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8. редовна сједница Скупштине општине Соколац

Нацрт буџета за 2022. без
подршке

О

сма редовна сједница Скупштине општине
Соколац, која је прекинута у петак 3. децембра, јер
Министарство финансија Републике Српске није
доставило сагласност на Нацрт буџета општине Соколац за
2022. годину, који је планиран у износу од 10.042.432 КМ,
настављена је 6. децембра расправом одборника о истом.

За гласање по овој тачки дневног реда, већина
одборника је била уздржана и као такав Нацрт буџета
општине Соколац није усвојен.
Предсједник Скупштине општине Соколац Сретко
Марјановић, након сједнице, новинарима је нагласио да
је ресорно министарство дало одређене препоруке да
се за Приједлог буџета изврше корекције које се односе
на смањење личних доходака као и смањење прихода са
одређених ставки.

увјерио је начелник.

– Закључак скупштинске већине, и оно у чему смо
истрајали, је да видимо стварно стање, односно, колико је
реалан и вриједан буџет наше локалне заједнице. Лично
сматрам да је 10 милиона КМ пуно и да је реална слика од
неких 5.400.000 до 6.000.000 КМ – навео је Марјановић.

– Скупштинска већина није задовољна концептом
буџета у који нису уврштени ни пољопривредни произвођачи,
међу којима су и произвођачи млијека чијом се рекордном
производњом локална власт хвали, а није издвојила ниједан
пфениг у ове намјене. Буџет је расходован и по аналитици
економске струке није ни близу реалности остварења, а
што се могло видјети по извршењу буџета општине за првих
девет мјесеци текуће године, које је било око 62 процента
и представља нереално планирање прихода. Поменут је
и концепт неисплаћивања личних доходака за раднике и
предузећа чији је оснивач Општина. У Закону о фискалној
одговорности прецизно је дефинисано да се текуће обавезе,
као што су плате и измирење обавеза, морају исплаћивати
без обзира да ли је усвојен буџет – констатовао је Башевић.

Начелник општине Соколац Милован Бјелица
истакао је да је Нацрт Буџета добио сагласност Министарства
финансија РС, са препорукама, али га скупштинска већина
није прихватила, иако није поднијела ниједан амандман,
за разлику од одборника СДС-а, ПДП-а и ДНС-а, који су
поднијели 20 амандмана, а који нису усвојени.

– Уважићемо све процедуре и могућности које
су неопходне да локална администрација функционише.
Сада, и због неприхватања ребаланса буџета, не можемо
обрачунати посљедња два мјесеца плате и морамо
отпуштати све раднике по уговору. Општина ће моћи да
исплаћује један дио личних доходака и сервисирати основне
обавезе за буџетске кориснике. Нацрт буџета за наредну
годину је реалан и сматрам да има основу да буде усвојен –

Одборник СНСД-а Страхиња Башевић образложио
је да није подржан Нацрт буџета јер начелник и општинска
администрација нису изразили вољу да учествују одборници
који имају скупштинску већину и који треба да изгласају тај
документ.

На осмој редовној сједници СО Соколац Нацрт
ребаланса буџета за 2021. годину у износу од 9.617.045 КМ
поново није усвојен јер су одборници скупштинске већине
окупљене око СНСД-а остали уздржани.
БРАНКА РАДОЊИЋ

Форум за безбједност општине Соколац

СТАЊЕ БЕЗБЈЕДНОСТИ ЗАДОВОЉАВАЈУЋЕ

С

тање безбједности на подручју општине Соколац је на
задовољавајућем нивоу - закључак је састанка Форума
за безбједност општине, који је одржан у кабинету
начелника, 27.децембра. Начелник општине Милован
Бјелица истакао је да се предузимају превентивне мјере
због празника.

-Посебно смо се осврнули на превентивну кампању
„Петарде нису играчке“. Општина је дала пуну подршку
Полицијској станици, а већ су одржана едукативна
предавања ученицима како би их припадници полиције
подсјетили на опасности и посљедице које могу изазвати
пиротехничка средства - додао је Бјелица.
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Командир ПС Соколац Радован Шаренац подсјетио
је и на кампању „Буди опрезан, оружје није играчка“ те да
припадници МУП-а предузимају све законом предвиђене
мјере и радње у циљу спречавања незаконите употребе и
кориштења ватреног оружја.
Састанку су, осим начелника Милована Бјелице
и представника локалне управе, присуствовали и:
представници Полицијске станице, Комуналне полиције,
Ватрогасне јединице, Општинског штаба цивилне заштите,
као и представници соколачких школа.
ЈЕЛЕНА МАРИНКОВИЋ

9. редовна сједница СО Соколац

АКТУЕЛНОСТИ
ситуација ће нам дати реалнију слику како би ово питање
било ријешено у наредном периоду.
Шеф Клуба одборника СНСД-а Ђорђе Радић
је рекао да је након прошле сједнице дошло до
конструктивног састанка представника клубова одбора,
општинске администрације из Сектора за буџет и финансије
са начелником.

– Тражили смо да се ова тачка повуче са дневног
реда јер пословнички наредна три мјесеца не можемо
враћати буџет на разматрање, како бисмо у наредном
периоду покушали опет неки вид договора, али нисмо
наишли на разумијевање, тако да се Нацрт буџета нашао на
расправи, те исти није усвојен.

ОД ПРВОГ ЈАНУАРА 2022. ОПШТИНА
НА ПРИВРЕМЕНОМ ФИНАНСИРАЊУ

О

дборници скупштинске већине окупљене око СНСД-а,
30. децембра су, на 9. редовној сједници Скупштине
општине Соколац остали уздржани по питању Нацрта
буџета за 2022. годину, у износу од 9.977.432 КМ, који је
за 365.000 мањи у односу на прошли пут. Према ријечима
предсједника СО Соколац Сретка Марјановића привремено
финансирање ступа на снагу од 1. јануара.

– Текуће обавезе се могу наставити исплаћивати
и сигурна је подјела личних доходака, само се средства
за инвестиције обустављају. У првом тромјесјечју сама

Начелник Милован Бјелица рекао је новинарима:

– Знам одакле се средства могу обезбиједити
тако да нисам без основа дао приједлог за Нацрт који је
прослијеђен и прихваћен од стране Министарства финансија
РС, уз одређене препоруке које су у потпуности испоштоване
– истакао је.
Усвојен је Приједлог одлуке о висини пореске стопе
за опорезивање непокретности на подручју општине за 2022.
годину, уз усвојени амандман на члан 4. став 2. да пореска
стопа за опорезивање непокретности, у којима се обавља
производна дјелатност, износи 0,07% умјесто досадашњих
0,10% као и иницијатива да се поводом Дана Републике – 9.
јануара постави ЛЕД расвјета у бојама заставе РС на Тргу
испред зграде Општине.
ВЕДРАНА РЕНОВИЦА
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АКТУЕЛНОСТИ
6. редовна сједница Скупштине Града
Источно Сарајево

УСВОЈЕН БУЏЕТ ЗА 2022.
ГОДИНУ

Н

а 6. редовној сједници Скупштине Града Источно
Сарајево, одржаној 22. децембра 2021. године,
усвојени су ребаланс буџета за ову годину у износу
од 14.897.193 КМ и буџет за наредну годину од 12.631.560
КМ. Градоначелник Источног Сарајева Љубиша Ћосић је
оцијенио да неће бити лако реализовати наведени буџет за
идућу годину.

– Град сљедеће године остаје без сигурног прихода
од комуналних такси, које су планиране у износу од око
1.600.000 марака, из разлога што смо се придружили
мјерама Владе Српске с циљем пружања олакшица
привреди. Буџетом је предвиђено 150.000 КМ за подршку
комуналним предузећима, 250.000 КМ за рјешавање
питања водоснабдијевања у општинама Источна Илиџа
и Источно Ново Сарајево, а у плану је да из средстава од
ватрогасне накнаде реализујемо изградњу Ватрогасног
дома и властитих просторија у Трнову те Центра за обуку у
Источном Старом Граду. Од Владе РС ових дана смо добили
подршку за изградњу спомен-обиљежја српским цивилним
жртвама страдалим у 20. вијеку. Планирана су улагања за
Парк великана српског здравства у кругу Болнице „Србија“,
потом за изградњу просторија МЗ Мокро у Палама. Већ смо
издвојили око 50.000 КМ за завршетак радова на водоводу
Кнежина, а надам се да ћемо ребалансом буџета доћи до
још више средстава за општину Соколац, што сам обећао
одборницима. Буџетом смо повећали и средства намијењена
за спорт и културу. Трудили смо се да ово чиме располажемо
равномјерно распоредимо – казао је он.
Одборници Српске демократске странке нису
подржали усвајање буџета за 2022. годину. Разлоге је изнио
одборник Предраг Шаровић.

– Један од разлога је то што је у буџету планиран
износ од комуналних такси, које су у међувремену укинуте,
а други због милионског потраживања ТАТ-а који није
наплаћен – образложио је Шаровић и додао да су разматрана
два амандмана које је овај клуб приложио. Ради се о
амандману који је одбијен а односи се на скидање одређеног
износа средстава са неких других ставки из планираног
буџета и усмјеравање истих на завршетак радова изградње
шеталишта „Др Миодраг Лазић“ у Источној Илиџи. Други
подразумијева санацију пута преко Кланца и смањен је на
20.000 КМ помоћи.
На сједници је усвојена Студија о финансијском
функционисању Болнице „Србија“, а буџетем за 2022.
годину планирано је 50.000 КМ за подршку ангажовања
љекара специјалиста које ова медицинска установа нема
и 30.000 КМ за суфинансирање специјализације младих
доктора. Предсједник Скупштине Бранко Короман истакао
је да су усвојени и закључци да у сарадњи са Медицинским
факултетом Болница „Србија“ добије статус универзитетске
болнице.
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– Ову информацију прослиједићемо свим
општинама, не на усвајање већ како бисмо одборнике свих
локалних заједница информисали о чему смо расправљали,
а да би они могли у свом буџету предвидјети средства за
помоћ Болници с обзиром на то да су позвани на заједничко
учешће. Ангажовањем љекара специјалиста ова установа
може повећати приходе. Студија је подлога на основу које
можемо тражити неке друге модалитете и побољшања те
ће бити упућена Влади и ресорном министарству – рекао је
Короман.
Продекан Економског факултета Универзитета у
Источном Сарајеву Предраг Млинаревић и руководилац
тима који је израдио Студију, рекао је да је кључна ставка
одрживост и стабилни извори финансирања.
ЈЕЛЕНА МАРИНКОВИЋ

Замјеник
градоначелника
Источног
Сарајева Слободан
Амовић честита
грађанима
празнике!

ПРОЈЕКАТ ЦЕБ 2 У ЗАВРШНИЦИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

С

АКТУЕЛНОСТИ

ИЗВРШЕН ТЕХНИЧКИ ПРИЈЕМ ЗГРАДА

тручна комисија, 29. децембра је обишла двије
изграђене зграде са 64 стамбене јединице по
пројекту ЦЕБ 2 и извршила технички пријем, како
би се могла да наставити процедура која подразумијева
издавање употребне дозволе, рјешења корисницима
станова и њихово коначно усељење. У становима ће
бити смјештене 52 породице из Прихватног центра
на Мајданима и алтернативног смјештаја из Брезјака
те 12 породица које су биле смјештене у баракама
на локалитету новоизграђених објеката. Начелник
општине Милован Бјелица подсјетио је да је циљ
пројекта, који је покренут од стране Министарства за
људска права и избјеглице БиХ, а у којем је учествовало
и Министарство за избјегла и расељена лица РС,
затварање колективних и алтернативних смјештаја,
који се финансира кредитним средствима Развојне
банке Савјета Европе. Учешће локалне заједнице је
око 800.000 КМ.

-Завршени су радови на прикључењу воде,
струје и гријања, те прикључења на канализациону
мрежу. Рјешена је дренажа око објеката те проблем
површинских и подземних вода, као и путна
комуникација. Средства за опремање станова смо
успјели обезбједити по пројекту који је финансирао

УНХЦР. Сви станови су опремљени електричним
апаратима, машинама за прање веша, креветима и
ормарима – истакао је он и додао да укупна вриједност
пројекта износи око 4 милиона марака те да је подршку
пружила и Влада РС.
Извођач радова је предузеће „Јокић-Инвест“
д.о.о Зворник. Руководилац радова Славко Радишић
рекао је да су радови почели у мају 2018. године.

-Из одређених разлога дошло је до помјерања
рок градње, а један од проблема са којим смо се
сусрели биле су бараке које је требало елиминисати.
Уз подршку локалне управе успјели смо све завршити.
Када је ријеч о сарадњи са Општином Соколац, веома
смо задовољни, а она датира још из 1993. године. Чим
дозволе временски услови приступиће се асфалтирању
око објеката. Драго ми је што је све протекло успјешно
и желим све најбоље корисницима станова у новом
дому – казао је.
Општина је приступила новим преговорима са
поменутим партнерима из пројекта ЦЕБ 2 о могућој
изградњи треће зграде с обзиром на то да се неке
породице, које испуњавају услове нису пријавиле на
вријеме.
ЈЕЛЕНА МАРИНКОВИЋ

[TAMPARIJA

SOKOLAC
057/448-250

Подроманија бб 71 350 / stamparija1sokolac@gmail.com

Срећни Новогодишњи и
Божићни празници!
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АКТУЕЛНОСТИ

Гласиначка култура важно
културно-историјско насљеђе

Стиже реплика Гласиначких
колица

В

ећ неколико година уназад, општина Соколац
улаже напоре како би Гласиначка култура била
позиционирана на мјесто које заслужује. Обављена су
бројна арехеолошка истраживања на богатом гласиначком
платоу од Бјелосављевића и Црквина, Лубурић поља,
Кадића брда. Стављањем некрополе у Лубурић пољу под
заштиту UNESCO-а, једним дијелом жеље су испуњене.
Остале некрополе и локације су под заштитом Завода за
заштиту Републике Српске. Све наведене активности рађене
су у сарадњи са еминентним стручњацима и академицима
из ове областе. Једна од најважнијих иницијатива у
претходном периоду, била је усмјерена на враћање култних
Гласиначких колица општини Соколац гдје су и пронађена,
још за вријеме владавине Аустроугарске, око 1880. године.

– Након једног веома важног предавања о
Гласиначким колицима у Академији наука и умјетности БиХ,

Четврта радионица на тему
„Стратегија развоја туризма
Соколац 2021–2025“

које је одржао археолог Благоје Говедарица, почели су
разговори о начину враћања култних колица. Пошто је на
то једино право полагала локална заједница, по савјету
господина Говедарице, обратио сам се Природњачком
музеју у Бечу, гдје се налази оригинални примјерак. Од
њих је у децембру стигао позитиван одговор – изјавио је
начелник општине Соколац Милован Бјелица.
У писму достављеном начелнику Бјелици, које
потписује руководилац Рестаураторског одјељења Карина
Громер, између осталог стоји:
“Природњачки музеј у Бечу са задовољством ће
новом музеју Гласиначке културе да поклони копију култних
Гласиначких колица. Ријеч је о региону поријекла налаза и
самим тим дио је историје краја.“
С обзиром на то да израда објекта траје одређено
вријеме, из Природњачког музеја је истакнуто да копија
може да буде спремна иза 11. фебруара 2022. а лично ће је
преузети начелник Сокоца.
ЈЕЛЕНА МАРИНКОВИЋ

– Ми смо, радећи са општином Соколац, прошли
неколико фаза кроз које смо се упознали са самом
Стратегијом, шта је и чему служи, да би домаћи људи
и актери препознали своју улогу у том послу – навео
је Павловић, те додао да су се у оквиру радионица
нашле богате туристичке понуде које су потенцијални
пројекти Стратегије.
У завршној фази дошло се до документа који у
себи има 32 пројеката који су интересантни за развој
туризма на подручју соколачке општине, при чему се
паралелно радило на креирању и дизајну садржаја
саме Стратегије.

П

– Када говоримо о садржају, уврштено је све
што је природа дала и што је присутно у понуди, а није
довољно развијено. Када „Стратегија развоја туризма
Соколац 2021–2025“ буде усвојена као званичан
документ, она почиње да живи. У плану је да се једном
годишње анализирају пројекти који су дефинисани и
који ће бити покренути у том временском периоду,
како би као радни документ били уређивани сваке
године – закључио је он.

Према ријечима предавача Зорана Павловића,
власника фирме „Havrex“, стратегија развоја туризма
било које општине је потребан документ ако се
размишља о развоју туристичке понуде на подручју
саме локалне заједнице.

Стратегија развоја туризма општине Соколац
представља визију развоја туризма, документ у којем
се одређују циљеви и приоритети развоја туризма
с циљем осигурања конкурентне и препознатљиве
туристичке дестинације наше локалне заједнице у
будућности.

Документ са 32 развојна
пројекта

редставници консултантске фирме „Havrex“ из
Бањалуке у просторијама Скупштине општине
Соколац, 10. децембра одржали су четврту
радионицу на тему „Стратегија развоја туризма
Соколац 2021–2025“.

8

ВЕДРАНА РЕНОВИЦА

Срећна Нова
2022. година

Мир Божији, Христос се роди!
9
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Срећна Нова 2022. година
ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ РЕЗАНЕ ГРАЂЕ,
ГРАЂЕВИНСКЕ СТОЛАРИЈЕ И ЕЛЕМЕНАТА

моб: 065/529-888; 532-339

Срећан Божић!
“НОВИ КОМЕРЦ”
- Кнежина -

Срећна Нова година!
Мир Божији, Христос се роди!
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ДРУШТВО
Дому здравља дониран мобилни
ултразвучни апарат

Пацијентима широк спектар
услуга

З

ахваљујући развојном програму Уједињених нација
(УНДП) и Влади Републике Српске, Дом здравља „Др
Љубомир Ћеранић“ у Сокоцу, 14. децембра добио је
мобилни ултразвучни апарат.
Директор ове установе педијатар др Адријана
Станар навела је да је у питању савремени апарат уз који су
испоручене и четири сонде, а који ће пацијентима омогућити
широк спектар услуга из ултразвучне дијагностике у области
педијатрије, гинекологије, интерне медицине, кардиологије
и радиологије.

– Стручњаци, који су овлаштени од добављачке
куће, инсталирали су и ставили у функцију овај савремени
апарат, помоћу кога ће бити омогућена убрзана дијагностика
у нашој установи. Вриједност донације је 20.000 евра.
Надлежни у Министарству здравља и социјалне заштите РС
су препознали наше залагање у борби против пандемије,
која траје скоро двије године – нагласила је др Станар.
Према њеним ријечима, љекарима који се баве
ултразвучном дијагностиком биће олакшан рад и убрзан
процес дијагностике у борби против вируса корона, затим у
превенцији, као и другим видовима примарне здравствене
заштите.
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– Након мјесец и по дана, могу да кажем да је
тренутна епидемиолошка ситуација у нашој локалној
заједници задовољавајућа. Свакодневно се јављају
пацијенти са респираторним инфекцијама, којима се врши
тестирање, тако да и даље имамо лица позитивних на вирус
корона, али је прилив истих доста мањи. Имамо одређени
број пацијената који су хоспитализовани у Болници „Србија“.
Њихово стање је стабилно, али је и тај број мањи у односу
на претходни период – додала је Станарева.
У соколачком Дому здравља континуирано тече
имунизација против вируса корона, уз све расположиве
вакцине, а од прошлог мјесеца је започела и вакцинација
заинтересованих лица трећом или бустер дозом.
БРАНКА РАДОЊИЋ

Удружење „Романија“ не заборавља коријене

ДРУШТВО

НАЈАВЉЕНА ПОДРШКА
ЗДРАВСТВЕНОМ СЕКТОРУ

У

дружење „Романија“ из Београда, за седам мјесеци
свог постојања, организовало је низ активности, док
су неке у процесу реализације. Једна од њих је најава
помоћи Дому здравља „Др Љубомир Ћеранић“ Соколац у
виду неопходне опреме из области примарне здравствене
заштите.
Предсједник овог удружења Винко Пандуревић
истиче да је поменута активност везана за намјеру, жељу
и осјећања која гаје према свом завичају људи окупљени у
Удружењу.

– У складу са могућностима и нашим капацитетима,
планирамо да помогнемо домове здравља из Рогатице,
Пала, Хан Пијеска и Сокоца. У том смислу, упутили смо
допис њима, општинама као и информативним центрима да
бисмо успоставили једну коректну сарадњу уз међусобну
размјену информација, али и пратили активности како
нашег удружења у Београду тако и наших општина. Већ смо
добили повратну информацију из соколачког Дома здравља
гдје је прецизно дефинисано која су медицинска средства
и помагала неопходна. Такође, Дом здравља са Пала је
изразио своје потребе, док се ова друга два дома здравља
нису још увијек изјаснила, па молим да нам што прије упуте
свој захтјев – позвао је Пандуревић.

соколачком Дому здравља, гдје су прегледани и лијечени
пацијенти са тог подручја у два наврата. У јануару планирамо
у Сокоцу организовати представу „Јазавац пред судом“
у извођењу истакнутих глумаца Београдског драмског
позоришта – најавио је он.
Пандуревић је додао да је за ову годину одржана
завршна сједница Извршног одбора на којој је анализиран
рад Удружења, добијене смјернице за будућа ангажовања
а изразио је да се очекује подршка свих заинтересованих
људи, како би се планови реализовали успјешно.
БРАНКА РАДОЊИЋ

Према његовим ријечима, највећи број потребних
средстава која је навео Дом здравља „Др Љубомир
Ћеранић“ из Сокоца биће обезбијеђена у разумном року.
Као приоритет наглашена је набавка рендген апарата, затим
биохемијског и хематолошког катализатора.

– Удружење не располаже готовим производима
и средствима у великом износу, али ћемо преко наших
спонзора, сарадника и симпатизера чинити све да их у
највећем обиму обезбиједимо и уручимо домовима здравља,
а све с циљем побољшања пружања здравствених услуга
нашем становништву. Све акције остварујемо искључиво у
сарадњи са нашим координатором Удружења за Републику
Српску, а то је Милан Јоловић Легенда, који нам је од велике
помоћи. Конкретно, на терену је, прати стање, познаје
ситуацију, предлаже које су активности најнеопходније, а
истовремено учествује као један од спонзора и донатора
Удружења на подручју ове четири општине и РС у цјелини –
нагласио је Пандуревић.
Он је подсјетио на све пројекте које је реализовало
ово удружење на подручју општине Соколац.
– Успјели смо организовати посјету школске дјеце
утакмици ФК „Црвена Звезда“, којој је присуствовало
око 300 соколачких малишана. Обезбијеђени су превоз,
ланч пакети, вода и све остало неопходно за пут. Поред
тога, подржали смо 60 дјеце да присуствују утакмици ФК
„Партизан“, а дониране су и лопте за ФК „Гласинац 1936“.
Организовано је два пута добровољно даривање крви за
Софију Антонић, која се лијечи у Институту за мајку и дијете
у Београду. Омогућена је посјета љекара специјалиста
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ДРУШТВО

ЈЗУ Завод за форензичку
психијатрију

Пет година од пријема првих
пацијената

Ј

ЗУ Завод за форензичку психијатрију Соколац 5.
децембра обиљежио је пет година од пријема првих
пацијената. У Установи тренутно борави око 130
пацијената са тенденцијом пораста овог броја.
Вршилац дужности директора Бојан Копривица
истиче да је повећање броја пацијената веома битно за ову
установу која се сама финансира и најавио да од наредне
године Завод за форензичку психијатрију прелази на
трезорски систем, односно Буџет РС.
– Пацијенти су до сада били распоређени на три
мушка и једно женско одјељење. Међутим, због повећаног
броја пацијената, ових дана, отворено је ново мушко
одјељење, које је покривено са пратећом опремом као и
медицинским кадром. Новоформирано одјељење води
доктор који се управо вратио са специјализације и надам се
да ће се успјешно радити, као што се и до сада радило на
осталим одјељењима– навео је Копривица.
Пандемија вируса корона утицала је на рад па је
због настале ситуације организовано једно изолационо
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одјељење, кроз који пролазе пацијенти који су због
одређених разлога били смјештени у другим установама.
Копривица је посебно нагласио да ова установа
годинама уназад позитивно послује и истакао да је успјешно
завршен пројекат финансиран од стране Вијећа Европе и
Европске уније, који се односи на форензичко особље.
Копривица је нагласио да је у оквиру Завода
формирана зубна амбуланта, којом руководи доктор
стоматологије, а у припреми је и очни кабинет, док
лабораторија успјешно ради више од годину дана.
Он је подсјетио да је сарадња ове установе
успостављена са ЈЗУ Болница „Србија“ и Универзитетском
болницом у Фочи, у које се пацијенти шаљу на лијечење или
одређене претраге у зависности од њихових здравствених
потреба.
За потребе радно-окупационе терапије проширен је
простор и направљен мањи биоскоп за пацијенте а повећан
је број књига у бибилиотеци, која садржи око 4.500 наслова.
БРАНКА РАДОЊИЋ

ДРУШТВО
ЈЗУ Специјална болница за психијатрију
Соколац

Обиљежене 63 године
постојања

Ј

авна здравствена установа Специјална болница за
психијатрију Соколац, која је са радом почела 1958.
године, обиљежила је 63 године постојања. Према
ријечима вршиоца дужности директора Болнице Снежане
Којић, предност Установе је то што на једном мјесту
пацијенти, поред адекватног лијечења, имају могућност на
креативан и користан начин проводити вријеме боравка.

– Надам се да ће нам наредна година бити боља.
Могу да кажем да ће, на основу договореног уговора,
износ новца за наредну годину бити много већи. Надамо
се да ће се стећи услови за реконструкцију објеката у
2022. години. Уколико то не буде остварено од стране
ресорног министарства, као директор ћу да предузмем неке
кораке како бисмо замијенили столарију, урадили фасаду
на објекту Радно - окупационе терапије и уколико буде
могућности реконструкцију Женског акутног одјељења –
рекла је Којићева.
Дефектолог Бојан Ђерић, који годинама ради на

пословима рехабилитације и ресоцијализације пацијената
у Радно-окупационој терапији, рекао је да годишњица
Специјалне болнице за психијатрију представља један од
оних датума када пацијенти раде на програму приредбе.

– С обзиром на то да прошле године нисмо били у
прилици да организујемо приредбу због ковида, ове године,
уз поштовање епидемиолошких мјера, пацијенти су у оквиру
Драмско-литерарне секције представили резултат рада –
истакао је Ђерић и нагласио да се запослени у Специјалној
болници непрестано брину о лицима која у веома тешким
стањима долазе у ову установу, упорно настојећи да их
опораве и ресоцијализују. Према његовим ријечима, сваки
моменат лијечења у овој болници испланиран је за сваког
пацијента и начин рада са њим, а квалитет боравка и
опоравка пацијената иду узлазном линијом.
Болница тренутно броји 125 пацијената.
ВЕДРАНА РЕНОВИЦА

Мир Божији, Христос се роди!

Срећна Нова
2022. година

Стефана Немање 14 71 123 Источно Сарајево 057/342-636
info@rais.rs.ba www.rais.rs.ba
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Срећна Нова
година и
благословени
Божићни
празници!
TR

Ekonomik
SOKOLAC
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“ JANKOMERC ”

D.O.O.

PODROMANIJA-SOKOLAC

057/444-437; 448-197; 444-556; 445-602

Срећна Нова година!

Мир Божији,
Христос се роди!
СБС-ПРОМЕТ
Д.О.О. Соколац

Срећна Нова 2022. година и
Божић
17
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Страхиња Башевић, в. д. директора ШГ „Романија“

ИЗА НАС ЈЕ ИЗАЗОВНА, АЛИ УСПЈЕШНА ГОДИНА

Шумском газдинству „Романија“ током 2021.
године задржан је континуитет позитивног
пословног резултата. Остварен је годишњи
план прихода и физички обим производње. Вршилац
дужности директора овог предузећа Страхиња
Башевић задовољан је како је протекла пословна
година и очекује да ће коначан исход бити позитиван,
првенствено захваљујући несебичном залагању свих
радника.
Ако узмемо у обзир да се процес рада одвијао
у вријеме пандемије вируса корона, онда је логично
питање: да ли је то утицало на план и програм?

Башевић: Било је отежано организовати
пословне процесе и активности због ангажовања
великог броја радника уз максимално поштовање
прописаних епидемиолошких мјера. Вирус корона није
оставио утицај на пласман и продају шумских дрвних
сортимената, који су се одвијали неометано, јер је на
тржишту била већа потражња за њима него ранијих
година. Посљедице пандемије одразиле су се кроз
повећање цијене енергената и репроматеријала што је
директно утицало на трошкове извођача радова који су
пословали на ивици позитивног пословног резултата,
од чега је зависила сама динамика извођења радова.
Исти проблеми су утицали на повећање трошкова
наше властите радне снаге.
По устаљеној пракси организоване су акције
пошумљавања у свим радним јединицама. Колики
је број посађених садница и на којим локацијама је
вршена садња?

Башевић: Пошумљена површина износи око
47 хектара а локалитети на којима је пошумљавано
су: Шенковићи, Кула, Паржевићи те Биоско и Хреша,
који су под шумском управом Источни Стари Град, а
којим газдује ШГ „Романија“. Пошумљено је са око
95.000 садница, од чега преовладавају смрча око
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55.000, бијели бор око 38.000 и црни бор око 2.500
комада садница. Радови су завршени са властитом
радном снагом уз помоћ радника из Дирекције Јавног
предузећа. Пошумљавање које се обавља из године у
годину има за циљ повећање површине под шумама на
територији нашег газдинства.
Сектор за остале шумске производе и
дјелатности основан је од прошле године. Шта то
подразумијева?

Башевић: Доношењем новог Правилника о
унутрашњој организацији и систематизацији радних
мјеста у Јавном предузећу „Шуме“ АД Соколац у ШГ
„Романија“ предвиђена је радна јединица за остале
шумске производе и дјелатности. Новоформирана
РЈ се бави сакупљањем свих биотичких производа,
осим шумских дрвних сортимената, а који могу да
се сакупљају за исхрану или трговину и односе се на
самоникло шумско биље, производе животињског
поријекла, затим на производе неживе природе који
се налазе у шуми. У остале шумске производе биљног
поријекла спадају јестиво и ароматично биље, гљиве,
шумско воће и плодови. У производе животињског
поријекла спадају пчеле и њихови производи. У току
2021. године поменута РЈ остварила је приход од око
25.000 КМ, што је највећи забиљежени у овом сектору
у читавом Јавном предузећу. Приходи се односе на
наплаћених 5% накнаде за ревитализацију осталих
шумских производа за сакупљање производа од
овлаштених сакупљача, а то су: „ŽAR – CO“ Соколац,
„Сезона“ Фоча и „Биље и љекобиље“ Соколац.
ШГ „Романија“ врши санацију и асфалтирање
шумских путева. Да ли можете навести које су дионице
реконструисане и колика је вриједност радова?

Башевић: Асфалтирање је урађено на сљедећим
дионицама: Бјелосављевићи–Павичићи
472 м,
Маргетићи–Прељубовићи 1.115 м, Ново Село–Буковик

168 м, затим Сајице–Ракочи 355 м и Бањани–Копривице
638 м. Укупно је асфалтирано 2.750 м вриједности од око
170.500 КМ. Инвестиционо одржавање путева урађено
је у износу од око 105.000 КМ. Уложено је око 367.000
КМ у изградњу, реконструкцију и одржавање шумских
путева. За потребе реконструкције и одржавања
путева властитом радном снагом, набавили смо радну
машину – ваљак, по цијени од 23.000 КМ. Такође,
купили смо два минибуса ГАЗ од „Лада аута“ д.о.о.
Бања Лука, у износу од 105.000 КМ.
Овог љета забиљежено је неколико шумских
пожара на локалитетима којима газдује ШГ „Романија“.
Колико износи захваћена површина и материјална
штета?

Башевић: Било је укупно 11 пожара, два
висока, 8 приземних и 1 подземни. Два пожара су
проузроковала већу материјалну штету гдје се морало
приступити спроводђењу санитарних сјеча у РЈ Палеж
и РЈ Каљина. Штете су вишеструке и тачније податке
ћемо имати након детаљније анализе. Укупна површина
коју су захватили пожари је 53,13 хектара. Узрок
свих пожара је људски фактор. На гашењу пожара
учествовало је око 140 радника ШГ „Романија“, 20
ватрогасаца и 14 грађана. Битно је напоменути, да
је уз помоћ Града Источно Сарајево и Ватрогасног
одјељења набављено и ватрогасно возило ФАП 1620
за потребе ефикаснијег гашења пожара.
План за 2022. годину?

Башевић:
Планом
за
идућу
годину
предвиђен је исти сјечиви етат као и за претходну.
Планирано је пошумљавање на 42 хектара, улагање
у реконструкцију – асфалтирање око 4 км путева и
инвестиционо одржавање путева (реконструкција
са измјенама битних елемената пута) око 7 км. Што
се тиче радне механизације, планирана је набавка
вучног воза – лабудице за превоз властитих средстава
за експлоатацију, односно трактора и других радних
машина. Планирано је обнављање возног парка
набавком два нова комбибуса, два теренска возила,
грађевинске машине грејдера, која ће служити
ефикаснијој поправци путева. Планиран је наставак
улагања на изградњи ловачке куће на Романији са
угоститељским садржајима, ради употпуњавања
туристичке понуде Газдинства, комерцијализације
и стварања додатног прихода. Предвиђено је да се
ради и фасада на пословној згради ради повећања
енергетске ефикасности, у циљу стварања бољих
услова за рад радницима. РЈ Ловство, као један нови
сегмент прављења ловне понуде, у блиској будућности
креће у реализацију вишегодишњег пројекта уношења
– интродукције европског јелена у наша ловишта, који
ће се наћи у блиској будућности као ловна понуда
ловцима Балкана и цијеле Европе, чиме ће се отворити
једна нова димензија на нашој регији у ловнотуристичком погледу.
БРАНКА РАДОЊИЋ
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ДРУШТВО

Донација „Микрофина“ Основној школи „Соколац“

ЛЕД ТВ уређаји обезбијеђени у
право вријеме

П

редставници Микрокредитног друштва „Микрофин“
обезбиједили су два ЛЕД ТВ уређаја за Основну школу
„Соколац“. Ова вриједна донација, која је 3. децембра
уручена Школи, убудуће ће олакшати приступ дигиталним
интерактивним уџбеницима те бити од користи и ученицима
и наставницима.

Шеф филијале МКД „Микрофин“ Рогатица Данко
Башевић изјавио је да је ово једна од школа Сарајевскороманијске регије у којој се врши опремање учионица
неопходним ИТ уређајима, а све то с циљем да наставни
процес буде у складу са савременим развојем образовања
као и условима које је наметнула пандемија.

– У претходном периоду смо помагали рад више
вртића, школа и библиотека широм БиХ, како би малишани
имали боље услове за свакодневне активности. Ту праксу
планирамо наставити и у будућности, јер чврсто вјерујемо
да брига о најосјетљивијим члановима нашег друштва треба
да буде примат свих нас – поручио је Башевић.
Ђорђе Рајић, директор Основне школе „Соколац“,
захвалио је „Микрофину“ и њиховим представницима,
наглашавајући да су уређаји дошли у право вријеме те да
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ће бити постављени у учионицама гдје бораве ђаци другог
разреда, који од ове године имају нови предмет – Дигитални
свијет.

– Нови предмет подразумијева увод у савремене
технологије и њихову употребу у свакодневном животу.
Ресорсно министарство је припремило дигиталне уџбенике,
који нису само дигитална верзија штампаног уџбеника, већ
интерактивна платформа која се користи управо на часу.
Уз ове телевизоре настава ће и те како бити побољшана –
додао је Рајић.
Основна школа „Соколац“ је, по броју ученика,
једна од већих школа Сарајевско-романијске регије. Броји
840 ученика, распоређених у 39 одјељења.
ЈЕЛЕНА МАРИНКОВИЋ

Низом активности обиљежене Никољданске свечаности

Н

ЧУВАТИ ТРАДИЦИЈУ И ЊЕГОВАТИ ОБИЧАЈЕ

икољданске свечаности почеле су 16. децембра, када
је у организацији Установе за Културу „Перо Косорић“
обиљежена 26. годишњица традиционалне вожње и
сценски приказ проласка Светог Николе улицама Сокоца.

Вршилац дужности директора ове установе Душка
Лукић казала је да су учесници манифестације кренули
из порте Храма Светог пророка Илије, улицама града,
дарујући дјеци слаткише а потом су посјетили соколачки
вртић и Основну школу „Соколац“. Она је подсјетила да
је манифестација први пут одржана ратне 1995. године у
организацији ове установе и Црквене општине Соколац и да
је, захваљујући љубави, опстала упркос тешким временима.
Установа за предшколско васпитање и образовање
имала је бројне активности па је тако у просторијама вртића
организовано причешће дјеце, обиљежавање крсне славе –
Никољдана, ломљењем славског колача а организоване су
креативне радионице, као и приредба у Парохијском дому,
која је одржана 22. децембра.

Према ријечима вршиоца дужности директора
соколачког обданишта Споменке Маловић приредба је
представила круну вишедневних Никољданских свечаности.

– Малишани су се за приредбу припремали око
десет дана, били су вриједни, што је могло да се види током
извођења пјесмица, скечева, рецитација и плеса. Подјела
новогодишњих пакетића, које је за сву дјецу и запослене
обезбиједио начелник општине Соколац Милован Бјелица,
као и сликање са Дједом Мразом организовано је 28.
децембра. Истог дана уприличена је представа „Сњежана
и седам патуљака“ у извођењу васпитачица. Сутрадан
малишани су посјетили Поште Српске – РЈ Соколац.
Запослени су уприличили и Новогодишњи базар у дворишту
вртића, на коме су посјетиоцима понуђени украсни предмети,
икебане, корпице и никољданске чизмице, све оно што су
дјеца и васпитачице правили на креативним радионицама –
навела је Маловићева.
БРАНКА РАДОЊИЋ

Кампања „Петарде нису играчке“

Едукативно предавање за основце

У

оквиру акције „Петарде нису играчке“ припадници
Полицијске станице Соколац, 16. децембра одржали
су предавање за ученике Основне школе наше локалне
заједнице на тему Злоупотреба, неправилно руковање
пиротехничким средствима те њихова незаконита набавка
и продаја.
Према ријечима инспектора полиције Павла
Боровчанина, забрињавајућа је чињеница да готово половину
повријеђене дјеце од стране петарди и пиротехничких
средстава чине дјеца до 16 година. Нестручном употребом
настају лакше и теже тјелесне повреде.

– Апелујемо да се грађани придржавају важећих
законских одредаба с циљем стварања безбједне и угодне
атмосфере за прославу празника јер ће сва незаконита
употреба пиротехнике и ватреног оружја бити санкционисана
у складу са законом.
Према Закону о јавном реду и миру Републике
Српске, употреба пиротехничких средстава на јавном мјесту,

на начин који изазива узнемиреност грађана, кажњава се
новчано од 300 до 900 КМ, док казна за привредно друштво
и друго правно лице износи од 2.000 до 6.000 КМ.
Министарство унутрашњих послова Републике
Српске спроводи акцију под називом „Петарде нису играчке“
која ће трајати до 15. јануара наредне године.
ВЕДРАНА РЕНОВИЦА
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ДРУШТВО
Новогодишњи пакетићи дјеци
из Удружења „Мајка и дијете“

Радост за 80 малишана

У

дружење „Мајка и дијете“ из Сокоца,
16. децембра подијелило је око 80
новогодишњих пакетића дјеци из
породица са троје и више дјеце, у сусрет
предстојећим празницима.
Предсједник Удружења Славица
Цуровић навела је да током претходне
године због пандемије вируса корона
није било активности, али да ће у
наредном периоду наставити са радом у
организовању помоћи као и пружања свих
видова подршке.
– Са тим у вези, ми смо имали прије
пар мјесеци састанак са градоначелником
Источног Сарајева Љубишом Ћосићем,
након чега је наше удружење проглашено
удружењем од посебног значаја. Од Владе
Републике Српске добили смо информацију
да је предложен нови закон о мајци, који
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ће тек у наредној години ићи у процедуру и надамо се да ће бити усвојен. Он
подразумијева да свака мајка, била запослена или не, а која је родила троје
или више дјеце има мјесечна примања – нагласила је Цуровићева.
У име вишечланих породица, она је захвалила одборницима СНСД-а
у Скупштини општине Соколац, који су се одрекли својих одборничких
накнада да би обрадовали малишане.
– Прошле године, одборници овог клуба обезбиједили су десет
рачунара да би ученици из вишечланих породица, које нису биле у
могућности да их купе, могли без проблема пратити онлајн наставу –
подсјетила је Цуровићева.
Удружење „Мајка и дијете“ је основано у Сокоцу 2012. године, а
тренутно окупља око 200 вишечланих породица.
БРАНКА РАДОЊИЋ

Срећна
Нова
година!
Rođendaonica i igraonica

”Zvončica”

ДРУШТВО
Промовисана књига „Сокаком до
успомена“

ЗБИРКА ПОРОДИЧНИХ ПРИЧА,
УСПОМЕНА И АНЕГДОТА

У

Народној библиотеци у Сокоцу, 27. децембра
организована је промоција књиге „Сокаком до
успомена“ аутора Ковиљке Гавриловић са Пала, која
је добитник овогодишњег „Пегаза“, награде Књижевне
омладине Србије.
У питању је збирка кратких прича у којима су сви
ликови и догађаји стварни, а највише провејава лик жене
као жртве предрасуда.

Рођендаоница и играоница
“Звончица”

Мир Божији, Христос се роди!

- Не постоје ријечи којима бих могла описати осјећај
приликом додјеле награде „Пегаз“, која ми је уручена у
Руском дому, у Београду, на свечаности поводом јубилеја
50 година постојања Књижевне омладине Србије. Велики
сам љубитељ Русије у коју сам имала прилику отићи и тако
испунити свој велики сан, о чему сам и писала у својој књизи.
Стајати поред Матије Бећковића и дивити се човјеку који
има 81 годину, а толико снаге у свакој изговореној ријечи,
за мене је нешто посебно – навела је она.
За ауторку је ово првенац, али узимајући у обзир
позитивне критике које добија, као и поменуту награду,
наставиће да пише и вјерује да ће бити још признања.
БРАНКА РАДОЊИЋ

www.namjestajstil.com

Срећни Новогодишњи и Божићни празници!
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ДРУШТВО
Представљен роман „Кости“

Мелем на рани нашег ужеглог
друштва

Р

оман „Кости“, аутора Ненада Милкића, посвећен
Србима страдалим у протеклом рату, који је добио
годишњу награду Удружења књижевника Републике
Српске, промовисан је 14. децембра у Народној библиотеци
у Сокоцу. Књига представља први дио четворокњижја
„Погром“.
Према ријечима Милкића, који долази из Србије,
роман је представљен публици на годишњицу када је
изашао из штампе, тако да је писац нашао симболику у овом
датуму познатом по потписивању Дејтонског споразума
1995. године. С друге стране Дрине мало се говори о
Сарајеву и страдању српског народа у периоду од 1992. до
1996. године. Мало људи зна да је страдало више од 8.000
Срба, а да је око 150.000 протјерано.
– Због сећања на те људе, на те делове града, због
сећања на све те наше саплеменике који нису успели да
изађу па су остали у тим логорима, подрумима, којих је било
више од 120, књига је почела сама да се пише. У плану је
да се уради и сценарио по роману, који је послат у Русију

Милица Боровчанин наставља да
ниже успјехе

како би се превео на руски језик, што мене као русофила
јако радује – рекао је он.
Писац је навео да је цијела књига заснована на
истинитим догађајима, исповијестима и стварним ликовима,
с тим да су промијењена само имена како би се заштитио
идентитет жртава и људи који су преживјели логоре.
– Ма колико да се базира на ратној тематици, ова
књига је антиратна – показује колико страдања доноси рат,
па кроз књигу желим да изразим жељу да се такве ствари
више никада никоме не понове – навео је Милкић те додао
да се приче заснивају искључиво на исповијестима људи,
тако да свака ријеч односи дио његове душе.
ВЕДРАНА РЕНОВИЦА

– Предсједник жирија у категорији поезије био је
новосадски књижевник Бранислав Зубовић, а на конкурс
су пристигли радови из разних крајева бивше Југославије.
Изузетна ми је част наћи се у конкуренцији много старијих
и искуснијих књижевника и примити ову вриједну награду.
Иначе, пјесма „Мали крстови“ штампана је у трећем броју
часописа „Сребрни вијенац“, у издаваштву ове књижевне
институције, која је први пут основана 1907. године и једна
је од најстаријих у нашој земљи – изјавила је Милица.
„Ламент над гробовима дјеце, са језичким
регистром преузетим из природе, даје нам богатство језика
у сагласју са чистом вјером у васкрсење“, коментар је жирија
за Миличину пјесму, приложен као образложење награде.

НАГРАДА „ЛУКА
МИЛОВАНОВ ГЕОРГИЈЕВИЋ“

М

лада књижевница Милица Боровчанин из Сокоца
наставља да ниже успјехе у свом стваралачком раду.
Овај пут је учествовала на међународном конкурсу за
додјелу књижевних награда у категоријама поезија, проза
и новинарски текст, који је расписало Српско просвјетно
културно друштво „Просвјета“ из Сребренице. Њена пјесма
„Мали крстови“ проглашена је трећом по квалитету у
категорији поезије, од укупно 200 пристиглих. Тим поводом
додијељена јој је награда „Лука Милованов Георгијевић“.
Док је Милица говорила о важности ове награде, истакла је
и то да је конкурс био шифрованог типа, па чланови жирија
нису знали колико Милица има година, тако да им је по
доношењу одлуке услиједило позитивно изненађење.
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– Посебно задовољство ми представља чињеница
да ми је награда уручена 10. децембра, на дан када је Иви
Андрићу уручена Нобелова награда, још прије шездесет
година – истакла је Милица, изразивши наду да ће оваквих
прилика, да се представи пред угледним књижевницима,
бити и убудуће.
Милица Боровчанин је одлична ученица
Средњошколског центра „Василије Острошки“ Соколац –
гимназија општи смјер, а поред дара за писање, посједује
завидан таленат за сликање. Пише од малена и иза себе
већ има објављене двије збирке пјесама: „Безимени
човјек“ и „Сунчев човјек“. Продајом својих умјетничких
слика учествовала је на бројним хуманитарним акцијама.
Добитница је великог броја награда на школским
такмичењима и разним конкурсима.
ЈЕЛЕНА МАРИНКОВИЋ

Срећна Нова
2022. година!

Мир Божији, Христос се роди!

Срећни
Новогодишњи
и Божићни
Срећна Нова
празници!

2022. година!
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ДРУШТВО

Удружење спортских риболоваца
„Биоштица“

ПРОЈЕКАТ „ДОЂИ НА ВИР,
ПРОНАЂИ МИР“

У

дружење спортских риболоваца „Биоштица“
успјешно је реализовало пројекат „Дођи на вир,
пронађи мир“. Имплементиран је у склопу друге
фазе пројекта „Виа Динарика“, који имплементира и
суфинансира Развојни програм Уједињених нација
у БиХ (УНДП), уз финансијску подршку Агенције
Сједињених Америчких Држава за међународни
развој (УСАИД БиХ) и Агенције за развојну сарадњу
Републике Италије (АИЦС). Финансијско учешће је
имала Општина Соколац, а партнер на пројекту је
Туристичка организација Соколац.
Према ријечима потпредсједника Удружења
спортских риболоваца Радислава Нешковића, буџет
пројекта износи 18.255 КМ.

– Од тога средства по основу пројекта
износе 15.602 КМ. Његова реализација допринијеће
очувању екосистема у ријекама Биоштице и Каљине
и обогаћивању рибљег фонда, што ће их учинити још
атрактивнијим за љубитеље спортско- риболовног
туризма, те ће допринијети повећању разноликости
туристичке понуде на зеленој линији Виа Динарике у
Босни и Херцеговини као и општини Соколац. Период
имплементације је од 29. септембра до 29. децембра
2021. а реализован је кроз пет активности – изјавио је
Нешковић.
У октобру је обављена прва активност која
подразумијева порибљавање соколачких ријека. Врста
рибе је поточна пастрмка дунавског слива, и то 68.000
комада млађи и 750 килограма крупне рибе. Испоруку
је извршила фирма ЕКО ЗОНА „Угарски брзаци“ д.о.о.
Кнежево.

– У питању је набавка рибље млађи и крупне
поточне пастрмке. Величина млађи је између 5 и 7 цм а
крупне поточне пастрмке 25 и 35 цм. Приоритет нам је
да то буде дунавски слив, јер најбоље одговара нашим
водама. Порибљавање је извршено на стази у селу
Баре код Кнежине и на стази испод села Крушевци.
Поред Биоштице, рибом је обогаћена ријека Каљина –
додао је.
Након тога, крајем мјесеца новембра,
услиједило је постављање информативних табли,
ограничења и упозорења, а потом и трећа активност
која подразумијева уређење двије нове риболовне
стазе.
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– На једној стази важи искључиво правило
„ухвати и пусти“, што значи да је на њој дозвољен
начин риболова „флај фишинг“, а на другој стази
су дозвољени и „флај фишинг“ и „спин“. Успјешно
је обављен и дио радова који се односе на уређење
стаза, чему су се одазвали чланови нашег удружења
и симпатизери рекреативног спорта. Направили смо
и план акција за уређење стаза, а један од задатака
је био да све наведено покријемо мјерама заштите у
циљу спречавања ширења заразе вирусом корона –
појаснио је Нешковић.
пројекта.

На крају се приступило промоцији овог

– Средином децембра завршили смо израду
флајера и промотивног видео-спота. Самим тим смо
испоштовали све наведене активности у договореном
року – рекао је он.
Из Удружења спортских риболоваца позвали
су љубитеље рекреативног туризма да дођу и потраже
свој мир на соколачким ријекама.

– С обзиром на то да је наше удружење
релативно мало, у поређењу са неким у већим
градовима, можемо бити задовољни бројем туриста
који свраћају. Трудимо се да обезбиједимо што богатију
понуду, организујемо бројна такмичења и да се за нас
далеко чује. Заинтересовани се јављају из окружења
Србије и Хрватске, али имамо посјетиоце и из Чешке,
Пољске, Словеније, Грчке па чак и Русије. Вјерујем
да је пресудно то што је у овим крајевима нетакнута
природа. На соколачким ријекама нема изграђених
мини-хидроцентрала, богате су пастрмком, липљаном
и ријечним раком који се ријетко може срести у
домаћим ријекама због загађености. На нашу срећу
имамо ова два чиста бисера – казао је потпредсједник
Удружења Радислав Нешковић.
Удружење спортских риболоваца „Биоштица“
броји око 80 чланова. Регистровано је 2000. године,
али према неким изворима први спортски риболовци
су се удружили још 50-их година прошлог вијека.
ЈЕЛЕНА МАРИНКОВИЋ

27

Мир Божији, Христос се роди!

Драгичевић д.о.о. Рогатица
Пржионица кафе “МИНАС”
058/416-178 065/529-083

Срећна Нова година!
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Јелена Аничић, професор соло пјевања и
умјетнички руководилац Камерног састава
из Пала

РАЗГОВОР С ПОВОДОМ

Без културе нема идентитета

Ј

елена Аничић је професор соло пјевања и умјетнички
руководилац Камерног састава из Пала, који наступа
као квартет, секстет или октет. Састав је започео
своје дјеловање прије десет година као Хор Филозофског
факултета при Универзитету у Источном Сарајеву и од
студентске идеје изродила се лијепа прича. Управо студенти
су били први слушаоци умилних тонова вјежбаних на хорским
секцијама. У првим годинама рада, хор је бивао све бројнији
а чинили су га студенти из: Пала, Братунца, Бијељине,
Брчког, Зворника, Сокоца, Хан Пијеска, Невесиња, Гацка.
Јелена каже да јој је жао што данас дјелују у смањеном
обиму, а Камерни састав чине само Паљани.

– Сматрам да је проблем у тренду смањеног уписа
студената као и недостатка финансијске подршке култури.
Нове генерације су мање заинтересоване, а та слика би се
могла промијенити уз неку атрактивнију понуду. Уколико
би се члановима отворила могућност за путовања и боље
наступе, можда би слика била другачија. Без културе нема
идентитета, ни сјећања. Ми музичари, и други умјетници,
смо најбољи амбасадори Републике Српске и српске
нације. Замислите само колико је јефтино подржати једно
умјетничко удружење које вас на најбољи начин представља
у држави, региону и свијету, а колико је скупо рекламирати
се кроз медије или друге маркетиншке облике. Сјетите се
само наступа београдског хора „Viva Vox“ у Уједињеним
нацијама. Сигурна сам да смо ми, и неки други умјетници,
способни да на једнак начин представимо овај наш крај –
прича наша саговорница и додаје:
– Све што радим је искључиво из љубави. Наступам
више од петнаест година; још као средњошколка сам се
представљала на бројним солистичким концертима, узела
учешће на свечаним академијама, а касније и са групом. Без
љубави и жара коју носимо у себи, овај састав не би опстао.

Камерни састав из Пала у свом богатом опусу изводи
родољубиве пјесме, традиционалне и етно, као и пјесме које
су посвећене српској историји и националном јединству.
Чак су се у пјевању окушали и на другим језицима па су
изводили пјесме на енглеском и руском језику, а приликом
сарадње са Катедром за кинески језик и књижевност,
пјевали су и на кинеском језику.

– Од бројних сарадњи истакла бих Српско пјевачко
друштво „Слога“, које предводи Стефан Мојсиловић, и
Српско просвјетно културно друштво „Просвјета“. Духовне
композиције и православно црквено појање заузимају
велики дио нашег репертоара, тако да на пробама увијек
нешто од тога спремамо, а посебно двогласно црквено
појање односно средњовјековне натпјеве – појаснила је
Јелена.
С обзиром на то да се овај музички састав опробао
и у поп-рок жанру, приликом сарадње са бендом „Културни
центар“, који је изводио своје ауторске композиције, на
питање да ли би и од њих домаћа публика могла да очекује
нешто слично, Јелена истиче да су увијек отворени за све
опције.
За себе каже да је дијете Сарајевско-романијске
регије. Послије немилих догађаја из минулог Одбрамбеноотаџбинског рата са породицом је избјегла из родног
Сарајева и засновала живот у Палама. Рођена је 1988. године.
У Палама је завршила двије основне школе – Основну школу
„Пале“ и Основну музичку школу, а након тога наставила
школовање као гимназијалка а и у Средњој музичкој школи
„Источна Илиџа“. Након тога уписује Музичку академију
Универзитета у Источном Сарајеву и упоредо и новинарство
на Филозофском факултету. Магистрирала је на Одсјеку
соло пјевање на Музичкој академији. Јелена је удата, живи у
Палама, а ради у Невесињу и Гацку, гдје има своју класу коју
чине ученици основних школа. Иако нема много слободног
времена наша саговорница каже да је неизмјерно испуњена.
Узимајући у обзир да је њена сестра дио Камерног састава,
питали смо је да ли је таленат који носи наслијеђен.

– Наша мајка јако лијепо пјева и воли понекад да
пусти глас, а слушала сам и тетку више пута. С друге стране
покојни отац је волио да слика. Мислим да се све то некако
саткало и укоријенило у мојој души – закључила је она.
ЈЕЛЕНА МАРИНКОВИЋ
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ЛИЦА РОМАНИЈЕ

Даниел Ковачевић, позоришни и филмски глумац

Позориште и филм у једној цјелини је успjех до краја живота
„Када једном станете на сцену позоришта и
пронађете себе, ту остајете до краја живота.“ Овако
почиње причу глумац Даниел Ковачевић, који је на
Академији драмских умјетности пронашао свој позив
и љубав живота па живи српско-руску причу.
Зашто баш ова прича? Можда због тога што
је Даниел рођен у Сарајеву, али стицајем околности,
са родитељима и сестром, долази на своју дједовину
подно планине Романије – у Мокро.

– Што се тиче српских простора, мислим да
најдивнији људи живе на Романији и ово кажем из
срца. Када хоћу да пронађем свој мир увек овде
долазим и ту љубав сам пренео и на своју децу јер
сам јако везан за ове крајеве. Однедавно сам члан
Удружења „Романија“ и част ми је што сам део те приче
и идеја које су јако племените и оствариве – истакао је
Даниел.
Како нам је рекао, Академију драмских
умјетности уписао је и завршио у Бањалуци, Матично
позориште, гдје игра своје представе, је Народно
позориште „Тоша Јовановић“ у Зрењанину. Данас
живи сан Руског театра у Београду, што је била његова
дугогодишња жеља.

– Глума је специфична и када се препустите
више не можете без ње. Иако ме пут водио негде друго,
уписао сам средњу школу у Београду и био посвећен
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природним наукама, али када сам први пут крочио на
сцену и урадио своју представу, ту је био крај свим
осталим наукама и она је постала моје примарно
интересовање. Уписао сам Акдемију код професорице
Јелене Терпетове Костић, која је пореклом из Русије
и завршила је Академију ГИТИС, као и моја супруга,
а годинама је била првакиња московског театра
МХАТ. Захваљујући њој, упознао сам моју Евгенију
на размени студената у Москви и ту је почела наша
љубав и заједнички пут кроз живот и као партнера
и глумаца – рекао је он и додао да је прво озбиљно
глумачко искуство на платну имао у филму „Као рани
мраз“ Ђорђа Балашевића, играјући главни лик Васу
Ладачког.
– Моја супруга је дошла из Русије у Србију
из љубави. Тамо је почела да гради каријеру али је
одлучила да дође овде. Иста прича је и у филму „Као
рани мраз“, у коме она игра моју супругу, Рускињу,
па смо имали ту олакшавајућу околност да део нашег
приватног живота можемо да пренесемо и на филм.
Била је то улога коју глумац може само да пожели да
игра. Ђоле је написао одличан сценарио, а сам лик је
одговарао мом темпераменту.
Посао који ради на два различита континента
и остварења у Русији значајно су одредили каријеру
овог младог човјека.

– Двадесет година сам у овом послу и уз

добру вољу све може да се усклади; тако сам научио
да могу радити на два простора. И сама та ширина је
једно искуство више. За мене је Русија место као да
нигде нисам отишао, као да сам дошао на исту земљу,
јер немам утисак да смо ми Срби и Руси претерано
другачији. Важно је да радимо оно што волимо, глума
је наш основни алат, као наше тело, глад и наше
емоције које проживљавамо на сцени, јер без њих
публика није задовољна одиграном представом. Зато
глумац мора имати истински зној, истинске емоције
без којих глума не може. С обзиром на то да имам
велико искуство, могу да кажем да је бављење глумом
без позоришта јако тешко, јер је позориште практично
тренинг, све је уживо; човек тренира да буде присутан
у сваком тренутку и испитује своје границе. Филм је
нешто лежернија опција овог посла, има мало више
простора за исправљање грешака. У суштини све има
своје предности и мане и због тога је целина истих,
некако најбоља – открива режисер и глумац.
Филм „Јазавац пред судом“, адаптација
истоимене приповијетке српског књижевника Петра
Кочића, је остварење настало након што су Даниел и
аустралијски редитељ Марк Виндон заједно радили на
ТВ серији.

– Филм је снимљен пре скоро две године али
због епидемиолошке ситуације премијера се одлагала
пар пута па је тек приказан на 46. ФЕСТ-у у Београду,
у мају. Петар Кочић је наш великан. И након 100 година
од настанка свака реченица коју изговорите у том
филму као да је јуче написана. Ексклузивно откривам
да ће премијера филма званично бити 3. фебруара, у
биоскопу IMAX и након тога следе пројекције у свим
Синаплекс кинима. Посебно сам поносан на овај
пројекат јер се један Аустралијанац осмелио да сними
нешто баш српско. Ово дело превазилази границе
српског подручја и прелази на светску причу сваког
човека који може наћи паралелу са Давидом Штрпцем,
ванвременским ликом, који и тумачим. Мислим да се
у историји кинематографије није десило да се један
филм сними за само два дана и то је заиста велики
успех – наставља разговор Даниел, који је недавно
имао и премијеру представе „Злочин и казна“ у Руском
дому у Београду.
– До прве позоришне представе требало је
да се деси деценија од оснивања театра. Осмелити
се да поставите Достојевског на сцени јесте велики
подвиг и нешто што се треба сложити у човеку и имати
искуства како би се кренуло у једну такву причу,
коју сам реализовао са својим колегама и супругом.
Тренутно на репертоару имам око петнаестак наслова
у Зрењанину али и београдским позориштима „Душко
Радовић“ и „Славија“ од којих издвајам наслове:
„Јасмин на странпутици“, „Кирија“, „Све ће то народ
позлатити“.
Кроз разговор Даниел нам је открио да
је данас велики успјех бавити се овим позивом.

Број људи који завршавају академије глуме у овом
тренутку је оргоман у односу на период од прије 30
година када је на простору цијеле бивше Југославије
дјеловало неколико академија. Данас је
број
позоришта исти а глумаца много више и, нажалост,
немају сви талентовани глумци прилику да покажу
своју надареност па је, како каже, опстајање на
сцени највећи успјех. Од значајнијих сарадњи и улога
које су услиједиле издвојили смо: „Црвени месец“,
„Балканска међа, „Југословенка“, Јужни ветар“, а
ред је да поменемо и серију „Сенке над Балканом“ у
режији Драгана Бјелогрлића, на чију причу је поносан,
па се нада да ће сличних пројеката са истом поставом
бити у наредном периоду.
Ова прича о Даниелу подстакнута је догађајем
који слиједи, односно представом „Јазавац пред
судом“, која ће бити одиграна 24. јануара, у општини
Соколац у Парохијском дому порте Храма Романијска
Лазарица у организацији Удружења „Романија“ из
Београда. Уједно, то је и корак који је Ковачевић
дуго чекао; да своја остварења одигра пред својом
публиком.
ВЕДРАНА РЕНОВИЦА
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ЗДРАВЉЕ И МИ

Д

Деформитети кичменог стуба код дјеце

СПОРТСКА АКТИВНОСТ – НАЈБОЉА ПРЕВЕНЦИЈА

анашњи стил живота, који карактерише
смањена физичка активност, проузрокује
повећање гојазности међу дјецом и лоше
држање те доводи до бројних здравствених проблема.
Дјеца данас много времена проводе сједећи,
првенствено у школама, гдје су у клупама сваког дана
од шесте године живота, по неколико сати дневно.

Виши
радни
терапеут
и
струковни
физиотерапеут у Дому здравља „Др Љубомир
Ћеранић“ Сања Копривица истиче да се велики
број дјеце школског узраста из Сокоца јавља због
деформитета кичменог стуба.

– Дјеци су или нејака леђа, или једноставно нису
изложена већим физичким напорима због другачијег
стила живота. Вријеме проводе у затвореном простору,
сједе са телефонима у рукама, за рачунарима, нема
више оних физичких активности као прије двадесет и
више година и то утиче на лоше стање кичме. Самим
тим, вјероватно су коштане структуре лошије, мишићи
су истегнутији и слабији. Постоји дисбаланс па се
појављују сколиозе, кифозе и деформитети грудног
коша. Свједоци смо да су школске торбе претешке,
па због тога предлажем да се уведу ормарићи у наше
школе, како би дјеца остављала ствари које им нису
потребне код куће – навела је Копривица.
Сматра да би требало у основним школама
да дјеца у клупама сједе анатомски правилно, да су
висина и однос између клупа и столица одговарајући.
Евидентно је да постоји одређени несклад који би се
веома лако могао средити са аплицирањем једног
пројекта.

– Да би све то успјело, било би потребно да
се и у обданишту уведе корективна гимнастика, да се
од раног раста и развоја, два до три пута седмично,
одраде јутарње вјежбице разгибавања. Неопходно
је да то васпитачицама неко покаже а затим би оне
могле да наставе да проводе ту праксу и то је идеалан
начин да се дијете пропрати. Код здраве дјеце то могу
обавити дифовци, а ако постоји мало патологије, ту су
онда терапеути, физиотерапеути и радни терапеути –
истиче она.
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Поред здравства, Сања се активно бави
пливањем, скијањем и планинарењем, а повремено
присуствује одбојкашким утакмицама код млађих
селекција, у случају повреде као здравствени радник,
којима је увела кориштење терабенд трака. Такође,
учествовала је у претходне четири године као
координатор приликом одласка дјеце из Сокоца на
скијање на Јахорину.
Већ двије године, у нашој локалној заједници
одвија се школа пливања у којој је један од тренера.

– Циљ је био наставак рехабилитације дјеце
са деформитетима кичме послије кинезитерапијског
третмана. Пливање са атлетиком и гимнастиком
је добро, јер спада у базичне спортове и то је један
од разлога зашто треба дјеца да крену прво са тим
активностима, а касније да се усмјеравају на одређени
спорт. Током пливања, елиминише се страх од воде,
цијело тијело ради, све мишићне групе су ангажоване,
подстиче психо-моторни развој дјеце, вода дјелује
релаксирајуће и свима прија. Дјеца се уче спортској
и радној дисциплини. Скијање и пливање поспјешује
здрав раст и развој, вјежба се упорност и повећава
витални капацитет. Нема одустајања, ту је борбеност
и таква дјеца нису склона дијабетесу и гојазности –
нагласила је она.
Кроз дугогодишњи рад, већ 21 годину, Сања је
стекла искуство, добар контакт и повјерење пацијената
уз сарадњу и обострано задовољство.
– Посао радног терапеута сам базирала на
развоју функционалне шаке и њеном опоравку, јер су
то најчешће повреде када су у питању тешки физички
послови. Сваког пацијента гледам као цјелину.
Повјерење пацијента се гради од првог дана, а ту је тај
осјећај емпатије; ставити се у положај како је неком ко
има одређени проблем – закључила је Копривица.
Вратити људима вјеру, вољу и наду у живот,
бодрити их до њиховог потпуног максималног и
функционалног опоравка, затим враћање у животну и
радну средину, као и проналажење личног хобија, по
њеном мишљењу, је успјешна рехабилитација.
БРАНКА РАДОЊИЋ

Срећна Нова 2022.
година и Божић!
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РЕЛИГИЈСКЕ ТЕМЕ
ХРИСТОВО РОЂЕЊЕ –
ЉУДСКО СПАСЕЊЕ

Т

оком историје човјечанства, под утицајем разних
философских али и теолошких учења, јављали су се
и различити ставови у погледу тога шта је спасење,
зашто се спасавамо и од чега се спасавамо. Хришћанско
схватање спасења јесте живот човјека у вјечној заједници са
Богом. Могућност за такав живот нам је управо дао Господ
Исус Христос својим рођењем. Прије Христовог рођења
између људи и Бога зјапила је дубока провалија, како због
људске створене (а божије нестворене) природе тако и због
гријеха који су учинили Адам и Ева. Христос превазилази тај
јаз између Бога и човјека. Бог је постао човјек да би човјек
могао да постане Бог по благодати, кажу Свети Оци. Спасење
увијек подразумијева синергију (сарадњу) нествореног Бога
и створеног свијета тј. човјека који је и створен по икони
Божијој (Пост 1,26). У Цркви Христовој ми имамо сва средства
потребна за наше сједињење са Господом Христом. Ту су
Свете Тајне и свете врлине. У Светој тајни причешћа потпуно
се сједињујемо са Њим, то је потпуно сједињење човјека са
Господом Христом. А вјера, љубав, молитва, пост? Све су то
врлине помоћу којих се сједињујемо са Господом Христом.
Дани божићњег поста, кроз које пролазимо, су
дани припреме, радости и ишчекивања најрадоснијег
празника за нас православне хришћане – празника рођења
Богомладенца Христа или Божића. Божић буди у свима
нама, како у дјеци тако и одраслима, најискренија и
најљепша људска осјећања. Буди у нама љубав коју треба
да дијелимо са другим људима. Кроз љубав према другима
љубимо и волимо Бога. Љубав према ближњима је увијек
Христова љубав која често није логична већ у себи носи
дјетињу наивност и чистоту и зато онај који воли кроз Христа
слободан је од страха.
На празник рођења Христовог вјерници се
поздрављају ријечима: „Мир Божији, Христос се роди“ и
одговарају потврдно: „Ваистину (заиста) се Христос роди“
што значи да вјерујемо и исповиједамо да се у Витлејему
родио Христос – Помазаник Божји, Онај који је по Божијој
вољи али и призивамо Мир Божији који је и те како потребан
у 21. вијеку и кога очигледно недостаје јер људи желе да
Божији мир замијене људским миром који често умјесто
мира доноси немир. Светописамске ријечи нам говоре да се
Христос назива и Емануил – што значи с нама је Бог. Ако
заиста желимо да Бог буде са нама, онда отворимо наша
срца за Бога и наша бића ће постати домови Божије љубави.
Господ наша срца преображава у нове витлејемске јасле у
које ће се смјестити Несмјестиви и коме ћемо ми бити добри
домаћини.
Прослављање празника Рођења Сина Божијег у
српском народу садржи и мноштво народних обичаја, који
указују на богатство историјског постојања нашег народа.
Међутим, у данашњем свијету постоји опасност и од пада у
комерцијално-фолклорно слављење Божића које потискује
суштину празника. Држањем само до обичаја, без учешћа
у Светој Литургији и сједињења у Тајни Крви и Тијела
Христове наша срца ће и даље остати далеко од Господа.
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Живот са Христом и кроз Христа усмјерава нас ка врлинском
животу и онда наша вјера не остаје само празно слово на
папиру већ оно што исповиједамо да вјерујемо то и живимо.
Православље је живот по Јеванђељу и зато је увијек најбоља
проповијед живот једног истинског хришћанина.
Рођење Сина Божијег у тијелу је израз савршене
Божије слободе и љубави према човјеку и свијету. Свети
Јован Богослов ту тајну Божије љубави свједочи ријечима:
„...Бог тако завоље свијет да је Сина свога Јединородног
дао, да сваки који вјерује у Њега не погине, него да има
живот вјечни“ (Јн 3,16).
О празнику Светог Спиридона Чудотворца,
Соколац, 2021. љета Господњег
Ђакон Срђан Новаковић

БОРАЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ОПШТИНЕ СОКОЛАЦ

Христос се роди!
Срећна Нова година!
За крст часни и
слободу златну!

СЈЕЋАЊЕ

У

МИЛАН ТУПАЈИЋ
(1954–2021)

Сокоцу, 28. децембра, у 68. години живота преминуо је
Милан Тупајић, први предсједник Скупштине општине
Соколац, посланик у Народној Скупштини Републике
Српске, један од оснивача Српске аутономне области
Романија и Републике Српске.
Рођен је 2. јуна 1954. године, у Кнежини. Основну
школу завршио је у Кнежини а гимназију у Сокоцу. По
завршетку средњег образовања одлази на студије у
Сарајево. Одабрао је Машински факултет, у то вријеме
једну од најпрестижнијих високошколских установа у Босни
и Херцеговини. Студије је завршио 1978. године након
чега је прво радно искуство стицао у великом привредном
гиганту, сарајевском Фамосу. У тој сложеној организацији
удруженог рада био је запослен до 1984. када долази у
родни Соколац и запошљава се у Фабрици котрљајућих
лежајева „Унис“. У августу 1991. Милан Тупајић прелази
у Општину Соколац, у којој је радио до 7. новембра 1997.
године. У то вријеме Тупајић је био један од виђенијих
активиста Српске демократске странке. Током грађанског
рата био је предсједник општине Соколац. Борио се да
допринесе функционисању привреде и осталих дјелатности
на подручју општине. Године 1996. изабран је за посланика
у Народној скупштини Републике Српске и на том мјесту
је остао до 2006. Исте године Милан Тупајић је отишао у
пензију. Био је супруг, родитељ и дјед. Орденом Немањића
другог реда одликовао га је предсједник Републике Српске
др Радован Караџић а Орденом части са златним зрацима га
је одликовао предсједник РС Мирко Шаровић.
Начелник општине Соколац Милован Бјелица

СЈЕЋАЊЕ

Бранко Кусмук
(1960–2021)

Т

ринаестог децембарског дана, у шездесет другој
години живота, напустио нас је колега Бранко Кусмук,
дугогодишњи новинар и дописник Српске новинске
агенције (СРНА). Рођен је 1960. године. Основну школу
завршио је у Соколовићима након чега уписује Зубну техничку
школу у Сарајеву, која је у то вријеме важила за једну од
најквалитетнијих средњих школа. По завршетку средње
школе, преоријентисао се на Факултет политичких наука.
Након дипломирања, један период радио је као професор
у Средњој школи у Сокоцу и предавао марксизам. Био је
учесник Одбрамбено-отаџбинског рата. Бранко је највећи
дио радног вијека, преко двије и по деценије, провео као
дописник Српске новинске агенције (СРНА), извјештавајући
са подручја општина Рогатица, Хан Пијесак и Соколац. За
двије и по деценије рада, као хроничар једног времена,
сакупљао је информације из свих сфера живота на Романији.
Упоредо је био сарадник наше медијске куће, некадашњег

изразио је жаљење због смрти Милана Тупајића,
наглашавајући да је отишао човјек који је незаобилазан у
историји Сарајевско-романијске регије и свог Сокоца.
Сахрана је обављена 29. децембра, на породичном
гробљу у Кнежини.
Соколац – срце Романије

Радиja „Романија“, а касније „Инфо центра“ Соколац. Многи
његови текстови објављивани су у „Соколачким новинама“.
Нажалост, није дочекао пензију.
Велемир Елез, новинар у пензији, Бранков
дугогодишњи сарадник, имао је само ријечи хвале:

– Био је поштен и честит човјек, од којег никада
никога није могла забољети глава. Нико од колега нема шта
да му замјери, а то су ријетки људи и врло је тешко тако
живјети. Тихо је радио, тихо живио и тако отишао на онај
свијет – додао је Елез.
Од њега су се опростиле и колеге из СРНЕ.

– СРНА ће памтити Бранка Кусмука као једног од
оних који су током и након тешких ратних времена својим
радом помогли формирање модерног новинарског израза у
Српској – навели су из Агенције.
Бранко је сахрањен 14. 12. 2021. године, на
породичном гробљу на Мандри, у Соколовићима. Присутној
родбини, пријатељима и колегама обратио се директор
СРНЕ Јован Цвјетковић, који је истакао да је Бранко био
цијењен међу колегама, радан, миран и смјеран новинар
који је знао да подијели радост и тугу.
Колектив “Инфо центра” Соколац
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СПОРТ
„Вече атлетике Републике Српске“

МЕЂУ НАЈУСПЈЕШНИЈИМ
ДВОЈЕ АТЛЕТИЧАРА
„ГЛАСИНЦА“

Т

радиционална
манифестација
„Вече
атлетике
Републике Српске“, на којој су сумирани сви остварени
резултати атлетичара, тренера и клубова током ове
спортске године, одржана је 11. децембра, у хотелу „Златни
бор“, у Сокоцу. Упркос веома изазовном периоду иза нас,
који је обиљежила пандемија изазвана вирусом корона,
Атлетски савез је успио да успјешно организује одржавање
свих календарски предвиђених такмичења.
Предсједник Атлетског савеза Републике Српске
Душко Ивичић осврнуо се на годину која је на измаку.
– Оно што је најважније да се истакне јесу нови
пројекти који нису до сада били реализовани у атлетској
сфери Републике Српске. Ријеч је о 1. Свесрпском атлетском
купу, одржаном овог септембра у Требињу, који ће,
вјерујем, прерасти у традиционално такмичење, а на којем
ће се окупљати најбољи атлетичари из Србије и Републике
Српске. Поред тога, имали смо и заједничке припреме са
Српским атлетским савезом, што је сигурно допринијело
томе да наши такмичари постигну овако добре резултате.
Надамо се да ће Атлетски савез РС и убудуће, уз подршку
локалних заједница које препознају важност овог спорта,
успјети да организује сва првенства да бисмо атлетику
подигли на виши ниво – изјавио је Ивичић.
Најбоља атлетичарка у сениорској категорији
ове године је Јелена Гајић из Прњавора, чланица
репрезентација Републике Српске и Босне и Херцеговине.
Јелена је рекордерка БиХ и РС у дисциплинама 400 и 800
метара и првакиња БиХ и РС у поменутим дисциплинама.
За најбољег атлетичара Републике Српске, трећу
годину заредом, проглашен је Воислав Грубиша, члан
АК „Борац“ из Бањалуке али и репрезентација Републике
Српске и Босне и Херцеговине. Првак је БиХ у дисциплини
бацање диска и првак Републике Српске у дисциплинама

бацање кугле и диска.
На манифестацији су награђени атлетичари у
свим категоријама, од цицибана до сениора. Технички
организатор овог спортског догађаја је Атлетски клуб
„Гласинац“ уз посредство Атлетског савеза РС. Међу
најуспјешнијим атлетичарима Републике Српске су и два
члана соколачког клуба.
Сара Лучић је проглашена за најуспјешнију
такмичарку у категорији млађа сениорка до 23 године.
Она је ове године испунила норме и учествовала на
екипном првенству Европе и Балканском првенству као
репрезентативка БиХ, а четвороструки је првак РС и БиХ
у дисциплинама препоне, скок увис и скок удаљ. Лука
Кезуновић је награђен у категорији старији пионири. Иза
себе има успјешну каријеру, рекордер је РС и БиХ у петобоју
и дисциплини 100 метара препоне.
Награде за допринос у развоју атлетике РС
додијељене су начелнику општине Соколац Миловану
Бјелици и Снежани Пајкић Јоловић, потпредсједници
Српског атлетског савеза и некадашњој европској првакињи.
– Ова сарадња између два савеза давно је потписана
и надам се да ће она у наредном периоду бити изражена у
још бољем облику, прије свега у виду помоћи тренерима,
атлетичарима и изградњи спортске инфраструктуре. Ми смо
један, братски народ, а у циљу јачања тих веза треба чешће
да се састајемо – поручила је она.
Прије свечаног проглашења одржана је Скупштина
Атлетског савеза РС.
ЈЕЛЕНА МАРИНКОВИЋ

Постављен нови рекорд РС за старије пионире у трци на 60 метара са препонама

Ч

ЛУКА КЕЗУНОВИЋ НИЖЕ УСПЈЕХЕ

лан Атлетског клуба „Гласинац“ Лука Кезуновић
учествовао је на митингу атлетских клубова
„Партизан“ и „Црвена Звезда“ у Београду, 25. и 26.
децембра, на којима је поставио нови рекорд Републике
Српске у дисциплини 60 метара са препонама од 9,13
секунди и остварио друго мјесто.

– Ово смо и очекивали јер смо се припремали у
Спортској дворани. Можда нису били адекватни услови али
резултат показује да смо ипак на правом путу. Досадашњи
рекорд у овој категорији, у трци на 60 метара са препонама,
држао је Михајло Мемедовић, наш бивши члан, који сада
наступа за „Вождовац“ из Београда – истакао је Ђуровић.

Тренер „Гласинца“ Неђо Ђуровић истакао је да се
Кезуновић такмичио у категорији старијих пионира а да ће
се од наредне године такмичити као млађи јуниор. Он је
додао да се Лука такмичио и у трци на 800 метара, гдје је
остварио четврту позицију.

Недјељу дана прије поменутог такмичења,
Кезуновић је учествовао на Дворанском митингу младих у
Сарајеву, гдје је постигао резултат од 9,16 секунди.
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БРАНКА РАДОЊИЋ

Четврт вијека постојања ОК „Гласинац“

П

СПОРТ

КЛУБ КОЈИ ЈЕ ИЗЊЕДРИО БРОЈНЕ ТАЛЕНТЕ

ригодним дружењем, Одбојкашки клуб „Гласинац“ из
Сокоца 25. децембра обиљежио је мали јубилеј – 25
година од оснивања, окупивши све одбојкашице и
тренере који су прошли кроз овај клуб.

Уз подсјећање како је све почело, тренер „Гласинца“
Марко Обреновић са поносом је истакао да су дјевојке у
тиму провеле најљепше године младости, да су све оне
добри ђаци, студенти, успјешне младе мајке и супруге, које
клуб доживљавају као своју породицу.

– Први тренинг одбојкашица одржан је у сали
Основне школе „Соколац“, а потом су почела такмичења у
Другој лиги Републике Српске. Због недостатка квалитетне
сале, ОК „Гласинац“ првенствене утакмице, до изградње
Спорске дворане у Сокоцу, играо је у Рогатици. Као првак
Друге лиге 1998. године ушао је у Прву лигу РС, што је био
велики успјех. Већ 1999. прву титулу првака РС у Соколац
је донио управо овај одбојкашки клуб, односно пионирска
екипа „Гласинца“ – нагласио је тренер Обреновић.
Према његовим ријечима, соколачки „Гласинац“
2005. године ушао је у Премијер лигу Босне и Херцеговине и
ту остао четири-пет година, а потом наставио такмичења у
Првој лиги РС.

– Због материјалне ситуације опредијелили смо се
да се Клуб чврсто држи Прве лиге РС и средине табеле, да
бисмо одржали јак одбојкашки центар и да перспективним
играчицама отворимо пут да оду даље, што су оне и чиниле
– казао је он.
Радмила Марковић тренер је млађих селекција више
од 15 година и помоћни тренер првог тима. Она је рекла да
ове сезоне у првом тиму играју углавном средњошколке
уз велику помоћ три дјевојке које студирају, те да из
сваке генерације сениорском тиму прикључе по двије-три
дјевојчице.

– Као рукометашица дошла сам из Београда у
Соколац и од самог почетка у овом клубу сам играч и
тренер, чиме сам доста допринијела успјеху соколачких
одбојкашица. Дјевојке су вриједне, има талента, воље
и резултати сигурно неће изостати – категорична је
Марковићева.
Одбојкашки клуб „Гласинац“ основан је у Сокоцу
17. децембра 1996. године, представља одбојкашки центар
и велики је расадник талената који каријеру настављају у
клубовима других земаља.
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Такмичење у Првој лиги РС наставља се у фебруару

J

СОКОЧАНКЕ ЈЕСЕЊИ ДИО ПРВЕНСТВА
ЗАВРШИЛЕ НА ТРЕЋЕМ МЈЕСТУ

есењи дио такмичења у Првој лиги Републике Српске
ОК „Гласинац“ завршио је на трећем мјесту првенствене
табеле са 22 бода. Слиједи пауза до фебруара, када
ће се одиграти 12. коло у Билећи са „Херцеговцем“ који се
налази на зачељу табеле.
Тренер овог клуба Марко Обреновић задовољан
је резултатом, првенствено ако се узме у обзир да су због
недостатка играча у првом тиму играле и кадеткиње.

– Тренутно у нашем тиму имамо играчице које су
до прољетос играле пионирску лигу, што је веома похвално
за њих. Пред њима је вријеме у којем ће од искуснијих
саиграчица научити како да одреагују на различите

ситуације које се дешавају на терену, затим како да поднесу
пораз, али и побједу – истакао је тренер Обреновић.
Највише терета у утакмицама поднијеле су
најстарије одбојкашице – капитен Дијана Ашоња, Тања
Тошић и Љиља Ковачевић, док су остале допринијеле и
сазријевале уз ова три искусна играча, што нимало не
умањује њихову заслугу у оствареном пласману.
Обреновић је посебно нагласио да се, поред Прве
лиге РС, такмичење одвија у кадетској и пионирској лиги.
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СПОРТ
Завршена полусезона Прве лиге РС за
футсалере

Н

„ГЛАСИНАЦ СОКОЛАЦ“ НА
СРЕДИНИ ТАБЕЛЕ

акон одиграних девет кола у Првој лиги Републике
Српске, Футсал клуб „Гласинац Соколац“ заузима
шесту позицију на табели са тринаест бодова.

Посљедњи меч у овој полусезони Сокочани
су одиграли 24. децембра, на Палама са екипом КМФ
„Јахорина“, у којем су поражени са 7:1.
Тренер Футсал клуба „Гласинац Соколац“ Предраг
Добриловић навео је да у такмичењу слиједи пауза, коју ће
искористити да се боље припреме за наставак сезоне. Он
је подсјетио да су у 8. колу успјели савладати лидера на
табели „Радник Сити“ из Бијељине.
– Меч у коме је публика на трибинама имала
прилику гледати квалитетан футсал, са доста прилика за гол
на обје стране, ријешен је у посљедњим тренуцима сусрета у

нашу корист са 6:5 – нагласио је Добриловић.
Када се Прва лига РС настави, Сокочани путују
у Градишку, гдје ће у оквиру 10. кола снаге одмјерити са
домаћом „Борачком“.
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СОЛИДНО ШЕСТО МЈЕСТО ЗА КОШАРКАШЕ СОКОЦА
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Након паузе сусрет са „Козаром“

ошаркаши Сокоца први дио такмичења у Првој лиги
Републике Српске завршили су на шестом мјесту са
седамнаест бодова. Одиграно је једанаест кола а
омјер утакмица износи седам побједа и четири пораза.
Тренер КК „Соколац“ Томислав Тамбурић
задовољан је оствареном позицијом. Он је навео да су
присутни проблеми са недостатком финансија и да су због
тога два играча напустила тренутни састав.

– Плејмејкер Немања Станковић је отишао даље за
новим понудама. У питању је млад момак и било би потпуно
некоректно да смо га покушали задржати. Игор Бојовић,
такође, неће више играти, тако да ћемо видјети како ћемо
за наставак сезоне. Сасвим је извјесно да ћемо се ослонити
на домаће снаге. Имамо играче који су имали нешто мање
минутаже, попут Шалића, Печенице, Ђерића и браће Зелић,

али не искључујемо опцију да доведемо бар једног играча
са стране – истакао је тренер Тамбурић.
Слиједи пауза до 15. јануара, а према његовим
ријечима, Спортска дворана неће радити од 01. до 10.
јануара па ће се морати сналазити за мјесто и организацију
тренинга.

– Такмичење настављамо на свом терену са
екипом „Козара“ из Градишке у оквиру 12. кола. Конкурент
је тренутно посљедњи на табели и надамо се да ћемо
остварити тријумф. И даље имамо амбиције за плеј-оф –
нагласио је Тамбурић.
Јесењи првак Прве лиге РС је КК „Рогатица“.
Остварио је девет побједа и два пораза а има укупно 20
бодова.
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Боксери „Гласинца“ на такмичењу у Тузли
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ОСВОЈЕНЕ ТРИ ЗЛАТНЕ МЕДАЉЕ

ланови Боксерског клуба „Гласинац“ учествовали су
на Првенству Премијер лиге Босне и Херцеговине, 11.
и 12. децембра, у Тузли, које је окупило више клубова
из Републике Српске и Федерације Босне и Херцеговине.
Тренер „Гласинца“ Предраг Бартула истакао је да су се
такмичила четири члана овог клуба и да су забиљежене три
побједе и један пораз.
– Побједу је остварио Лука Вељовић, који је четири
године заредом првак БиХ. Кристијан Јововић у тешкој
категорији до 92 кг је побиједио као и Марија Амовић у свом
узрасту до 60 кг. Задовољни смо оствареним резултатима –
нагласио је Бартула.
Бартула је подсјетио да је Боксерски клуб
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„Гласинац“ у претходној години имао појединачне прваке
БиХ, Луку Вељовића и Младенку Чанчар, као сениоре.
Кристијан Јововић је првак РС у категорији до 86 кг, док је
Марија Амовић на такмичењу у Сокоцу у септембру добила
пехар као најбоља јуниорка.
Желимо да у Сокоцу организујемо припреме
репрезентације за Европско првенство које ће се одржати
у Загребу, крајем марта наредне године, а на којем ће
учествовати и наш Лука Вељовић – навео је Бартула.
Биће то прва прилика да се на међународној сцени
покаже колико вриједи, што је већ и показао досадашњим
резултатима.
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Срећна Нова 2022.
година и Божић!

Срећни Новогодишњи
и Божићни празници!

Мир Божији,
Христос се роди!
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“ЖАРСОН” д.о.о.
Соколац

Срећна Нова 2022.
година и Божић!

"SOKOLAC
OG RE V"

vl. Slobodan Komlenovi}

Tel/FAKS: 057/447-104; Mob: 065/663-521
e-mail:slobodankom@gmail.com

Срећни Нова
2022. година и
Божић!
Адреса: Бјелосављевићи бб-магистрални пут према Рогатици
Телефон: +387 (0) 57 444 887
Мобилни: +387 (0) 65 513 766
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РОМАНИЈАПУТЕВИ А.Д.
Предузеће за одржавање, заштиту, реконструкцију и изградњу путева

РОМАНИЈАПУТЕВИ А.Д.
Предузеће за одржавање, заштиту, реконструкцију и изградњу путева

Срећна Нова година и
благословени
Божићни
Срећна Нова година
и
празници!
благословени
Божићни
празници!
www.romanijaputevi.com
www.romanijaputevi.com

ПОДРОМАНИЈА ББ, 71 350 СОКОЛАЦ, БиХ
057/448-508 romanijaputevi@gmail.com
ПОДРОМАНИЈА ББ, 71 350 СОКОЛАЦ, БиХ
057/448-508 romanijaputevi@gmail.com

ФОТОГРАФИЈА: БОЈАН Д. ТОШИЋ

