живот, 
изгубила  битку са опаком  болешћу. Сада је у крилу божијем, тамо гдје 
станују душе праведника. 
        Хвала јој за све што је учинила за наш колактив. С тугом и поносом 
ћемо је се сјећати.

СЈЕЋАЊЕ

Виљка Ећимовић (1963–2020)

Колектив “Инфо центра” Соколац
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 Драга Вишња,
 Смрт те је од нас отргла рано; растали смо се о 
Митровдану, дану када наше друштво обиљежава крсну 
славу. Растали смо се на дан када се подсјећамо на житије, 
страдање и смрт великог светитеља – Великомученика 
Димитријa, заштитника Друштва. Оконачала си овоземаљски 
живот као истински борац, хришћанка која се храбро носила 
са бројним животним искушењима.  
 Престало је да куца срце, угасило се у једном трену, 
немоћно да се носи са опаком болешћу и огромном тугом за 
трагично преминулим мјезимцем, сином јединцем – Павлом. 
Сада сте поново заједно, на бољем мјесту, у неком љепшем 
свијету, у крилу божијем, тамо гдје праведници почивају, 
гдје туга и бол не постоје. 
 Вишњино име је на списку од 23 оснивача нашег 
друштва. Од 2009. године смо друговали, дијелили радост 
искрених љубитеља природе, оних којима су планинарски 
походи у крви, без којих им је живот незамислив. 
Подржавала је наша Вишња бројне радне акције, неизмјерно 
се радовала изградњи кутка за планинаре на Романији, 
дружењима на романијским Црвеним стијенама и другим 
крајолицима легендарне планине. Већину свог слободног 
времена поклањала је активностима везаним за физичку 
културу и фитнес спорт у оквиру теретане смјештене у 
њеном породичном дому, гдје је свакодневно била на 

услузи спортистима и рекреативцима нашег града. Зрачила 
је посебном харизмом, позитивну енегрију преносила на све 
који су са њом друговали.
 Драга Вишња, отишла си из овоземаљског живота, 
отпутовала у вјечност, тамо гдје има мјеста само за искрене, 
храбре и племените људе. 
 Хвала ти што си нам својим животом указивала 
на праве људске вриједности. Сјећање на твоје искрено 
другарство се не може избрисати; оно ће живјети вјечно, 
пратити нас у сваком трену, у сваком планинарском походу, 
све док ходимо гором Романијом.
 Свјесни смо чињенице да смо се привремено 
растали од наше Вишње. Стојимо чврсто у обећању да је 
никада нећемо заборавити.  
Нека ти је лака тврда романијска земља. Бог да ти душу 
прости и помилује.

  Чланови Планинарског друштвa „Гласинац“ 

СЈЕЋАЊЕ

СЛАВКА (ВИШЊА) НИНКОВИЋ 
                                               

(03.01.1965–08.11.2021)

Планинарско друштво „Гласинац” осмог октобра 
обиљежило је своју крсну славу Светог великомученика 
Димитрија и 12 година постојања. Како нам је рекла 

Вера Мијатовић, секретар ПД, и ова година је протекла у 
радним активностима.  
 – Из природних љепота планинари црпе нову снагу 
која им даје подстицај за снажнију заштиту природних 
знаменитости наше матичне планине Романије, у настојању 
да се она достојно поштује и презентује. Поносно можемо 
издвојити зимски садржај за дјецу те наставак активности 
везаних за иницијативу Друштва и проглашење Црвених 
стијена заштићеним подручјем. Начелник општине Соколац 
закључио је Уговор са Шумарским факултетом из Бање Луке 
о пружању услуга стручне анализе и прикупљање података 
за израду Елабората о издвајању заштићеног подручја 
Црвене стијене, које територијално припада општини 
Соколац – истакла је Мијатовићева. 
 Планина Романија представља предуслов за 
унапређење здравственог туризма јер су резултати 
испитивања квалитета ваздуха показали да је циљна 
вриједност за приземни озон 54,30%, што значи да су 
према стандардима и нормама ЕУ загађујуће честице испод 

дозвољене границе.  
 – Ове године није изостало обиљежавање Дана 
планете Земље са бројним активностима на Романији, уз 
слоган „Чувајмо нашу животну средину, тако чувамо живот 
и нашу планету“. Чланови су учествовали у прољећној акцији 
чишћења и уређења јавних и зелених површина на подручју 
општине Соколац те у еколошкој акцији „Посади свој хлад“. 
Пројекат под називом „Финализација радова на објекту 
Планинарски дом 'Црвене стијене'“, Општина Соколац је 
аплицирала код Via Dinarica  са пројектом који је подржан 
од стране UNDP-а. Поменућемо и пројекат под називом 
„Побољшање смјештајних капацитета Планинарског дома 
„Црвене стијене“ Романија – рекла је она и додала да су 
поред бројних активности чланови Друштва узели учешће 
на бројним походима и излетима док су Мирослав Дивчић 
и Предраг Ковачевић завршили основну обуку потраге и 
спасавања.
 Горе поменуте активности Друштва финансиране су 
од чланарине, финансијског и радног доприноса планинара 
и пријатеља Друштва те уз помоћ и подршку спонзора и 
донатора.

ПД „ Гласинац“ – прослављена крсна слава

Дванаест година успјешних активности

ВЕДРАНА РЕНОВИЦА
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ДРУШТВО

Чланови Мреже за изградњу мира су у просторијама 
општине Соколац представницима Општине, ПД 

„Гласинац“, Омладинској организацији те активистима 
ове локалне заједнице 6. октобра презентовали 
програм „Снаге локалног“ који имплементира 
поменута мрежа.  
 Према ријечима представнице Удружења 
Маиде Загорац, у оквиру УСАИД-ове иницијативе и 
програма „Снага локалног“, Мрежа за изградњу мира 
ради на побољшању капацитета локалних заједница и 
организација у циљу самосталног рјешавања кључних и 
релевантних развојних изазова у Босни и Херцеговини.
 – У оквиру имплементације овог пројекта, 
имамо задатак да обилазимо локалне заједнице 
широм Босне и Херцеговине, како бисмо разговарали 
са грађанима и размијенили позитивне иницијативе 
или проблеме који се дешавају у њиховим мјестима. 
Планинарско друштво „Гласинац“ члан је Мреже 
за изградњу мира, тако да смо упознати са радом 
општине Соколац – истакла је Загорац.     

 Она је навела да „Снага локалног“ Сокоцу и 
свим другим општинама нуди доступне онлајн базе. 
То су базе донатора, које су примамљиве свима који 
желе аплицирати на различите пројекте, било да је 
ријеч о појединцима, институцијама или невладиним 
организацијама, које имају неку идеју за развој 
локалне заједнице.   
 Све информације о доступним средствима 
и донаторима заинтересованим да подрже идеје 
доступне су на www.snagalokalnog.ba. Такође, ту 
је база корисника између осталих и из ове општине. 
Наш основни циљ је да подијелимо приче из локалних 
заједница у Босни и Херцеговини с надом да ће их 
видјети што више људи који би нешто слично или исто 
покренули у свом мјесту.  
 USAID кроз пројекат ПРО-будућност и 
Институт за развој младих, расписао је Јавни позив за 
додјелу финансијске подршке пројектима младих који 
подржава Мрежа за изградњу мира и отворен је до 
првог новембра.

Мрежа за изградњу мира

Посјета тима „Снага локалног“

ВЕДРАНА РЕНОВИЦА

Планинарски Савез Републике Српске и Планинарско 
друштво „Гласинац“ Соколац, првог викенда у 

октобру, организовали су девето по реду Меморијално 
такмичење „Свјетлана Цеца Комленовић“ и Првенство 
Републике Српске у планинарској оријентацији. 
 Према ријечима руководиоца такмичења 
Жељка Делића, првог дана такмичење је одржано на 
обронцима планине Романије, док је другог дана старт 
и циљ био у Сокоцу – локација Пуховац. 
 – У знак сјећања, као чланови Планинарског 
друштва „Гласинац“,  организовали смо  девето по реду 
Меморијално такмичење „Свјетлана Цеца Комленовић“. 
Учесници су били чланови нашег планинарског друштва, 

који су и освојили прво мјесто,  и чланови Спортско-
пењачког клуба „Соко“ из Бањалуке. У побједничкој 
женској екипи такмичиле су се Милица Делић, Анђела 
Ковачевић и Мирјана Комленовић, а у мушкој Жељко 
Комленовић, Ђорђе Ковачевић и Ведран Боровчанин. 
Код људи који спознају овакав начин такмичења јавља 
се и интересовање за учествовање на истом, за шта је 
пресудна снага, брзина и умјеће читања топографске 
карте – навео је Делић.  
 Такмичење је протекло у спортској атмосфери 
а гости из Бањалуке освојили су друго и треће мјесто. 

ВЕДРАНА РЕНОВИЦА

Девето Меморијално такмичење „Свјетлана Цеца Комленовић“ 

Најуспјешнији планинари „Гласинца“ 
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РАЗГОВОР С ПОВОДОМ

Спорт и физичка активност имају важну улогу у свим 
подручјима људског живота. То добро зна и кроз 

свој примјер показује Сокочанин, са адресом у Бањој 
Луци, Душко Марић, дипломирани тренер у спорту. 
Овај велики спортски ентузијаста је 2. октобра показао 
да бициклизам као рекреација нема ограничења, 
прешавши завидну бициклистичку дионицу дугу 235 
километара.  
 – Већ дуже вријеме наступам на бреветима, 
бициклистичким вожњама преко 200 км, и одавно сам 
имао жељу да се упутим према Сокоцу. Вожња од Бање 
Луке до Сокоца, дуга 235 км, трајала je око 12 и по сати 
са паузама за одмор и окрепу, и морам признати да је 
било напорно, нарочито преко Романије. За бициклизам 
је битна физичка снага, али сматрам да је ментални 
склоп пресудан у овом спорту, јер је потребно изаћи 
из зоне комфора, тестирати и помијерити границе. 
Вожња бициклом постаје све популарнија активност 
у рекреативном тренингу а веома је добар начин да 
одржавамо тијело и дух здравим и у форми.   
 Душко је у спорту 24 сата. Каже да води такав 
стил живота и увијек нађе времена за нове спортске 
активности. 
 – Пуно радно вријеме радим у теретани у Бањој 
Луци, већ пет година радим као кондициони тренер у 
УОК „Banja Luka Volley“ који се такмичи у Премијер 
лиги БиХ и постиже јако добре резултате, али сваки 
дан нађем времена и за своје тренинге. Учествујем у 
trail тркама, брдском трчању које је постало изузетно 
популарно у посљедње вријеме, трчим полумаратоне, 
бавим се бициклизмом. У суштини, то је нешто што 

волим, што ме испуњава, сав сам у спорту и уживам 
у томе. Колико год другима све то изгледало превише 
напорно или физички захтјевно, спорт је мој извор 
мотивације и енергије.    
 – Хипокинезија, болест недостатка кретања је 
најучесталије обољење данас. Можемо је примијетити 
код свих узрасних категорија, а посебно код млађих. 
Једноставно данас је стил живота такав да нам 
је све олакшано, људи много времена проводе у 
сједећем положају и то доноси здравствене проблеме 
и деформитете. Дјеца су у критичној категорији јер 
вријеме проводе уз мобилне телефоне, таблете и 
рачунаре. Зато се јако рано јављају деформитети кичме, 
а заступљена је и претилост дјеце са тенденцијама за 
озбиљније здравствене проблеме, па родитељи треба 
да утичу на дјецу и да их мотивишу, мада сви треба да 
поведемо рачуна о томе. Радује ме да је општа свијест 
о физичкој активности у посљедње вријеме почела 
да јача, па се људи почињу бавити рекреативним 
спортским активностима.
 Физичка активност је данас изузетно важна 
и за дјецу па родитељи од најранијих узраста дјецу 
укључују у спортове. Душко сматра да је при одабиру 
спорта изузетно важно уважити жеље дјетета. 
 – Сматрам да дјеца до десете године треба да 
се баве базичним спортовима попут атлетике, пливања 
и гимнастике јер су то спортови који развијају све 
моторичке способности али доприносе и психичком 
развоју. Треба, наравно, пратити жеље дјетета 
и усмјеравати га уз консултације са тренерима и 
одговорним лицима у изабраном спорту. Треба имати 
разумијевања и уколико дијете не жели да се бави 
спортом, јер неке особе имају афинитете и таленте за 
неке друге ствари, а уколико им је потребна физичка 
активност, она се може надокнадити кроз шетње, 
вожњу бицикла и слично.
 Душко је прије десет година отишао у Бању 
Луку на студије, тамо се запослио и оженио, али 
Соколац и даље носи у срцу и радо му се враћа. И не 
враћа му се сам. Ове године је у своје родно мјесто 
довео и одбојкашки клуб на припреме и каже да му 
је јако пријало што им се свидио Соколац, а нарочито 
што су се колеге из клуба одушевиле људима, његовим 
суграђанима.  
 У популаризацији спорта и рекреативне 
физичке активности велики значај имају спортски 
ентузијасти који презентују оно што раде и на тај 
начин мотивишу људе око себе, нарочито омладину, 
да се покрене и укључи у неку врсту активности. Зато 
морамо дати више простора и значаја за спортске 
ентузијасте, попут Душка, који несебично служе 
друштву, како би се кроз спорт градили млади људи 
који ће постати понос данашњег друштва.  

Душко Марић живи спорт 24 сата

ЈЕЛЕНА ЋАЈИЋ

Спорт је моје гориво
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КУЛТУРА

Књига под називом „Нова балканизација српских 
земаља“, коју је написао генерал у пензији, 
наш суграђанин доктор Винко Пандуревић, 

промовисана је 28. октобра у организацији Народне 
библиотеке  у Сокоцу. 

 Према његовим ријечима порука српском 
народу у Босни и Херцеговини гласи: „Република 
Српска изнад свега и заувијек.“

 – Након претходне „Нови хладни рат и Србија“ 
уследила је ова књига, јер процеси који се дешавају 
последњих година на простору Баклана заслужују 
такав епитет.  Срби и даље постају објекат а не субјекат 
политике на овим просторима. Ми се боримо за оно 
што је наше, да то сачувамо, да опстанемо, међутим 
укључују се неки фактори који у оквиру српског народа 
налазе неке снаге које могу ићи на руку онима који 
желе по сваку цену да Република Српска буде сведена 
на одређене регије. Морамо посматрати судбину 
Републике Српске – рекао је Пандуревић и додао да 
није охрабрен како ће се развијати ситуација у БиХ.   

 – Улазимо у мултиполарни свет тако да Кина и 
Русија имају све већу улогу док се Американци полако 
повлаче и ми требамо да видимо прилику у томе, не 
да нанесемо штету него да створимо колико-толико 
хармонично стање у БиХ. Представници сва три народа 
морају наћи решење без обзира на утицај странаца, 
оставити превагу коју чини Запад и избалансирати 
властите међусобне односе – закључује аутор књиге. 

 – Све док се српско национално питање у 

оквирима једног јасног државног и државотворног 
оквира не ријеши, процеси који су дуги већ неколико 
вијекова неће се завршити – рекао је протојереј 
ставрофор Дарко Ђого, професор Богословског 
факултета Свети Василије Осторшки у Фочи и 
Филозофског факултета Универзитета у Источном 
Сарајеву.  
 – Једна од поука књиге гласи да не требамо 
одустати од онога што јесте наша обавеза и 
одговорност. Јасна артикулација наших националних 
интереса који су усмјерени ка томе да Срби гдје год да 
живе и у ком наметнутом политичком и геополитичком 
оквиру, представљају једну цјелину и у том смислу 
судбина српског народа је једно заједничко отворено 
питање које се мора ријешити – навео је Ђого. 

 Пуковник професор Милоје Пршић који је 
својевремено био начелник Архива Оружаних снага 
СФРЈ, као и начелник Војно-историјског института 
и генерални секретар Међународне комисије за 
упоредну војну историју, али и уредник Међународне 
библиографије са војном тематиком, с правом је 
говорио о књизи. Према његовим ријечима, тамо гдје 
је народ јединствен, он је несаломив. Књига одговара 
на ратове кроз историју, на актуелна збивања у БиХ, 
на збивања на Косову и Метохији, отвара видике на 
једном мјесту.  

 Рецензенти књиге „Нова балканизација 
српских земаља“ су адмирал у пензији Бошко Антић из 
Београда и Радован Томановић, генерал у пензији. 

ВЕДРАНА РЕНОВИЦА

Промоција књиге аутора Винка Пандуревића

 Љубавна прича о пријатељству и издаји, мржњи и 
освети.
 У згради Владе Србије, у зору магловите 
новембарске ноћи, у свом кабинету на трећем спрату, на 
спектакуларан начин убијен је министар одбране Драгомир 
Сарић. Убица је у кабинет ушао кроз прозор, преко симса, 
и металном стријелом избаченом из самострела погодио 
министра право у срце. Испод прозора, на спољном зиду, 
спрејом је написао два слова – ЦО, која се могу читати и као 
СО, ако су написана ћирилицом, а на столу испред министра 

САВИН ОСВЕТНИК – 
ВАЊА БУЛИЋ

ПРЕПОРУКА КЊИГЕ ИЗ 
НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ

„Нова балканизација српских земаља“ 
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КУЛТУРА

У организацији Народне библиотеке Соколац, 14. 
новембра, одржана је промоција етномузиколошког 

филма „Славски обичаји на Романији“, аутора и 
продуцента Славише Гује. Основни циљ израде филма 
је да се аутентичност традиционалних обичаја нашег 
народа отргне од заборава и остави као подсјетник 
будућим покољењима. Припреман је скоро пет година, 
а у самом настанку учествовао је велики број људи, 
првенствено оних који су живјели и још увијек живе 
старе обичаје.

 Аутор и продуцент Славиша Гуја изјавио је 
да данас људи све више праве естраду од славе и 
заборављају њен суштински смисао. 

 – Проучавајући тему и током рада на филму, 
закључили смо колико има мало записа о прослави 
породичног заштитника сваке куће. Направили 
смо једну причу која има научни карактер те 
етномузиколошку и етнографску вриједност са 
посебним акцентом на народ са Романије. Иначе, 
све што сам урадио свих ових година откад се 
бавим продукцијским послом везанo је за Романију 
и Сарајевско поље. Драго ми је што сам ту љубав 
успио да пренесем на своју дјецу тако да ми помажу 
у изучавању и изради оваквих пројеката – испричао је 
Гуја.  

 Како каже, у његовом случају немогуће је 
одвојити приватно од пословног. Сви из породице су 
на неки начин дио „Slay production“; супруга се бави 
ауторским и сродним правима а кћерке су музички 
образоване на академијама, стога није изненађујућа 
чињеница да је Славиши ово четврти филм посвећен 
традицији и обичајима. 

  Богдан Дражета, доцент на одјељењу 
за етнологију и антропологију на Филозофском 
факултету у Београду, стручни је консултант на изради 

поменутог филма. Залаже се за област културе српског 
народа и иницијатор је идеје да се преко Центра за 
нематеријално и културно насљеђе при Етнографском 
музеју номинацији нематеријалних елемената 
уврштених под заштиту UNESCO-а придруже и славски 
обичаји Срба из Републике Српске и БиХ. 

 – При изради филма имао сам задатак да 
одредим како и на који начин у визуелном остварењу 
приказати поједине обичаје и културу која је у 
одређеној мјери сачувана на овим просторима. Идеја 
је била усмјерена на реконструкцију славских обичаја 
и комплетног ритуала, почевши од кађења иконе, 
украшавања славског колача па све до здравица које 
су неизоставне на овом подручју. Када сам први пут 
дошао на Романију, као Србину из Србије, било ми је 
фасцинирајуће видјети да се још увијек практикују 
обичаји који су се код нас изгубили прије педесетак 
година – рекао је Дражета. 

 Директорица Народне библиотеке Божица 
Јанковић казала је да је јадна од главних одлика 
српског православља, за коју не зна остали хришћански 
свијет, управо крсна слава, те да је овај филм вриједан 
запис за наш народ.

 – Крсна слава је вијековна традиција српског 
народа и до данас је сачувана као највећа светиња. 
Једина је непрекинута традиција код Срба која се 
славила у најславнијим тренуцима историје, али и 
за вријеме робовања. Слављена је у рату и миру, у 
здрављу и болести, у богатсвту и миру – подсјетила је 
она.  

 Филм „Славски обичаји на Романији“ биће 
емитован на РТВ ИС, БН ТВ, РТРС-у, BMC TV (Balkan 
Music Chanel) који се гледа у дијаспори, те постављен 
на Ју тјуб канал „Slay production“.

ЕТНОМУЗИКОЛОШКИ ФИЛМ 
„СЛАВСКИ ОБИЧАЈИ НА 

РОМАНИЈИ“ 

СЛАВА НИЈЕ ЕСТРАДА, ВЕЋ 
НАЈВЕЋА СРПСКА СВЕТИЊА

ЈЕЛЕНА МАРИНКОВИЋ

оставио окрвављену иконицу, на којој је насликан лик 
Светог Саве. На идентичан начин сљедеће ноћи биће убијен 
и јеромонах Аркадије у свом луксузном дворцу на Авали. 
Убица ће оставити истоветан запис и крваву икону с ликом 
Светог Саве у калуђеровој руци. На сцену ступа проницљиви 
и упорни новинар црне хронике Новак Ивановић, који се 
посвећује откривању позадине мистериозног „рукописа“ 
злочина. И док инспектор Перић бива суспендован, јер 

инсистира на очигледним чињеницама, Новак Ивановић 
наставља да слиједи трагове и открива важне сведоке, 
ратне ветеране са ратишта у Босни, који су добро знали 
министра Сарића под надимком Стрелац, као и њему 
блиског калуђера Аркадија, који је у рату носио надимак 
Владика. Новак схвата да ће ријешити случај двоструког 
убиства кад сазна ко чини тајновити љубавни троугао…
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КУЛИНАРСКЕ МАЈСТОРИЈЕ

 Лава колач је десерт ком ријетко ко може 
да одоли, а настао је као спој француског суфлеа и 
чоколадног колача. Први чоколадни суфлеи служени 
су само у најексклузивнијим ресторанима, јер се 
сматрало да су изузетно компликовани за прављење. 
Творац лава колача, амерички кувар француског 
поријекла Жан Жорж Фонгерихтен тврдио је да је 
сасвим случајно направио овај колач 1987. године. 
Наиме, он је правио лагани чоколадни суфле, који 
је прерано извадио из рерне, због чега је његова 
унутрашњост остала непечена. И тако је колач, 
који није успио, заправо постао свјетски популарна 
посластица.
 Лава колач се пече у ватросталним посудама из 
којих се, када је готов, наопако извади па зареже како 
би чоколада исцурила. Ако немате ватросталне посуде, 
за печење овог десерта могу послужити и калупи за 
мафине. Суфле је савршена чоколадна посластица – 
споља сочан бисквит, а унутра топла чоколада, због 
које је посластица и добила име лава колач. Најбоље у 
вези овог колача је то што се он прави брзо и са мало 

састојака.

Чоколадни суфле са кикирики путером 
Потребно је:

200 г тамне чоколаде
100 г маслаца

2 јајета
2 жуманца

110 г шећера
35 г брашна

4 кафене кашике путера од кикирикија

Припрема: 
 Рерну загријати на 200 степени. Исјецкан 
маслац и чоколаду растопити на тихој ватри. Јаја, 
жуманца и шећер добро измутити, затим додати 
истопљену чоколаду, маслац и брашно, па све мутити 
док се не сједини. 
  Маслацем намашћене модле за суфле (њих 
4) или шољице од 250 мл напунити смјесом до 3/4, 
па у сваку у средину додати по кашику путера од 
кикирикија. Модле ставити у тепсију и пећи 16 до 18 
минута. 
 Уколико не волите путер од кикирикија умјесто 
њега можете користити карамел, коцкице бијеле 
чоколаде или џем. Служити одмах печене тако што ћете 
ножем прећи између модле и тортице па је окренути 
на тањир. Готов суфле можете украсити топљеном 
чоколадом, шлагом, сладоледом или бобичастим 

воћем. 

Лава колач

ЈЕЛЕНА ЋАЈИЋ

Чудесни биљни свијет 

Хрен

 Хрен је трајна биљка, зеленог лишћа и бијелог 
коријена љутог укуса. У нашим крајевима једе се 
скоро искључиво преко зиме. У исхрани можемо 
користити дословно цијелу биљку. Цијели хрен дјелује 
изразито антибактеријски, природан је антибиотик, 
дјелује антиканцерогено. Редовна конзумација заиста 
подиже имунитет. Снажан је чистач организма па 
ћемо га редовно конзумирати ако желимо направити 
детоксикацију тијела (нарочито пробавног тракта). 
Хрен чисти крв и јетру, регулише пробаву, диже 
имунитет па је права благодат за зимске дане. Ако га 
не волите, нађите неки рецепт који вам је подношљив 
и покушајте га уврстити у редовну прехрану – можда 
нарибан и помијешан с киселом павлаком, помијешан 
с нарибаном јабуком или пошећерен и преливен неким 
финим сирћетом. Свјеж коријен може се користити 
преко цијеле године, ако се правовремено закопа у 
влажан пијесак или држи у подруму.
 Приликом лијечења или припремања јела с 
хреном користи се углавном његов коријен. Коријен се 

увијек риба ситно или реже на колутиће, а никад се не 
кува, због тога што приликом кувања нестаје етерично 
уље које он садржи. Да би добио свјежину и посебно 
љут укус, потребно је оставити коријен да стоји у води 
24 сата. Након тога нарибајте га у било које јело по 
вашој жељи. Коријен хрена нарибан у облоге помоћи 
ће вам код озеблина, инфицираних рана, укочених 
мишића, реуматичних зглобова и ишијаса.
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1.Филмски и ТВ глумац (,,Прле“); 2.Мјеста у Војводини и  ФБиХ; 
3.Острво  код Крфа (,,Плава гробница“), * глумица Фенинг, 
*кривоглав, фрљав; 4.Птица геабљивица, * глумица Добра, * 
музичка група; 5.Света алијанса, * вулканска гротла, * Ана Кокић 
(иниц.); 6.Имагинарни, * просјак из Одисеје,* глумица Рита, * 
обим; 7.Ријека у И.Европи, * увала, затон; 8.Марка женског веша 
(? – бенеки), * врста  жирафе; 9.Итријум,* глумице  Ноами Кинг и 
Јелена Беговић, * 21.и 23. слово  азбуке; 10.Мјесто у Шумадији, 
* глумица Манчић * самоуправ.интер.заједница, 11.Држава у 
САД,* путописац Марко; 12.Врело на Гласинцу,*  Сундско острво; 
13.Стонотенисерка Мина, * електрон, * ампер, * притока Саве; 
14.Њутн, *глумица Јанковић (слика 1) и глумац Босиљчић 
(слика 2),* нота; 15.Електрични  апарат, електро-мотор.

1.Општине у И.Херцеговини; 2.Фудбалер Петковић, * биће 
(лат.),* литар; 3.Ријека у Русији, * назив, * редитељ филма 
,,Гомора“ (Матео); 4.Ријека у Етиопији,* рудник  угља у  ФБиХ, * 
хидро-електрана,*  Илија Катић (иниц.); 5.Литијум, * сибирска 
боровница, * град у Белгији; 6.Атлетичарка Шевинска,* 
антонов,* аргон; 7.Брава, кључаоница (тур.),* Илија Ивић (иниц.),  
Јупитеров сателит (ЈО, ИЈА); 8.Двојке, * ауто ознака Египта, * 
Иван Миљковић (иниц.); 9.Јапанска морска миља,* држава у 
САД, * тигањ; 10.Платно од конца (тур.), * острво у Јонском мору, 
*  3,14, * Алекса Шантић (иниц.); 11.Планина, * аждаја (тур.), * 
пециво, лепиња (мн.); 12.Град у Јордану,* грчко слово,* азот; 
13.Пјевачица забавне музике Лола.

Водоравно:

Усправно:

ПРИПРЕМИО МИЛИВОЈЕ А. ЈАНКОВИЋ РАЗОНОДА

 Ево још неколико љековитих рецепата од 
хрена:

 Хрен и мед против прехладе

 Код прехлада и једноставног грипа помаже 
домаћи рецепт: коријен хрена дугачак око три 
центиметра се опере, огули и изриба, стави у теглу коју 
можете затворити. Додате мед и оставите неколико 
сати затворено. Овако припремљен мед се узима свако 
јутро и вече по једна кафена кашика.

 Инхалирање синуса  

 У прокувалу воду ставити хрен, прекрити главу 
пешкиром и десетак минута удисати испарења, прије 

спавања. Овом инхалацијом, чисте се синуси од гноја а 
ублажава се и бол. 

 Тегобе са дисајним органима

Чај од хрена олакшава дисање и ублажава упалне 
процесе у респираторним органима. Десет грама 
наренданог хрена прелити са 2 дл прокуване воде и 
оставити поклопљено да одстоји неколико минута. 
Проциједити и пити млако. У случају астме, направити 
кашу која олакшава дисање тако што је потребно на 
лаганој ватри кувати 4 супене кашике наренданог 
хрена помијешане са шољом јабуковог сирћета. Када 
хрен омекша, проциједити га и додати исту количину 
меда. Вратити на ринглу и кувати док се смјеса не 
згусне, па оставити да се охлади. Сипати у теглице и 
чувати у фрижидеру. ЈЕЛЕНА ЋАЈИЋ
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