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Посљедњег јануарског дана одржана је 10. 
редовна сједница Скупштине општине Соколац а 
одборници су једногласно усвојили Нацрт одлуке 

о давању сагласности на закључење уговора о продаји 
неизграђеног градског грађевинског земљишта 
непосредном погодбом између Општине Соколац и 
Миодрага Планинчића, као и приједлоге одлука о 
разрјешењу и именовању члана Општинске изборне 
комисије Соколац. Као први рангирани кандидат, а на 
приједлог Комисије за избор и именовање, за члана 
Комисије изабрана је Милијана Дрињак, дипломирани 
правник. 
 На приједлог одборника СДС-а Миодрага 
Дупљанина, који се односи на депоновање и одвоз 
смећа из сеоских подручја, поднесен је захтјев да 
Скупштина донесе закључак којим ће обавезати 
надлежно општинско одјељење да исти уврсти у 
годишњи програм заједничке комуналне потрошње за 
2022. годину, приликом његове израде. 
 – Сматрам да овај проблем морамо ријешити 
барем у центрима мјесних заједница. Треба уврстити 
ово питање у програм заједничке комуналне потрошње, 
приликом његове израде – објаснио је Дупљанин. 
 Шеф  Клуба одборника СНСД-а Ђорђе Радић 
рекао је да је ово горуће питање за руралне дијелове 
наше локалне заједнице.
 – Дивље депоније су већ прешле алармантну 
ситуацију и крајње је вријеме да се нешто учини по 
том питању. Знамо да ЈКП „Соколац“ има проблем 
са недостатком финансија и одвозом смећа, али би 
требало размислити о набавци још једног камиона и 
размотрити могућност подршке од виших нивоа власти 
– додао је Радић. 
 Начелник општине Милован Бјелица подсјетио 
је да је у претходних неколико година набављено 
око 90 контејнера и једно возило за одвоз смећа. 
С обзиром на то да су дивље депоније већином у 
шумским зонама, Бјелица додаје да треба размотрити 
могућа рјешења са представницима ШГ „Романија“, 
по узору на сусједне општине Рогатица и Хан Пијесак, 
у којима су шумска газдинства обезбиједила велике 

контејнере. 
 Локални парламент је усвојио и Приједлог на 
иницијативу Савјета за спорт који подразмијева да 
се сви спортски објекти и терени ставе у надлежност 
Спортско-рекреативног центра „Гласинац“, те да се 
задужи руководство СРЦ за одржавање спортских 
терена и објеката (дворана Лименка, као и сви терени 
на отвореном).
 Начелник Бјелица је констатовао да локална 
заједница није одбила ниједан спортски клуб на 
подручју општине када је ријеч о суфинансирању, осим 
једног захтјева Кик-бокс клуба, из разлога што није 
оправдао средства која су му у претходном периоду 
додијељења.  
 – Само у 2021. години обезбиједили смо око 
400.000 КМ за област спорта. Остављајући Општини 
само обавезу финансирања котизација и трошкова 
судија, растеретио би се буџет али би то могло довести 
у питање спорт. Нису ријешени сви имовински односи 
на локацијама гдје су спортски терени, нису укњижени 
сви објекти и ријешене употребне дозволе, иако је 
Опшина добила све те судске пресуде. Када те ставке 
буду уређене, онда можемо размишљати о неким 
другим плановима – изјавио је Бјелица.  
 Шеф Клуба одборника СНСД-а Ђорђе Радић 
прокоментарисао је поменуту иницијативу као 
позитивну, али да и овај пут најбоље рјешење може 
донијети разговор.
 – Клуб одборника СНСД-а је и раније покретао 
ово питање о пребацивању одржавања спортских 
терена и објеката у надлежност СРЦ и сматрам да је 
то једино реално и могуће рјешење да се терени и 
спортски објекти одрже у добром стању. Што се тиче 
средстава за спорт, односно приједлога Савјета за 
спорт, да Општина финансира само такмичења, треба 
размислити колико је то реално. Не треба оставити 
спортисте без одређених примања, јер некоме та 
накнада много значи. Морамо изнаћи најбољи модел 
како за општину, тако и СРЦ, како се не бисмо сусрели 
са губитком спортиста – закључио је Радић. 
 Предсједник Скупштине општине Соколац 
Сретко Марјановић претходно је поднио захтјев 
начелнику општине Миловану Бјелици да се за 
10. сједницу припреми и одборницима предочи 
Ревизорски извјештај. На сједници је одборницима 
изнесен начелников одговор у којем стоји да није био 
у могућности да Извјештај припреми за ову те да ће 
се он наћи на дневном реду сљедећег скупштинског 
засједања. 

10. сједница Скупштине општине Соколац

ЈЕДНОГЛАСНО УСВОЈЕНЕ СВЕ 
ТАЧКЕ И ИНИЦИЈАТИВЕ

АКТУЕЛНОСТИ

ЈЕЛЕНА МАРИНКОВИЋ
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На 11. редовној сједници Скупштине општине Соколац, 
одржаној 25. фебруара,  одборници су једногласно 
усвојили План отклањања неправилности утврђених 

у Извјештају о проведеној финансијској ревизији Општине 
Соколац за период од 1. 1. до 31. 12. 2020. године, који је 
оцијењен са резервом.

 Према ријечима одборника Савеза независних 
социјалдемократа Страхиње Башевића, ревизорски 
Извјештај је потврда њихових критика о раду саме 
општинске администрације, које су упућиване и на 
претходним сједницама.   

 – У Извјештају о проведеној финансијској ревизији 
Општине Соколац утврђено је више неправилности међу 
којима су кршење Закона о јавним набавкама, кршење 
Закона о буџетској потрошњи и других ставки на које смо 
указивали и на које смо очекивали конкретне одговоре. 
Одговор начелника општине и општинске администрације 
је да немају замјерке на презентовани Извјештај, што 
је алармантно стање за функционисање наше локалне 
заједнице и посљедњи моменат да се реагује. Планом 
отклањања неправилности утврђених у Извјештају дате су 
препоруке за отклањање ових грешака, па се надам да ће 
се у наредном периоду неко озбиљније позабавити овим 
питањем – истакао је Башевић.

 Начелник општине Соколац Милован Бјелица 
истакао је задовољство својим радом, али и радом својих 
сарадника, јер од четири ревизорска извјештаја током 
његових мандата на мјесту начелника, ниједан није био 
негативан. 

 – Извјештај о проведеној финансијској ревизији 
Општине за 2020. годину прихваћен је уз мишљење са 
резервом, а Главна служба за ревизију јавног сектора 
Републике Српске дала је препоруке на основу којих је 
локална управа сачинила план отклањања неправилности. 
Скупштинска већина има примједбе на одређене ставке 
јавних набавки, међутим, да је било неких незаконитости 
које је требало процесуирати, то би урадила Служба 
за ревизију. Питање јавних набавки је било изражено 
код реконструкције зграде Општине, у дијелу набавке 
канцеларијског намјештаја око четрдесетак хиљада КМ – 
рекао је Бјелица.  

 Локални Парламент је усвојио и Стратегију развоја 
туризма општине Соколац за период од 2021–2025. године. 
Према ријечима директора консултантске фирме „Хаврекс“ 
из Бањалуке Зорана Павловића, који је био консултант 
овог развојног документа, у изради истог учествовало је 12 
представника установа, организација, друштава и удружења 
на више радионица, што је резултирало са 32 пројекта, који 
су набројани у Стратегији.  

 Сједници су присуствовали и чланови Удружења 
произвођача млијека Соколац, који су Скупштини упутили 
Захтјев за подстицај за производњу млијека. Одборници 
СНСД-а су дали иницијативу да се дефинишу прецизни 
кораци у реализацији закључака који ће допринијети 
рјешавању ових проблема.   

 – Договорено је да се испред Скупштине 
формира радно тијело које ће направити пар састанака са 
мљекаром „Пађени“, која је главни откупљивач на општини 
Соколац, затим са представницима Министарства, како би 
разговарали о категоризацији простора на којем се врши 
производња у смислу различитих субвенција које би требали 
да добију. Надлежном одјељењу смо упутили иницијативу 
да изради анализу, како бисмо до сљедећег скупштинског 
засједања имали све прецизно издефинисано, уз приједлог 
општинске администрације о субвенцији за сваки литар 
откупљеног млијека овог удружења – рекао је одборник 
СНСД-а Страхиња Башевић. 

 Према ријечима предсједника Скупштине Сретка 
Марјановића, закључак је усвојен и њим је надлежном 
одјељењу наложено да у року од 7 дана изврши анализу 
стања и изнесе приједлог о висини субвенције по литру 
откупљеног млијека. 

 – Формирана је радна група од осам чланова која 
ће овим поводом у наредних двадесет дана организовати 
састанке са представницима Министарства и откупљивачима 
млијека.  Исходом ових састанака и анализом одјељења 
издефинисаћемо субвенцију за сваки откупљени литар 
млијека до наредног скупштинског засједања – објаснио је 
Марјановић.  

 Поред поменутих тачака, одборници су усвојили и 
Одлуку о утврђивању вриједности некретнина на подручју 
општине Соколац те одлуке о измјени и допуни Статута 
Јавног комуналног предузећа „Соколац“  и ЈП „Инфо 
Центар“ Соколац.  

 На иницијативу одборника СДС-а Миодрага 
Дупљанина усвојен је и Закључак  да представници локалне 
управе ступе у контакт са власником фирме „Аутохерц“ и 
Аутобуске станице у Сокоцу, како би се пронашло рјешење 
за отварање Аутобуске станице и омогућило пружање 
услуга нашим суграђанима као и превозницима чије линије 
пролазе кроз нашу општину. 

11. сједница Скупштине општине Соколац

ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕНОЈ 
ФИНАНСИЈСКОЈ РЕВИЗИЈИ 
ОЦИЈЕЊЕН СА РЕЗЕРВОМ

АКТУЕЛНОСТИ

ЈЕЛЕНА ЋАЈИЋ
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У оквиру обиљежавања Дана Републике Српске, 
која ове године пуни тридесет година постојања, 
8. јануара су положени вијенци и цвијеће на 

Војничко спомен-гробље „Мали Зејтинлик“ у Сокоцу, 
уз поруку да славимо, чувамо Српску и поштујемо оне 
који су дали за њу своје животе. 
 Министар рада и борачко-инвалидске 
заштите Републике Српске Душко Милуновић навео 
је новинарима да је на овом мјесту сахрањено близу 
1.000 сабораца од укупно 23.000 који су положили 
живот за одбрану отаџбине. 
 – Република Српска је једини административни 
оквир на овим просторима у којем Срби могу да искажу 
своју политичку вољу, да изразе своје националне 
и вјерске осјећаје, да могу сачувати своју културу, 
традицију, језик и писмо и то траје већ тридесет 
година. Никада дуже у српској историји на овим 
просторима, од најезде Турака, Срби нису имали такав 
политички оквир који им је омогућио слободу, изузев 
Краљевине Југославије, која је, нажалост, трајала од 
1918. до 1941. године. У бившој Југославији, послије 
Другог свјетског рата, Срби су, дијелећи своју слободу 
са другим народима због лажног братства и јединства, 
били онемогућени да у потпуности искажу своје 
вјерске и националне осјећаје и изразе своју политичку 
вољу, што у Републици Српској могу – констатовао је 
министар Милуновић.
 Изасланик предсједника Републике Српске 
Недељко Ћорић истакао је да је „Мали Зејтинлик“ 
свето и завјетно мјесто. 
 – Борци који су дали и уградили животе 
за нашу Републику Српску оставили су завјет 
генерацијама које долазе да у слободи и миру чувамо 
и његујемо нашу Републику и да њен правни оквир 
и суверенитет одржавамо онако како је прописано 
Дејтонским мировним споразумом. Република Српска 
није творевина која је настала у рату, настала је у миру 
и зато ћемо је свим демократским средствима бранити 
и чувати. Неки покушавају да нам наметну санкције, 
да нас уплаше, а сви ови животи који су дати за Српску 
имали су далеко веће посљедице од санкција. Наше 

генерације су спремне да са било каквим санкцијама и 
у било којим околностима наставе да бране Републику 
Српску – нагласио је Ћорић. 
 Градоначелник Источног Сарајева Љубиша 
Ћосић казао је да се треба присјетити да је сваки 
дио Републике једнако важан и значајан а да је 
„Мали Зејтинлик“ једно од најсветијих мјеста и темељ 
Републике Српске. 
 – Овдје има велики број српских војника који су 
страдали за Републику Српску, били су сахрањени на 
другим мјестима, али су донесени овдје да свједоче о 
томе како је стварана Српска и да буду на једном мјесту, 
али напомињем да има још доста тако значајних мјеста 
на простору Српске. Са „Малог Зејтинлика“, из Сокоца 
и из Источног Сарајева иде порука о важности сваког 
дијела Републике Српске, која треба да се преноси 
млађим генерацијама – поручио је градоначелник 
Ћосић. 
 Предсједник општинске Борачке организације 
Источно Ново Сарајево Драгиша Тушевљак нагласио 
је да је некадашње Српско, данас Источно Сарајево, 
поднијело највећи терет током протеклог Одбрамбено-
отаџбинског рата.  
 – „Мали Зејтинлик“ нас опомиње да сви 
морамо истрајати на очувању Републике Српске, дати 
подршку њеним институцијама и то је оно што мора 
урадити сваки појединац – навео је Тушевљак. 
 Демобилисани борац Војске РС Васо Тимотија 
из Трнова рекао је да га свака посјета и одавање 
почасти саборцима на „Малом Зејтинлику“ посебно 
дотакне јер на овом гробљу почивају његов рођак и 
неколико сабораца.
 – Сарајевско-романијска регија поднијела је 
највећу жртву, а општина Трново у просјеку је дала 
највише жртава у минулом рату – казао је Тимотија. 
 Поводом обиљежавања Дана Републике 
Српске и 30 година њеног постојања на Спомен-крст 
на „Малом Зејтинлику“ вијенце и цвијеће су положили 
изасланик Ћорић, министар Милуновић, народни 
посланици, српски представници у заједничким 
институцијама БиХ.   
 Цвијеће и вијенце су положиле и делегације 
Савеза општина и градова те представници града 
Источно Сарајево и општина Соколац, Пале, Трново 
и Источно Ново Сарајево као и представници 
организација и удружења проистеклих из Одбрамбено-
отаџбинског рата и СУБНОР-а.

Три деценије постојања Републике 
Српске

ПОШТУЈМО ОНЕ КОЈИ СУ ДАЛИ 
ЗА ЊУ СВОЈЕ ЖИВОТЕ

БРАНКА РАДОЊИЋ

АКТУЕЛНОСТИ
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У Сокоцу су 9. фебруара уручени кључеви за 64 стана 
која су додијељена расељеним лицима и корисницима 
алтернативног смјештаја са подручја ове локалне 

заједнице. Ријеч је о становима у двије зграде изграђене по 
пројекту затварања колективних центара и алтернативног 
смјештаја ЦЕБ 2. Изградња ова два објекта финансирана 
је из кредитних средстава Развојне банке Савјета Европе, 
укупне вриједности више од 2,4 милиона КМ.  

 Свечаном чину подјеле кључева присуствовали 
су српски члан Предсједништва БиХ Милорад Додик, 
министар за људска права и избјеглице БиХ Милош Лучић, 
вршилац дужности директора секретаријата за расељена 
лица и миграције у Влади Републике Српске Давор Чордаш, 
градоначелник Источног Сарајева Љубиша Ћосић те 
представници политичког и привредног живота општине 
Соколац.

 Српски члан Предсједништва БиХ Милорад Додик 
честитао је будућим станарима и пожелио им срећу. 

 – Драго ми је што смо након дужег времена 
овдје успјели да изградимо и опремимо 64 стана која 
смо додијелили корисницима који су до скоро били 
у привременом смјештају и живјели у заиста тешким 
условима. Ово је велики успјех Републике Српске, која је 
увијек ту за свој народ. У наредном периоду на Сокоцу је 
планирана изградња још 50 станова како бисмо ријешили 
проблем преосталих породица које овим пројектом нису 
збринуте. На састанку са начелником Бјелицом договорили 
смо рехабилитацију магистралног пута и главне улице у 
Сокоцу. Помоћи ћемо и у изградњи Градске куће и неким 
другим пројектима од значаја. Знамо да су овдје најважнија 
радна мјеста, то је комплексно, али стварањем бољих услова 
створићемо услове и за радна мјеста – рекао је Додик.

 Начелник општине Соколац Милован Бјелица 
истакао је да сада 64 породице постају наши суграђани у 
пуном смислу те ријечи. 

 – Након девет година рада на реализацији овог 
пројекта дошли смо до циља гдје су испред станара 64 
опремљене стамбене јединице. Неки од њих су овај дан 
чекали преко двадесет година и ја само могу изразити 
велико задовољство због њих, али и наду да ћемо у 
наредном периоду ријешити стамбено питање још једног 

броја наших суграђана у потреби, пројектом ЦЕБ 3, о којем 
већ разговарамо. Издржали су пуно тога, преживјели олује 
и буре, али нису посустали у жељи да остану овдје. Желим 
им да уживају у новим становима и да у њима дочекају што 
више радости и среће. Све ово смо успјели захваљујући 
координацији и сарадњи свих нивоа власти и једино је тако 
могуће приступити оваквим пројектима – рекао је Бјелица.

 Министар за људска права и избјеглице БиХ Милош 
Лучић изразио је задовољство што 64 породице, након дугог 
низа година, добијају боље услове за живот. 

 – ЦЕБ 2, пројекат затварања колективних центара 
и алтернативних смјештаја финансира се из кредитних 
средстава Развојне банке Савјета Европе и из средстава 
локалних заједница општина и градова. Општина Соколац 
је у оквиру овог пројекта издвојила значајна средства, 
земљиште, инфраструктуру и прикључке, а значајан 
допринос је дала и Влада Републике Српске, која је 
омогућила враћање кредита – објаснио је Лучић.

 Вршилац дужности директора секретаријата за 
расељена лица и миграције у Влади Републике Српске Давор 
Чордаш рекао је да је поносан што су путем овог пројекта 
ријешили стамбено питање за 64 породице те се нада да 
ће неким наредним пројектима и осталим корисницима 
алтернативних смјештаја омогућити бољи живот.

 Будући станар у овом смјештају Рајка Шкиљевић, 
мајка шесторо дјеце, која је са породицом избјегла из 
Олова, рекла је да је овим пројектом њена једанаесточлана 
породица коначно добила боље услове за живот те да се 
нада да ће преосталих 5 чланова убрзо дочекати бољи 
смјештај.

 Циљ пројекта ЦЕБ 2, који је покренуло Министарство 
за људска права и избјеглице БиХ, а у којем је учествовало 
Министарство за избјегла и расељена лица РС, је затварање 
колективних и алтернативних смјештаја, који се финансира 
кредитним средствима Развојне банке Савјета Европе. 
Укупна вриједност пројекта износи преко 4 милиона 
конвертибилних марака док је учешће локалне заједнице 
око 800.000 КМ.

Уручени кључеви за 64 стамбене јединице

НОВИ ДОМОВИ СПРЕМНИ ЗА УСЕЉЕЊЕ

АКТУЕЛНОСТИ

ЈЕЛЕНА ЋАЈИЋ

BOJANTOSIC PHOTOGRAPHY  
WWW.OPSTINASOKOLAC.NET
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Одборници Скупштине Града Источно Сарајево 17. 
фебруара су на 7. редовној сједници, разматрали 
Информацију о извјештају Главне службе за 

ревизију јавног сектора Републике Српске за 2020. 
годину. Том приликом утврђени су одређени пропусти 
те је донесена Одлука о усвајању плана за отклањање 
неправилности и недостатака по извјештају.
 Предсједник Скупштине Града Источно 
Сарајево Бранко Короман образложио је у којим 
областима је евидентирано кршење одређених 
законских рјешења. 
 – Установљена је грешка у вези са исплатом 
по 200 КМ за преко 50 волонтера у Скупштини Града. 
Када је ријеч о објекту за фарму крава у Кијеву те 
једном огледном објекту у Палама, ревизор је наложио 
да Скупштина донесе потребне одлуке о дефинисању 
власника, како би се објекти укњижили или искњижили 
из пословних књига и исти били приведени крајњој 
намјени. Замјерка је била у ревизорском извјештају 
у вези са консолидованим извјештајем Града у 
који књиговодствено није била уврштена Матична 
библиотека, јер је њено финансирање било једним 
дијелом од стране Града а једним дијелом од стране 
Републике Српске. Најкрупнији пропуст установљен је 
при провођењу одређених радњи на изградњи дјечијег 
игралишта у Палама. У извјештају главног ревизора 
стоји да је извођач завршио радове 15. новембра, 
Надзорни орган о томе прави записник 20. новембра а 
тек 4. децембра се потписује Уговор и такви пропусти 
не би смјели да се дешавају нигдје. Ревизори и друге 
службе предузимаће даље активности – појаснио је 
Короман. 
 На сједници је усвојена и Информација о 
превентивном дјеловању против злоупотребе дрога и 
опојних средстава на подручју града Источно Сарајево 
за 2021. годину.
 – То је јако раширена пошаст у нашем друштву 
и свједоци смо колике размјере она захвата. На нивоу 
БиХ донесена је Стратегија за период 2020–2023. гдје 
свако има неку своју улогу да би се смањила употреба 
наркотичких средстава. У овој проблематици имамо 
два сегмента, а то су потражња и понуда. Град и 

локалне заједнице могу да утичу на потражњу, то јесте 
да проводимо едукацију у свим васпитно-образовним 
установама у сарадњи са Центром за социјални рад 
и Црвеним крстом, како бисмо на вријеме едуковали 
омладину, детектовали оне који су кренули тим 
путем и започели са процесом њиховог лијечења и 
ресоцијализације. У наредном периоду Градска управа 
биће дужна да организује састанак и сазове све 
институције које спроводе било какве активности на 
нивоу Града, како би координисали све. Уколико буде 
потребе Град ће обезбиједити и одређена финансијска 
средства да би ефекат био још бољи – истакао је 
Короман.
 Опозиција је подржала све тачке дневног 
реда. Мишљење о истим изнио је Предраг Шаровић, 
одборник СДС-а у Скупштини Града. 
 – Сматрамо да је требало да на сједници 
буде присутан неко ко је радио ревизорски извјештај, 
односно одговорно лице. Колеге су у праву за неке 
ствари које спомињу, али неко треба да одговара за 
то, било да је то бивши или садашњи градоначелник. 
Упутио сам одборничко питање у вези са финансирањем 
студије Економског факултета, коју раде за Болницу 
„Србија“, те на сљедећој сједници очекујем одговоре 
колико је плаћена студија и из ког буџетског конта су 
та средства скинута – додао је он.
 Шаровић се дотакао и питања ДИГИС-а. 
 – То је тема која се наметнула прије неколико 
мјесеци и разматрана је по хитном поступку. Нама је 
представљена тако да, уколико не буде изгласана, 
паре ће да пропадну. Уплаћено је 2.000.000 марака, 
али фабрика стоји. Радницима три и по године нису 
уплаћени доприноси. Оно на чему ћемо ми инсистирати 
јесте одржавање посебне сједнице са представницима 
Владе, Града и радницима – казао је он. 
 Градски парламент усвојио је Одлуку о 
просторном уређењу и грађењу на подручју Града, 
Одлуку о куповини и адаптацији објекта за потребе 
ватрогасног дома у Трнову те Одлуку о предметима 
опште употребе на подручју Источног Сарајева.

7. сједница Скупштине Града Источно Сарајево

ПЛАН ЗА ОТКЛАЊАЊЕ НЕПРАВИЛНОСТИ ПО РЕВИЗОРСКОМ ИЗВЈЕШТАЈУ

АКТУЕЛНОСТИ

ЈЕЛЕНА МАРИНКОВИЋ
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У Источном Сарајеву је 11. јануара, у организацији 
Удружења ветерана служби безбједности Републике 
Српске, обиљежено 28 година од погибије Зорана 

Цвијетића, првог министра унутрашњих послова Српске 
аутономне области (САО) Романија и начелника Сарајевско-
романијско-бирчанског центра служби безбједности.

 Код спомен-обиљежја на мјесту погибије 
Цвијетића, у Источном Новом Сарајеву вијенце су положили 

представници Полицијске управе Источно Сарајево, 
Министарства унутрашњих послова (МУП) Републике 
Српске, града Источно Сарајево, општина и борачких 
организација Сокоца, Источног Новог Сарајева, Источне 
Илиџе те Удружења ветерана служби безбједности. 

 Предсједник Удружења ветерана служби 
безбједности Горан Мачар изјавио је новинарима да ово 
сјећање показује да Република Српска и град Источно 
Сарајево, као и општине у саставу града, не заборављају 
своје хероје.

 – Не само Цвијетића, најмлађег начелника Центра 
јавне безбједности, који је живот уградио у темеље 
Републике Српске, него и све хероје. Овим показујемо да су 
то чврсти темељи које нико не може нарушити, чак ни са 
нивоа БиХ и међународни фактори – рекао је Мачар. 

 Начелник Сарајевско-романијско-бирчанског 
центра служби безбједности Зоран Цвијетић погинуо је 
11. јануара 1994. године у Лукавици, погођен снајперским 
хицима припадника такозване Армије БиХ са брда Мојмило. 

 Цвијетић је био први начелник Центра служби 
безбједности Сарајевско-романијско-бирчанске регије и 
први министар унутрашњих послова САО Романија. Један је 
од оснивача МУП-а Републике Српске. 

СРНА

28 година од погибије Зорана Цвијетића

Поводом великог хришћанског празника 
Богојављења, 19. јануара је на ријеци Каљини 
освећена Богојављенска вода и одржано 

пливање за Часни крст. Освећење Богојављенске 
воде обавили су отац Георгије, игуман Манастира 
Свете Тројице у Озерковићима, и јеромонах Владимир, 
игуман Манастира Пресвете Богородице у Кнежини. 
Након освећења Богојављенске воде отац Георгије 
обратио се присутним вјерницима.

 – Живот је једна хладна вода, а у тој хладној 
води без Бога, без помоћи, сам, имаш опције да се 
удавиш или да умреш од хладноће. Бог је ту за нас, 
да ли сам ја за Бога ту, то је питање.  Дошли смо овдје 

да пливамо за Часни крст, да кажемо ја сам Христе 
твој, ја сам крстолико биће, разапињем се са тобом. 
Спреман сам и у воду и у ватру за тебе, али ако скачеш 
за Христа у воду знај да си скочио за вјеру, за љубав, 
за твоје родитеље, супружнике, дјецу своју. Скочио си 
за правду и буди праведан, за морал и због тога смо 
овдје дошли, а не да покажемо да можемо да пливамо 
у хладној води. Нека је благословен овај подвиг нашим 
витезовима, Бог је са вама, а будите и ви са Богом – 
рекао је отац Георгије. 

 За Часни крст пливало је 25 учесника из Пала, 
Хан Пијеска и Сокоца. Први је допливао  Милан Генго 
из Пала.  

 – Ово није моје прво искуство, пливам трећи пут, 
и самим тим ми је било лакше доћи до циља. Позивам 
све који су у могућности да се пријаве сљедеће године, 
како би нас било што више – рекао је Генго.  

 Једина жена међу 25 учесника била је Оливера 
Топаловић, која десет година уназад плива за Часни 
крст.

 – Ово није такмичење, ово је нешто што се ради 
из душе и срца и не треба другачије гледати – истакла 
је Оливера.  

 Један од организатора Мирослав Нешковић 
подсјетио је да је, са четири пријатеља прошле 
године, покренуо идеју да се пливање за Часни крст 
организује на подручју општине Соколац. Начелник 
општине Милован Бјелица помогао је организацију 
овог хришћанског подвига.

Обиљежено Богојављење на ријеци 
Каљини

МИЛАН ГЕНГО ПРВИ ДОПЛИВАО 
ДО ЧАСНОГ КРСТА

ЈЕЛЕНА МАРИНКОВИЋ

АКТУЕЛНОСТИ

НЕ ЗАБОРАВЉАМО ХЕРОЈЕ
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Директор Универзитетске дјечије клинике 
у Тиршовој у Београду Синиша Дучић, 
специјалиста дјечије хирургије и ортопедије, на 

услузи је пацијентима са наших простора већ десетак 
година, захваљујући блиској сарадњи коју његује са 
доктором Драганом Ћајићем. Овај пут у организацији 
Завичајног Удружења „Романија“ из Београда и 
координатора Удружења Милана Јоловића, доктор 
Дучић је 25. фебруара вршио бесплатне прегледе у 
Дому здравља „Др Љубомир Ћеранић“ за пацијенте 
до 18 година.
 – Велики број пацијената, које сам управо 
овде прегледао, оперисао сам у Београду. Све је 
беспрекорно организовано и надам се да ћемо овим 
бесплатним прегледима још више продубити моју 
присутност као лекара у Сокоцу – казао је доцент др 
Дучић и ближе нам предочио о каквим прегледима је 
ријеч. 
  – Пацијенти се највише обраћају због проблема 
са стопалима и са кичмом, односно држањем. 
Неретко се сусрећемо са развојним поремећајем 
кука. Захваљујући доктору Драгану Ћајићу, који ради 
ултразвук кукова код деце већ 20 година, на време 
се дијагностификује и крене са лечењем, тако да у 

већини случајева не дође до операције. 
 Доктор истиче да би свако дијете требало 
имати прегледане кукове између 6 и 8 мјесеци.
 – Врши се скрининг и ту се трага за неким 
проблемом који се не може клинички манифестовати. 
Често се деси да је све у реду код бебе, а тек кад се 
уради ултразвук евидентира се проблем. 
 Према његовом мишљењу, преглед стопала 
не треба радити прије него што дијете наврши годину 
дана, осим уколико се уочи неки деформитет.
 Пандемија изазвана вирусом корона је донекле 
прориједила доласке доктора Синише Дучића, 
али његове посјете биће организоване у наредном 
периоду, отприлике на сваких два мјесеца, код др 
Драгана Ћајића. Сва дјеца, код којих се установи да је 
потребно оперативно лијечење, упутнице могу добити 
за Клиничко-болнички центар у Бијељини, гдје доктор 
Дучић такође ради.

Специјалиста доктор Синиша Дучић 
вршио бесплатне прегледе

НАЈЧЕШЋИ ПРОБЛЕМИ ДЈЕЦЕ 
СУ СА СТОПАЛИМА И КИЧМОМ

Соколачки Дом здравља „Др Љубомир Ћеранић“ 
добио је 5. јануара савремено санитетско возило, 
вриједности 106.000 КМ, захваљујући Влади 

Републике Српске и Министарству здравља и социјалне 
заштите, који су препознали потребе ове установе и 
локалног становништва. 

 Директор ове установе педијатар др Адријана 
Станар истакла је да је ријеч о возилу пежо са пратећом 
санитетском опремом, као и торбама са санитетским 
материјалом, боцама за кисик, посебним носилима 
и осталим неопходним средствима за реаговање на 
различите медицинске потребе.  

 – Посебну захвалност упућујем Влади РС и 
ресорном министарству који су, увидјевши потребе 
нашег Дома здравља и пацијената, донирали ово 
савремено опремљено возило – навела је др Станар. 

 Она се осврнула на тренутну епидемиолошку 
ситуацију на подручју општине Соколац која је у 
знатном побољшању, смањен је прилив пацијената 
са акутним респираторним инфекцијама, као и број 

захтјева за ПЦР тестирања. 

 – У паду је број пацијената који се тестирају 
и брзим антигенским тестом, па од укупног броја 
тестираних спорадични су позитивни налази. 
Недавна истраживања, која су радили стручњаци 
са Медицинског факултета у Фочи, кроз насумична 
серолошка тестирања на нашој општини показују да 
имамо висок степен колективног имунитета, с обзиром 
да је на подручју општине Соколац вакцинисано и 
ревакцинисано око 40 одсто становништва старијег од 
18 година. У прилог овоме иде и велики број пацијената 
који су по један пут а неки и више пута дошли у 
контакт са корона вирусом, неки симптоматски а неки 
и асимптоматски – истакла је др Станар. 

 Имунизација у соколачком Дому здравља 
и даље се одвија несметано, на располагању је 
довољан број вакцина од свих произвођача, тако да 
сви заинтересовани могу да се јаве због планирања 
вакцинације.

Влада Српске препознала потребе Дома здравља

УРУЧЕНО НОВО САНИТЕТСКО ВОЗИЛО

ЈЕЛЕНА МАРИНКОВИЋ

БРАНКА РАДОЊИЋ

ДРУШТВО
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У Сокоцу је 28. јануара успјешно одржана акција 
добровољног даривања крви, током које се одазвало 
90 грађана а прикупљенa je 71 јединица крви. 

 Миленко Шкиљевић је наш суграђанин који је 
до сада дао крв преко 90 пута. Како је рекао, несреће се 
догађају а ми смо ти који се требамо наћи да помогнемо 
сваком човјеку у невољи. 

Овом приликом је по први пут крв дала и докторица 
соколачког Дома здравља Јасна Станчић и нагласила:

 – Јако је важно имати на уму да нас наши суграђани 
требају. Зато, све особе које имају могућност и добру вољу 
треба да учествују у оваквим акцијама. 

 – Ово је прва организована акција у 2022. години. 
Акција је организована у прави моменат, након периода 
празника кад су резерве крви знатно исцрпљене. С обзиром 
на тренутну ситуацију и број пацијената се повећава, 
међутим, упркос епидемији, ми морамо прикупљати крв 
за наше пацијенте, јер то је једини лијек који се не може 
направити, нити синтетички произвести, како бисмо помогли 
у току лијечења. Зато, захваљујући оваквим акцијама и свим 
добровољним даваоцима који долазе у службу, пацијенти 
не морају да чекају на своју дозу – рекла је докторица 
Стојановић Лукић, шеф Службе за трансфузију крви 
„Касиндо“ Болнице „Србија“,

 Свака група значи живот али је у овом тренутку 
нулта негативна крвна група  најнеопходнија. Ова крвна 
група је посебна и када је у питању давање крви. Они који 
имају ову крвну групу (0-), могу да дају крв свима. Они су 
заправо универзални даваоци.  Такође, у болници се налазе 

пацијенти којима су потребни концентрати тромбоцита, тако 
да су за њих потребни посебни даваоци, јер је то компонета 
која има рок трајања само пет дана.

 Према ријечима предсједника Удружења 
добровољних давалца крви Сарајевско- романијске регије 
Госпаве Пејић, због хладног програма подршка трансфузије 
је неизоставна.  

 – Сада имамо број пацијената који чекају операције, 
те су им залихе крви неопходне, тако да је ова акција плански 
одређена да буде на Сокоцу, јер је то удаљена општина и 
због пацијената који имају озбиљне потребе, крви мора бити 
на стању. Акција је више него посјећена, преко Удружења 
пријавила су се 82 добровољна даваоца, и без обзира на 
епидемиолошке мјере, људи ове општине су се показали 
колико су хумани и колико желе помоћи, не питајући коме 
та крв иде. Поносни смо као Удружење што се повећава број 
нових младих чланова – истакла је Пејићева.  

 Скупштина Општине Соколац је и овај пут подржала 
акцију те је захвалила свима који су се одазвали. Током 
ове акције дозе крви прикупљене су и за операцију наших 
суграђана: Миломира Витомира и Зорана Васића. 

 Акција прикупљања крви одржана је у Парохијском 
дому у Сокоцу, организовали су је Удружење добровољних 
давалаца крви Сарајевско-романијске регије у сарадњи са 
Службом за трансфузију крви „Касиндо“ Болнице „Србија“.

ВЕДРАНА РЕНОВИЦА

Акција добровољног даривања крви

ПРИКУПЉЕНA 71 ДОЗA ДРАГОЦЈЕНЕ ТЕЧНОСТИ

У Сокоцу је током јануара погоршана епидемиолошка 
ситуација, усљед наглог ширења вируса корона, те је 
Општински штаб за ванредне ситуације донио одлуку 

да се у школама на подручју наше локалне заједнице од 
14. јануара до 6. фебруара, организује настава на даљину. 
Директор Основне школе „Соколац“ Ђорђе Рајић казао је да 
онлајн настава није нешто ново за ученике и особље те да 
су се у кратком року организовали за овакав вид наставе. 

 – Друго полугодиште школске 2021/2022. године 
започели смо путем интернета а не у учионицама. Ово није 
нешто ново са чим се сусрећемо, тако да смо у потпуности 
спремно организовали наставу. Епидемиолошка слика 
међу ученицима и наставницима је редовно праћена и до 
краја фебруара одржана је стабилност – истакао је Рајић и 
подсјетио да у овој школској години ОШ „Соколац“ похађа 
841 ученик. Ученици су распоређени у 39 одјељења, од 
којих су два подручна док је једно одјељење за ученике са 
посебним потребама. 

 Из соколачке основне школе изразили су жаљење 
што ни ове године нису били у прилици да прославе крсну 

славу школе и организују активности достојне просвјетитеља 
и оца наше државности – Светог Саве. Стога су ломљењем 
славског колача и пригодним програмом, у Цркви Светог 
пророка Илије, а уз присуство најужег круга руководства и 
ученика, обиљежили овај важан дан.

 У Средњошколском центру „Василије Острошки“, 
до краја фебруара била је, такође, стабилна епидемиолошка 
слика, а како је потврдио директор школе Дејан Боровчанин, 
путем друштвених мрежа без проблема је протекла настава 
на даљину. 

 – Због неповољне ситуације, а на приједлог 
Кризног штаба, ми смо, у складу са законом, били обавезни 
да се обратимо ресорном министарству по хитном поступку. 
Добили смо дозволу за онлајн наставу у року од сат времена. 
У Хан Пијеску, односно подручној школи, била је много боља 
ситуација и часови су се од почетка другог полугодишта 
одвијали уредно, према предвиђеном распореду – изјавио 
је директор Боровчанин. 

Друго полугодиште почело наставом на даљину

НАКОН ДВИЈЕ СЕДМИЦЕ УЧЕНИЦИ ПОНОВНО У КЛУПАМА

ЈЕЛЕНА МАРИНКОВИЋ

ДРУШТВО
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У Сокоцу је 23. пут одржана манифестација 
Светосавско духовно вече. У програму су 
учествовали соколачки пјесници а овогодишње 

духовно вече посвећено Светитељу Сави и оцу 
наше државности било је хуманитарног карактера. 
Прикупљена су средства у износу од 1.580 КМ за нашу 
суграђанку Слађану Добриловић Милић.
 Старјешина Храма Романијске Лазарице отац 
Златко Богдановић у свом обраћању је рекао: 
 – Велика је ствар кад човјек нешто зна, али 
је још већа ствар када то што зна користи на корист 
својих ближњих и показује шта у срцу носи. Управо то 
показујемо на оваквим скуповима и догађајима, како 
својим присуством тако и својом подршком онима 
којима је потребна. У то име желим да вас позовем да 
сви као једно срце и једна душа дишемо, без обзира на 
све оно што нас разликује – поручио је отац Златко. 
 Организатори манифестације су Установа 
за културу „Перо Косорић“ и Народна библиотека 
Соколац. 
 – У част српског просветитеља – Светог 
Саве приредили смо програм, прилагођен тренутној 

епидемиолошкој ситуацији и, нажалост, број мјеста 
био је органичен. Ипак, задовољство нам је што је 
духовно вече имало хуманитарни карактер. У име 
организатора, хвала свима који су се одазвали – 
истакла је директорица Установе за културу Душка 
Лукић. 
 – Посјетиоци су имали прилику да чују наше 
признате пјеснике, погледају изложбене ликовне 
радове, али и да уживају у музичкој пратњи ученица 
СШЦ „Василије Острошки“. Поносни смо што смо, по 
ко зна који пут, показали дух светосавља – казала је 
Божица Јанковић, директорица Народне библиотеке.
 Стихове су говорили: Момир Јоловић, Миланко 
Боровчанин Ромсок, Радислав Ћивша, Ристо Амовић, 
Бојана Марковић, Милица Боровчанин и Ђорђе 
Ковачевић. Програм су употпуниле гитаристкиња 
Марија Бојат и вокална солисткиња Маријана Грујић.

ДРУШТВО

Светосавско духовно вече

КУЛТУРА И ХУМАНOСТ У 
ЈЕДНОМ

ЈЕЛЕНА МАРИНКОВИЋ

Министарство просвјете и културе Републике 
Српске ће и ове године организовати 
тромјесечни предшколски програм за дјецу у 

години пред полазак у школу, и то за ону дјецу која нису 
била обухваћена неким обликом институционалног 
предшколског васпитања и образовања, односно нису 
ишла у вртић. Према ријечима вршиоца дужности 
директора Установе за предшколско васпитање и 
образовање „Соколац“ Споменке Маловић, програм ће 
бити од 1. марта до 31. маја. 

 – Крајем фебруара завршено је потписивање 
Уговора за предшколски програм. Пријављено је око 
60 малишана за које ће програм бити организован у 
двије групе по три сата, док ће малишани који већ 
бораве у вртићу програм припреме за полазак у школу 
похађати у својим редовним групама. Захваљујући 
овом програму, дјеца ће добити прилику да се на 
одговарајући начин припреме за полазак у школу – 

објаснила је Маловићева. 

 Почетком мјесеца Специјална болница за 
психијатрију у Сокоцу преусмјерила је вртићу донацију 
у виду дидактичког материјала. 

 – Институт за популацију и развој (XY) уручио 
је ЈЗУ Специјална болница за психијатрију у Сокоцу 
донацију у вриједности од 2.500 конвертибилних 
марака, која је намијењена пацијентима у Радно-
окупационој терапији. Донација је садржала 
дидактички и едукативни материјал намијењен 
предшколцима, који смо преусмјерили Установи за 
предшколско васпитање и образовање. Вјерујем да 
ће им овај материјал одлично доћи као припрема за 
будућу школску годину – навела је вршилац дужности 
директора Болнице за психијатрију у Сокоцу Снежана 
Којић.   

 Вршилац дужности директора Установе 
Споменка Маловић захвалила је Психијатрији на 
поклону за најмлађе суграђане.

Установа за предшколско васпитање и 
образовање „Соколац“

ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ ОД 1. 
МАРТА ДО 31. МАЈА

ЈЕЛЕНА ЋАЈИЋ
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Петар Кочић је наш великан. И након 100 година 
од настанка приповијетке свака реченица 
коју изговорите као да је јуче написана. Ово је 

истакао познати београдски позоришни и филмски 
глумац Даниел Ковачевић, који је са колегама глумачке 
поставе Београдског драмског позоришта 24. јануара, 
пред соколачком публиком одиграо представу 
„Јазавац пред судом“. 
 – Ово је представа која има дугу историју на 
сцени, тако да сам јако поносан што је овај пут одиграна 
на свом аутентичном месту. Пред оваквом публиком, 
ово је чаролија и препуно ми је срце, јер ја где једном 
дођем увек се враћам – истакао је Ковачевић који је 
сцену подијелио са колегама Владимиром Тешовићим, 
Михаилом Лаптошевићем и Дејаном Стојаковићем. 
 Публика је имала прилику да ужива у 
глумачком стваралаштву захваљујући доброј сарадњи 
са Завичајним удружењем „Романија“ из Београда. 
Према ријечима координатора овог удружења за 
Републику Српску Милана Јоловића Легенде, велико 
је задовољство видјети препуну салу која је „гладна“ 
оваквих културних догађаја. 
 – У наредном периоду настојаћемо да 

нашим суграђанима омогућимо што више културних 
дешавања, јер ово су еминентни глумци на врхунском 
нивоу – нагласио је Јоловић.  
 Представа, која је изведена у два термина 
у Парохијском дому Цркве Светог пророка Илије, 
привукла је велику пажњу па је Дом био попуњен 
до посљедњег мјеста. Даниела Цвијетић која је из 
публике пружила подршку брату на сцени истакла је:
 – Диван је осјећај када вам се помијешају 
емоције поноса и сестринске љубави. Ова је представа 
баш требала Сокоцу, а дјело Петра Кочића би се и данас 
могло, нажалост, препознати у многим ситуацијама – 
рекла је она.  
 Као што је познато, и Давид Штрбац је у 
стварном животу постојао. О њему М. Карановић пише:  
 „Прошао сам изнад Давидове крчевине, која 
се зове: Ни Давидова, ни царска, ни спахијска, и у 
којој је Давид ухватио јазавца и одвео у суд. На једном 
гробљу на вису, под ретком трешања, показаше ми 
гроб Давида Штрпца са преваљеном крстачом. Ниже 
гробља у пристранку је његова кућа, покривена 
кровином..." (Споменица Петра Кочића, 1928, стр. 19)“. 

Представа „Јазавац пред судом“

 НА СОКОЛАЧКОЈ СЦЕНИ У ПЛАНУ БРОЈНИ КУЛТУРНИ ДОГАЂАЈИ

ВЕДРАНА РЕНОВИЦА

У организацији Народне библиотеке „Соколац“, 
представљена је књига „Ничији војници“ аутора 
Жељка Пантелића, преживјелог припадника 

ЈНА, који је тешко рањен 3. маја 1992. године у 
Добровољачкој улици у Сарајеву. 
 Како је аутор рекао, назив књиге говори о томе 
како је војска, тадашња ЈНА, остала без државе, па 
су се самим тим сви војници који су се тог тренутка 
задесили за вријеме сецесија у Хрватској, Словенији 
или Босни и Херцеговини били ничији војници.  
 – Као директан свједок свих дешавања у 
Случају Добровољачка преузео сам на себе тај задатак 
да напишем књигу, у којој се поред догађаја којим сам 
лично присуствовао, налазе и свједочења и искази 
преживјелих учесника, у чему ми је највише помогао 
Центар за истраживање ратних злочина, који ми је 
уступио дио документације „случаја Добровољачка“, 
па је ово једина књига са таквим обимом описа 
злочина почињених у овом случају – казао је Пантелић, 
додавши да су догађаји у Добровољачкој, који су се 
десили 3. маја, само дио судског поступка Случаја 
Добровољачка који обухвата догађаје од 20. априла до 

23. маја и повлачења припадника војске на територију 
Србије. 
 Пантелић је изразио задовољство што је књига 
добро прихваћена у Републици Српској те најавио 
допуну издања у којем ће се наћи свједочења војника 
који су се јавили након изласка књиге из штампе те 
фотографије везане за овај случај.  
 Књига „Ничији војници“ је аутобиографска 
прича учесника догађаја, официра тадашње ЈНА и 
припадника 65. заштитног моторизованог пука Жељка 
Пантелића из Шапца, који је као најмлађи официр 
саобраћајне службе два пута рањаван и преживјели је 
свједок дешавања у Случају Добровољачка. Књига је 
изашла из штампе средином прошле године, а издавач 
је Републички центар за истраживање рата, ратних 
злочина и тражење несталих лица.

Промовисани  „Ничији војници“ 

ЈЕЛЕНА ЋАЈИЋ

СВЈЕДОЧЕЊЕ О СЛУЧАЈУ 
ДОБРОВОЉАЧКА

ДРУШТВО
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Скупштину oпштине, као орган одлучивања и 
креирања политике oпштине, чинe одборници 
изабрани на непосредним, демократским и 

вишестраначким изборима, на период од четири 
године. Радно предсједништво обавља консултације 
са представницима политичких странака чији 
су одборници изабрани у скупштину oпштине. 
Предсједник скупштине представља скупштину, 
руководи, припрема, сазива и предсједава сједницом 
скупштине, даје иницијативу да се на дневни ред 
сједнице скупштине ставе питања из надлежности 
скупштине, стара се о остваривању права и дужности 
одборника и клубова одборника, стара се о поштовању 
одредби статута и пословника те о сарадњи 
скупштине са начелником општине, oпштинском 
административном службом и другим организацијама, 
установама и предузећима, предсједава сједницом 
скупштине у складу са принципима демократског 
парламентаризма, прати реализацију аката које 
је донијела скупштина, потписује акте скупштине, 
врши и друге послове утврђене законом, статутом и 
пословником. 

 Предсједник СО Соколац Сретко Марјановић 
успјешно одговара бројним изазовима који су у складу 
са обављањем ове дужности.

 Марјановић: Обављање дужности 
предсједника Скупштине општине Соколац за мене 
је прије свега част и велика обавеза. Част је да вам 
се као појединцу пружи прилика да учините нешто за 
своје суграђане, да промијените стање на боље, док се 
велика обавеза осјећа у чињеници да сваки пут када 
се нешто уради и заврши једноставно и сам помислим 
да је могло и да може боље.

 Како бисте оцијенили рад Скупштине општине 
Соколац у овом тренутном мандатском сазиву?

 Марјановић: Рад Скупштине у досадашњем 
току мандата видим као задовољавајући. Много добрих 
ствари се постигло за кратко вријеме трајања мандата 
овог сазива Скупштине, иако се можда тренутно и не 
примијете сви детаљи, а свакако је чињеница да увијек 
може и треба боље.

 Ваш став по питању привременог финансирања 
Општине – шта слиједи уколико се у наредном периоду 
не постигне договор о буџету?

 Марјановић: До краја марта представници 
скупштинске већине обавиће састанак са начелником 
општине па се надам да ћемо у том периоду постићи 

ИНТЕРВЈУ Сретко Марјановић, предсједник СО Соколац

ОСВРТ НА МИНУЛИ ПЕРИОД РАДА СКУПШТИНЕ
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договор у вези са буџетом за 2022. годину.

 Скупштина је током Вашег мандата пружила 
подршку бројним акцијама те успоставила сарадњу са 
Завичајним удружењем „Романија“.  То је само једна 
од бројних активности и договора које су испуњене у 
претходном периоду.

 Марјановић: Да, чињеница је да смо постигли 
изузетну сарадњу са Завичајним удружењем 
„Романија“ и прије свега координатором Удружења за 
Републику Српску господином Миланом Јоловићем, 
који је и сам одборник у СО Соколац и којем се овим 
путем још једном захваљујем на подршци и помоћи. 
Најзначајнија од многих заједничких акција јесте 
свакако организовање бесплатних здравствених 
прегледа еминентних медицинских стручњака, 
специјалиста у нашем Дому здравља „Др Љубомир 
Ћеранић“. Заједно смо организовали и бесплатан 
одлазак на утакмицу Црвене Звезде у Београд, за млађе 
од 18. година. Скупштина општине Соколац много је 
пажње посветила најмлађима; поводом дана младих 
организовали смо велику акцију даривања крви, која 
је недавно и поновљена, и гдје је 140 наших суграђана 
показало да је хуманост главна наша одлика. Након 
што сам лично покренуо иницијативу сарадње наше 
локалне заједнице са градом Јагодина, успио сам да 
на позив предсједника Скупштине града Јагодина 
Драгана Марковића Палме прво одведем, заједно са 
нашим градоначелником  Љубишом Ћосићем, једну 
делегацију наших привредника и функционера на 
славу села Кончарево, гдје смо присуствовали св. 
литургији, коју је служио патријарх српски Порфирије и 
одржали неколико конструктивних састанака, а потом 
и да узвратимо гостопримство за нашу славу Илиндан. 
Још сам остварио контакте са државним секретаром 
Миодрагом Капором те уз његову помоћ и помоћ 
Удружења ветерана Србије организовао сам одлазак 50 
малишана у тродневну посјету знаменитостима града 
Јагодине и  атракцијама као што су Аква парк, ЗОО врт и 
Музеј воштаних фигура. Сарадња коју смо успоставили 
показала се као искрена и веома обећавајућа за нашу 
локалну заједницу. Увидјевши проблем са одласком 
наше дјеце на бесплатно скијање на Јахорину, након 
неколико упита од стране родитеља, организовао сам 
састанак са градоначелником Љубишом Ћосићем који 
је имао разумијевања и омогућио бесплатан превоз на 
Јахорину за нашу дјецу. 

 Поносан сам и на усвајање моје иницијативе, 
из које је проистекла одлука да се младим брачним 
паровина до 35 година старости, уколико се одлуче 
на изградњу стамбеног простора до 200м², омогући 
да плате само 10% накнаде за ренту грађевинског 
земљишта. Након што су ми се обратили директори 
трију здравствених установа са наше општине, 
изнашли смо рјешење проблема високе цијене воде 
за те јавне установе и донијели одлуку којом су те 

установе сврстане у посебну категорију потрошача, 
чиме су смањене цијене, што је знатно олакшало 
пословање. Спроведена је и процедура те усвојена 
Одлука и о смањењу цијена свих комуналних услуга и 
за све остале наше суграђане. На иницијативу СНСД-
ових одборника о изградњи ски-лифта на територији 
општине Соколац, покренути су сви процедурални 
процеси, комплетна опрема је стигла и са раним 
прољећем очекујемо покретање изградње истог.

 Који су планови рада у наредном периоду?

 Марјановић: Планови за наредни период су 
свакако исти као и до сада, труд да се свакодневно 
изналазе рјешења, али и нове идеје, како би свим 
нашим грађанима живот био што лакши и угоднији. 
Наравно, то изискује много рада, разговора и договора 
и потребна је добра воља свих политичких субјеката 
који партиципирају у раду општинских органа. 

 Колико су грађани Сокоца по вашем мишљењу 
политични, односно аполитични?

 Марјановић: Наши суграђани су претежно 
аполитични, али исто тако врло су сложни и уједињени 
када је потребно ријешити неки проблем, или исти 
предочити надлежним институцијама, као што су 
спремни да се укључе у добровољне акције било ког 
вида.

 Да ли по Вама треба извршити неке измјене 
постојећег стања?

 Марјановић: Измјене постојећег стања су 
увијек потребне и добродошле када са собом доносе 
побољшање и у том правцу сам за такве процесе. 
Конкретно, ових дана смо свједочили формирању 
Удружења мљекара, гдје су на Оснивачкој скупштини 
били присутни сви политички субјекти, начелник 
Милован Бјелица и ја као представници извршне и 
законодавне власти и гдје смо сви били сложни у 
подршци Удружењу, јер 197 удружених мљекара је 
велика ствар за нашу општину и заслужује озбиљан 
приступ у будућем времену. Сасвим сигурно у наредном 
периоду морамо обратити пажњу да се укључимо у 
довођење инвеститора у наш Соколац и да то буде 
заједнички циљ свима нама гдје разна досадашња 
обећања морају замијенити конкретни догађаји, а то 
све спада у један вид промјена.

 Сретко Марјановић, дипломирани инжењер 
саобраћаја, рођен је у Сарајеву 11. 01. 1967. године. 
Био је учесник рата од 1992. до 1995. године као 
припадник Специјалне бригаде полиције МУП-а 
Републике Српске и борац I категорије. Од фебруара 
2020. године предсједник је Општинског одбора 
Уједињене Српске Соколац. Ожењен је и отац четворо 
дјеце. 

ВЕДРАНА РЕНОВИЦА
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Са подручја општине Соколац мљекарама је у 
прошлој години испоручено укупно 3.264.159 
литара сировог млијека, што је за 111.430 литара 

више него у 2020. години, која је била рекордна, рекао 
је Срни виши стручни сарадник за пољопривреду у 
општини Соколац Славиша Кнежевић.

 Он је подсјетио да је у 2020. години укупно 
предато 3.152.729 литара млијека за двије мљекаре које 
откупљују млијеко од пољопривредних произвођача 
на Сокоцу.

 Према његовим ријечима, сарајевска мљекара 
„Милкос“ је у 2021. години са подручја Сокоца преузела 
756.974 литра од 57 произвођача а билећка мљекара 
„Пађени“ 2.507.185 литара од 140 пољопривредника.

 Кнежевић је навео да је током прошле године 
тржне вишкове млијека мљекарама испоручивало око 
197 пољопривредних произвођача. 

 – Фарма „Романија“ на Сокоцу, бањалучке 
компаније ТЦ Зона, лани је испоручила 201.276 
литара, а од пољопривредних произвођача међу првих 
пет са највише предатог млијека три су са подручја 
Соколовића, са укупно испоручених више од 330.000 
литара – истакао је он.

 Пољопривредно газдинство Милинка Ђерића, 
како је навео, испоручило је 146.267 литара, што је 
највећа количина код индивидуалних произвођача у 
прошлој години.

 Произвођач Бојан Обрадовић мљекари је 
предао укупно 120.730 литара, пољопривредно 
газдинство Мила Лиздека 91.647, Јована Солдар 
78.874, а Милан Добриловић 69.253 литра млијека у 
2021. години. 

Мљекари испоручили рекордних 
3.264.159 литара млијека

ПРЕКО 110.000 ЛИТАРА МЛИЈЕКА 
У ОДНОСУ НА 2020. ГОДИНУ

СРНА

ПРИВРЕДА

У Сокоцу, 11. фебруара представници Ресора за 
пружање стручних услуга у пољопривреди, 
Подручне јединице Соколац, представили су 

соколачким пољопривредницима Правилник о условима 
и начину остваривања новчаних подстицаја за развој 
пољопривреде и села за 2022. годину. У односу на исти 
документ у прошлој години, нема значајнијих промјена, 
а приликом представљања поменутог Правилника, 
истакнуто је да аграрни фонд у Републици Српској за 
2022. годину износи 75 милиона КМ.
 Виши стручни сарадник за област сточарства 
у Ресору за пружање стручних услуга у пољопривреди 
– Подручна јединица Соколац Свјетлана Мичић, рекла 
је да је пољопривреднике највише интересовало 
регресирано дизел гориво, услови за добијање премије 
за квалитетне приплодне јунице у систему крава-теле и 
премија за млијеко.
 Она је рекла да су услови за остваривање 
подстицаја за регресирано дизел гориво остали исти 
као и за прошлу годину те да је у новом Правилнику 

објављено да је премија за млијеко до 25 пфенига /0,25 
КМ/. Правилник о условима и начину остваривања 
новчаних подстицаја за развој пољопривреде и села за 
2022. већ је ступио на снагу. Мичићева је нагласила да 
у новом Правилнику нема промјена код подстицаја за 
регресирано гориво за извођење прољећних и јесењих 
радова у пољопривреди те да се утврђује цијена 
дизела од 0,50 КМ по литру и одобрава за обрадиве 
пољопривредне површине за које је уписан начин 
кориштења у АПИФ-у у 2022. години.
 Право на подстицајна средства за регресирано 
дизел гориво, како каже, остварују регистрована 
пољопривредна газдинства која од 30. марта до 31. 
октобра ове године купе дизел гориво у количини до 100 
литара горива по хекатару са минималном површином 
од једног хектара.
 Узгајивачима оваца је препоручено да треба 
боље да се организују јер ће у наредном периоду бити 
стављен већи акценат на овчарство, с обзиром на то да 
се на овом подручју биљежи благи пад у узгоју оваца.
 Министарство пољоприведе, шумарства 
и водопривреде Републике Српске подсјећа 
пољопривреднике на обавезу ажурирања података 
у регистру пољопривредних газдинстава и регистру 
корисника подстицајних средстава за развој 
пољопривреде и села у Српској, што је један од 
услова за остваривање права на кориштење новчаних 
подстицаја.

Пољопривредници упознати са мјерама у 
новом Правилнику о подстицајима

НЕМА ПРОМЈЕНА КОД 
ПОДСТИЦАЈА ЗА РЕГРЕСИРАНО 

ГОРИВО

ДОБРИЛА АБАЗОВИЋ
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За предсједника новооснованог Удружења 
произвођача млијека 12. фебруара изабран је 
Саша Каповић а за предсједника Скупштине 

Јована Солдар. Основни циљ Удружења јесте да 
се заједничким дјеловањем дође до побољшања 
подстицаја како на нивоу локалне заједнице тако и 
Републике Српске. 
 Према ријечима предсједника Саше Каповића, 
који се петнаест година бави производњом млијека, до 
данас се цијена произведеног млијека није мијењала, 
за разлику од цијена продаваног млијека која је била 
у порасту. 
 – Године 2013., током шест мјесеци, плаћано је 
5 пфенига по литру и веома нам је значило, а замислите 
кад би та вриједност била 15 пфенига. Од тога зависи 
хоћемо ли наставити производити млијеко од прољећа. 
Мљекаре су, због дефицита, подигле цијене од 3 до 8 
пфенига по домаћинству. Анекс уговора који је потписан 
са мљекарама није послат ниједном произвођачу и 
мислим да се ради о манипулацији односно стварању 
раздора међу произвођачима, јер неко произведе 
више а  неко мање. У наредном периоду ћемо 
захтијевати организовање састанка са директором 
мљекаре како бисмо добили одговоре по ком начину 
се раздваја цијена откупљеног млијека. Ако је екстра 
класа у питању немогуће га је раздвајати по количини, 
односно ако је 1.500 литара млијека произведених на 
фарми иста класа као и код произвођача који преда 
5.000 литара, не видимо разлог зашто би цијена по 
литру била различита – појаснио је Каповић.  
 Из свих наведених разлога на састанак 
су позвани представници политичких партија и 
локлне управе. Предсједник Скупштине општине 
Соколац Сретко Марјановић обећао је да ће до 
изналажења рјешења покушати доћи у сарадњи  са 
Управним одбором, Надзорним одбором, односно са 

предсједником Удружења. 
 – Сагледавајући све пропусте који су 
претходно постојали можемо допринијети коначном 
циљу. Вјерујем да одборници свих политичких партија 
у Скупштини имају разумијевање за Удружење и да 
ћемо за исто бити једногласни. За разлику од многих 
предузећа, ових 197 активних произвођача млијека, 
стварају и доказују. Ако те људе нисмо у стању да 
подржимо, онда ништа не требамо подржавати – 
изјавио је Марјановић. 
 – Још увијек нисмо добили ниједан захтјев о 
средствима која треба издвојити, али подржаћемо 
сваку реалну иницијативу Удружења. Размотрићемо 
захтјеве на скупштинском засједању како бисмо им 
помогли колико је то могуће – казао је шеф Клуба 
одборника СНСД-а у СО Соколац Ђорђе Радић. 
 Начелник општине Соколац Милован Бјелица 
констатовао је да је производња млијека најважнија 
грана привреде, одмах иза дрвне индустрије. Он је 
подсјетио да је локална заједница пружала подршку 
овом сектору, не само кроз подстицаје у првој години 
већ кроз субвенције набавке стоке, рјешавање 
инфраструктуре у руралним подручјима и слично.
 – Општина још увијек нема усвојен буџет а у 
Нацрту је било планирано око 80.000 КМ за ову намјену. 
Ако се усвоји 10 или 15 пфенига подстицаја, то неће 
бити мала средства, али заједнички ћемо видјети да 
се умање средства са неких других ставки и усмјери 
на подстицаје за млијеко. Као начелник, спреман сам 
све подржати и вјероватно ћемо ову ставку уврстити 
у Приједлогу измјене нацрта буџета, како би након 
скупштинске процедуре ступила на снагу од 1. априла 
– казао је Бјелица. 
 Међу присутнима је био и директор 
Ветеринарске станице Мирко Станишић. 
 – Ако узмемо у обзир продају вишка генетског 
материјала – мушке телади, око 3.000.000 марака је 
прилив чистог новца и то је пољопривредно најчистији 
вид добити који општина остварује. Када дође до 
пада говедарства, односно губитка броја грла, то је 
по пракси  других земаља иреверзибилан процес, 
што значи да једном кад се изгубе грла крупне стоке, 
неће се више вратити. Битно је указати на значај 
одржавања фармске производње на нашем платоу. 
Претходно је Ветеринарска станица учествовала 
у предавањима о унапређењу и тада се акценат 
стављао на профитабилност како треба смањити 
трошкове а повећати производњу млијека по крави. 
Све смо то постигли, али сада смо у проблему који 
изазива инфлација, то јесте велики скок цијена нафте 
и кукуруза – конкретизовао је Станишић.
 Он сматра да ово Удружење, као организационо 
тијело а не као појединац, треба да се обрати на 
више кључних адреса. Први субјект би била мљекара 
с обзиром на то да није реална производна цијена у 
односу цијене на тржишту. Други корак би, према 
Станишићевом мишљењу, био измјена одређених 
ставки у Правилнику.

Основано Удружење произвођача 
млијека Соколац

МЉЕКАРИ ЗАХТИЈЕВАЈУ 
ПОВЕЋАЊЕ ПОДСТИЦАЈА И 

ПОДРШКУ СВИХ ВЛАСТИ

ПРИВРЕДА

ЈЕЛЕНА МАРИНКОВИЋ
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ДРУШТВО

У Београду је 18. јануара преминуо др Драгољуб 
Лазаревић, познати хирург, који је највећи дио 
свог радног вијека провео у сарајевској Војној 

болници и Болници Главног штаба Војске Републике 
Српске у Подроманији, код Сокоца.
 Драгољуб Лазаревић је рођен 21. јануара 1932. 
године у Сиоковцу, код Јагодине. У Војној болници у 
Сарајеву, чувеној здравственој установи, важио је за 
изузетног стручњака, једноставног и скромног човјека, 
који је у својој професији био раван најспособнијим 
свјетским хирурзима. Био је хирург свјетског гласа, 
али, прије свега, велики човјек и хуманиста.
 Носио је доктор Лаза високи чин – чин 

пуковника, али је у опхођењу са колегама и пацијентима 
плијенио једноставношћу, која је и тешко обољелим 
враћала вјеру у живот, храбрила их да истрају у борби 
са болешћу.
 Романијци ће доктора Лазу посебно памтити 
по ономе што је чинио и учинио у току Одбрамбено-
отаџбинског рата, када је у Болници Главног штаба 
Војске Републике Српске, заједно са својим колегама, 
другим љекарима и осталим медицинским особљем, 
спасио на стотине живота војницима и цивилима, 
различитих вјера и нација. Ту је и дочекао одлазак у 
пензију.
 Није крио задовољство када му је начелник 
Болнице, његов колега – доктор Томислав Таушан, 
предао Орден Карађорђеве звезде, којим га је 
одликовао предсједник Републике Српске др Радован 
Караџић. Скроман, као и увијек, ни тада није говорио 
о својим заслугама, већ о херојству свих радника 
Болнице, који су у најтежем времену положили испит 
из хуманости и човјекољубља. 
 У насељу Балтићи, које се наслања на Соколац, 
саградио је викендицу, гдје је уживао и миру са својом 
породицом. Тешко, скоро и немогуће, је описати 
колико је у себи носио љубави према овим горовитим 
просторима, према свом послу и РС. 
 Романија никада не може заборавити доктора 
Лазу, чије име и дјело ће се вјечно помињати на овим 
поносним просторима.

СЈЕЋАЊЕ

Драгољуб (Станко) Лазаревић 
(1932–2022)

Соколац – срце Романије

Четврта редовна сједница Општинског удружења 
пензионера Соколац, на којој су разматрани 
Извјештај о раду и пословању Удружења 

за претходну годину као и Извјештај Надзорног 
одбора Удружења о извршеном прегледу – контроли 
финансијско-материјалног пословања за прошлу 
годину, одржана је 24. фебруара, у Сокоцу. 

 Како је рекао предсједник Удружења Деливоје 
Тошић, пред члановима Скупштине Општинског 
удружења пензионера, на дневном реду нашли су се 
и Приједлог програма рада те Приједлог финансијског 
рада  за 2022. годину.  

 – Имајући у виду актуелне проблеме, стално 
смо вршили утицај на надлежне органе и активно 
учествовали у свим расправама у вези са примјеном 
и провођењем новог закона о ПИО-у на свим нивоима 
организовања. Законом је дефинисано да се пензије 
усклађују на почетку сваке нове године, у складу 
са растом плата и трошкова живота. На почетку ове 
године пензије су усклађене 4,00%( 3,36% по основу 
раста плата и трошкова живота и 0,64% ванредно 
повећање по Одлуци Владе РС) –  рекао је Тошић, те 

додао да су сва питања од интереса за Удружење и 
чланове разматрана у оквиру самоуправних органа 
на нивоу општинских и мјесних удружења, да би се 
имао увид у положај, стање и рјешавање присутних 
проблема.  

 У оквиру активности, актуелан је увоз лијекова 
са руског тржишта, који су јефтинији од око 30%, али 
због одређених личних интереса и фармацеутског 
лобија то је иницијатива која тешко пролази. Удружење 
одржава сарадњу те су и ове године потписани 
уговори са бањско-климатским организацијама чиме 
су обезбијеђени повољнији услови и могућности 
лијечења и рекреације пензионера. 

 – Наша општинска организација броји укупно 
2.697 пензионера, од чега су 2.608 чланови. У току 
прошле године преминула су 143 пензионера за 
шта смо издвојили 28.350 КМ за трошкове сахране 
искључиво од наших чланарина, док је од почетка ове 
године помоћ исплаћена породицама 40 пензионера 
који су преминули – закључио је Тошић.

Удружење пензионера Соколац

ОДРЖАНА ЧЕТВРТА РЕДОВНА СЈЕДНИЦА

ВЕДРАНА РЕНОВИЦА
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ДРУШТВО

Удружење грађана „Свети Василије Острошки“ 
прошле године, у мају покренуло је хуманитарну 
акцију „За Јованово мјесто под сунцем“, у оквиру 

које је изграђен нови дом седамнаестогодишњем 
Јовану Јововићу, који болује од церебралне парализе, 
и његовој породици. Површина куће износи 240 
квадрата, састоји се од приземља и два спрата. За ову 
акцију прикупљена су новчана средства и грађевински 
материјал у донацијама укупне вриједности од 
око 110.000 марака. Према ријечима предсједника 
Удружења Дејана Елеза, велики допринос пружили су 
становници Сокоца и Сарајевско-романијске регије те 
бројни локални привредници. 

 – Наши чланови су заједно са мајсторима 
даноноћно радили на изградњи куће, а осим новчаних 

средстава, људи су нас подржали позајмљивајући 
машине, поклањајући материјал или у радној снази. 
Завршени су груби радови, кућа је укровљена и 
постављена је вањска столарија. До јуна ове године 
требало би да комплетирамо све радове и да 
преселимо нашег Јована са мајком и братом у нови 
дом, чиме бисмо, бар мало, олакшали његов живот – 
казао је Елез.   

 Јовану је по рођењу дијагностикована 
церебрална парализа уз више удружених болести. 
Његово здравствено стање захтијева надзор и 
здравствену његу 24 часа, што му пружа искључиво 
мајка Жељка, а често и млађи брат.

 – Захваљујем се свим људима који су препознали 
значај ове акције и уочили наше породичне потребе. 
Посебну захвалност дугујем Удружењу грађана „Свети 
Василије Острошки“, чија је ово идеја и била. Сигурна 
сам да ће нам у новом дому све бити много лакше. Ово 
ће бити наш нови почетак живота – изјавила је Жељка 
Абазовић. 

 Удружење је у јануару спровело акцију 
„Помоћи може млад и стар да свако дијете добије 
дар“ која се односи на прикупљање новогодишњих 
пакетића за дјецу у руралним подручјима. Чланови 
Удружења обучени у одијела Дједа Мраза, подијелили 
су пакетиће поводом прославе Српске Нове године. 
Преостали број пакетића подијељен је на подручју 
Мокрог и Хан Пијеска. 

Изграђена кућа за “Јованово мјесто под 
Сунцем”

УСЕЉЕЊЕ ДО ЈУНА

ЈЕЛЕНА МАРИНКОВИЋ

У јануару је организована хуманитарна акција 
прикупљања средстава за лијечење Слађане 
Добриловић Милић, којој је била заказана хитна 

операција у Турској. Акцију прикупљања средстава 
за Слађанино лијечење, којој је дијагностикован 
карцином дојке, покренули су њени пријатељи у 
сарадњи са породицом. Према ријечима Свјетлане 
Рајић, Слађанине пријатељице, подршку је пружио 
велики број људи, сва јавна предузећа, установе, 
привредници, спортска удружења и клубови, 
угоститељски објекти, невладин сектор, представници 
политичког миљеа, не само из Сокоца него из цијеле 
регије, као и људи из Србије и цијеле дијаспоре. 

 – Улични свирачи одржали су свирку у центру 
града, Планинарско друштво „Гласинац“ организовало 
је активност – скијање на Романији за Слађану, 
а Установа за културу „Перо Косорић“ и Народна 
библиотека организовали су Светосавско духовно 
вече. Удружење грађана Василије Острошки поставило 
је хуманитарне касице, организатори пливања за 
Богојављенски крст на ријеци Каљини такође су се 

прикључили акцији прикупљања средстава, док је КК 
„Соколац“ прослиједио приход од продатих карата 
на утакмици одиграној са ОКК „Козара“ из Градишке. 
Угоститељски објекат „Гејм центар“ организовао 
је хуманитарни турнир у билијару. Омладинска 
организација, у сарадњи са угоститељским објектом 
„Бар код Јара“, организовала је хуманитарни паб квиз. 
Средства за лијечење прикупљана су и на представи 
„Јазавац пред судом“, која је приказана у Парохијском 
дому у организацији Завичајног удружења „Романија“ 
из Београда и координатором Удружења за Републику 
Српску Миланом Јоловићем. Још једном смо доказали 
да смо ту једни за друге када је то најпотребније. 
Захвалност Слађане и њене породице на свему 
учињеном у њиховој не тако лакој борби је неизмјерна 
– истакла је Рајић. 

 Слађана је успјешно оперисана на клиници 
„Лив хоспитал“ у Истанбулу, 31. јануара, а у наредном 
периоду слиједи наставак лијечења.

Успјешно проведена хуманитарна акција за Слађану Добриловић Милић

СОКОЧАНИ СУ УВИЈЕК ТУ ЈЕДНИ ЗА ДРУГЕ

ЈЕЛЕНА МАРИНКОВИЋ
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Стратегијом развоја културе Републике Српске 
од 2017. до 2022. године утврђени су стратешки 
правци културног развоја као и приоритети 

подизања општег вредновања културе и умјетности 
Српске.  

 Реализацијом пројекта „Откуп библиотечке 
грађе“ Народна библиотека из Сокоца богатија је за 
64 нова наслова. Директорица ове установе Божица 
Јанковић истиче да је на основу Закључка Владе 
РС Министарство просвјете и културе ове године 
издвојило значајна средства за откуп књига и то у 
износу од 50 хиљада конвертибилних марака. 

 – Средства су равномјерно распоређена и 
дозначена свим библиотекама у РС, које се финансирају 
из Буџета РС. Да би библиотека појединачно ушла 
у процедуру набавке библиотечке грађе, било је 
неопходно доставити ресорном министарству захтјев 
за додјелу помоћи на име набавке грађе, у циљу 

реализације пројекта „Откуп библиотечке грађе“ у 
2021. години, са списком књига које су потребне и које 
библиотека намјерава набавити у износу не већем од 
1.020 конвертибилних марака. Такође, поједине књиге 
смо добили у више примјерака, првенствено када се 
ради о обавезној школској лектири. Ова донација 
је веома значајна за библиотеку у којој је књижни 
фонд прешао број од 30.000 наслова – нагласила је 
Јанковићева. 

 Она је додала да је, поред увијек тражених 
класика, велико интересовање читалаца за књиге 
Вање Булића, Јелене Бачић Алимпић и Дејана 
Стојиљковића. Читан је и скандинавски писац трилера 
Ју Несбе, а библиотека има комплетиране све његове 
издате наслове. Код ученика највеће интересовање 
влада за актуелне лектире а увијек су тражени 
серијали о Харију Потеру. 

Соколачка библиотека богатија за 64 наслова

ПОДИЗАЊЕ ОПШТЕГ ВРЕДНОВАЊА КУЛТУРЕ И УМЈЕТНОСТИ
ДРУШТВО

БРАНКА РАДОЊИЋ

На Шестом међународном литерарном конкурсу 
„Трифундански распис за поезију“, који је 19. 
фебруара одржан у Лозници, Ђорђе Ковачевић, 

ученик Средњошколског центра „Василије Острошки“ 
из Сокоца добио је Плакету „Сребрно перо“ за пјесму 
„Трифунданска искра“. 
 За Ђорђа Ковачевића ова награда има посебно 
значење, јер није био у конкуренцији средњих школа 
са својим вршњацима, него са далеко искуснијим 
афирмисаним писцима, који на зрелији и сложенији 
начин стварају књижевна дјела. 
 – На конкурсу је учествовало око 120 учесника 
из шест земаља а признање сам добио у категорији 
аутора који су писали о виноградарству, вину, 

традицији и обичајима који се везују за празник Светог 
Трифуна. Желио сам да дам свој допринос у очувању 
наше православне вјере и његовању успомене на 
овог светитеља. Предао сам радове на још неколико 
конкурса, па очекујем резултате, а у припреми је и 
моја друга књига у којој ће се наћи ти радови, али и 
други који настају у моје слободно вријеме – најавио је 
Ковачевић.  
 Он је додао да је план да књига изађе на 
прољеће а издавач ће бити Културно- издавачки 
центар „Српска кућа“ из Пожаревца, као што је то био 
случај и са његовом првом збирком пјесама и кратких 
прича „У загрљају живота“. 
 – У новој књизи ће бити заступљене приче 
и пјесме о љубави, о свакодневном човјеку који 
константно пролази кроз разне проблеме, сукобљава 
се са многим стереотипима које му намеће друштво. 
У суштини, покушаћу читаоцима да укажем шта би 
требало да промијене, али и уз ту саму писану ријеч 
проналазим одговоре на сопствена питања и рјешења 
за своје проблеме – истакао је Ковачевић.   
 Поред наведеног, Ковачевић је учествовао 
више пута на такмичењима из физике, математике, 
информатике и српског језика. Тренутно учествује 
на Међународној олимпијади из руског језика, 
гдје је стигао до полуфинала, а узеће учешће и на 
регионалним такмичењима из математике и руског 
језика. 
 Ове године је матурант, а како истиче, 
школовање ће наставити на Електротехничком 
факултету Универзитета у Источном Сарајеву.

Ђорђе Ковачевић добитник Плакете 
„Сребрно перо“

НАГРАДА ЗА ПЈЕСМУ 
„ТРИФУНДАНСКА ИСКРА“

БРАНКА РАДОЊИЋ
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Књига „Писмо Дису“ књижевника са Сокоца 
Миланка Боровчанина Ромсока представљена је 
читаоцима у несвакидашњем зимском амбијенту 

Планинарског дома „Црвене стијене“ на Равној 
Романији. 
            Књижевник Миленко Јевђевић, модератор 
промоције, рекао је да је ово Ромсокова „петнаеста 
укоричена храброст и духовност и да се у њој преплићу 
и чемер и мед“, те да на њених 350 страница станују 
обједињене изабране и нове пјесме аутора.
 Он је увјерен да је Дом соколачке планинарске 
дружине и њихових пријатеља одабран за промоцију 
„да би посјетиоци понијели са собом прегршт неке 
дивне посебности“.
 Слободан Ристовић, један од рецензената 
књиге „Писмо Дису“, нагласио је да је Боровчанин 
своје име „ућерпичио у тефтер Чегра са темељом на 

Сокоцу, те да бунтован, а побожно пркосан, води бој, 
отимајући се о оловку умјесто копља“.  
 – Увек нека аждаја реп надноси над овај атар 
који се зове ђедовина и очевина, на ране гробне и 
пологе тајне. Нађе се птица, углавном злосутница. 
Срби су крилати да би у небеса одлетели, јер је то 
тешко на земљи бити. Да нам није тих крила затрли би 
се  –истакао је Ристовић и додао: 
 – За њега је ова „песмарица од шест прозора“ 
трнка пуна стршљевине и воска, који се претвара да је 
мед, а горак је и пчели која га је замесила и пред срце 
изнела на вид Видовдана.  
     Говорећи о Ромсоковим стиховима, Ристовић 
види њихове коријене дубоко везане за судбину рода 
коме је образ царство небеско и небо над кућом и 
кућном чељади, те да се тако зове и земља у коју смо 
се заклели.  
 Ристовић, између осталог, каже и то да ова 
књига у својим њедрима има родитељску недјељиву 
рану, те да је Ромсок видар који пјесмом разједа себе, 
„смрти своју душу“, да би је лакше поднио.
   Књижевник Недељко Бабић из Милића је 
рекао да се у Ромсоковој поезији на прво читање може 
примијетити да „понајвише има пјесама родољупки 
сведених у нарицаљку, која је каткад изведена на ниво 
афоризма. Ромсок је можда понајприје дитирампски 
пјесник Романије, мада, и тада је сва његова нарицаљка 
у грчу србозавичајности.    
  – Неке од његових поема „Нећу никуд, не дам 
ништа“ познатије су у Аустралији и Канади него код 
нас. „Нећу никад ја из Босне са завјетне Романије.“ 
„Писмо Дису“ у истом је рукопису – рекао је између 
осталог Бабић.     

ДРУШТВОПромоција књиге „Писмо Дису“ 

СРНА

РОМСОК ЈЕ ДИТИРАМПСКИ 
ПЈЕСНИК РОМАНИЈЕ

Соколачки кантаутор Младен Мачар добро је 
познат домаћој публици. Поред пјевања, свира 
акустичну, електричну и бас гитару, пише текстове 

и компонује. Младен се музиком почео бавити још као 
дјечак, a као музичар је сазријевао у више бендова као 
што су „Оловни балон“ и „Рајзерси“. 
 Према његовим ријечима музиком се бави 
креативно, у слободно вријеме, користећи неколико 
врста дисторзираног звука бас гитаре и ударачких 
инструмената.  
 – Ради се о посебном начину извођења у ком 
учествују бас гитара и ударачки инструменти истока, 
форма отприлике најближа некој филмској музици, 
изузетно креативна, веже се за моју личну инспирацију 
и музички доживљај. Све је то данима и годинама 
сазријевало у мени и данас у свом малом студију 
стварам и покушавам да то презентујем. Направио 

сам сарадњу са музичаром Филипом Миовчићем, који 
ми је радио аранжман, микс, мастеринг и продукцију 
материјала. Заједнички смо оцјењивали на шта 
треба обратити пажњу, шта би требало измијенити, 
поправити или другачије снимити, и тако је настало 
неких петнаестак пројеката – каже Мачар. 
 Да би снимљени материјал могао понудити 
телевизијским станицама требало је направити 
и квалитетне видео записе, који би испуњавали 
одређене стандарде за емитовање.
 – Прво је настао видео запис за пјесму „Искрена“ 
а потом и за пјесму „Сарајево“. Они су дјело младог 
и талентованог Алена Алића из Сарајева који је имао 
сјајне идеје, те је радио режију и монтажу поменутих 
спотова. Мислим да су тако комплетиране пјесме 
добра улазна карта, за мене лично као извођача, и то 
је оно што сам понудио медијским кућама на нашим 
просторима, како бих дошао до већег броја слушалаца 
– истакао је Мачар. 
 Младен у плану има објављивање и остатка 
завршеног материјала, а  тренутно је у потрази за 
издавачем. 

Младен Мачар промовише нове пјесме

МУЗИЧАР У ПОТРАЗИ ЗА ИЗДАВАЧЕМ

ЈЕЛЕНА ЋАЈИЋ
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Књига „Мали атлас великог свијета“, аутора 
Миливоја Јанковића на 103 странице 
јединственог садржаја и фотографија пажљиво 

одабраних и уклопљених по садржају, представљена 
је 12. јануара, у Народној библиотеци у Сокоцу.

 Како нам је рекао аутор Јанковић, то је пресјек 
ситних географских показатеља на једном мјесту.  

  – Књига садржи најваљаније податке о 
планети Земљи као полазној тачки која води до 
највиших планина, најдужих ријека, најдубљих пећина 
и највећих језера у свијету – истакао је Јанковић, те 
додао да се ускоро нада и другом издању, јер ово је 
тема која представља једну неисцрпну проблематику. 

 Озренка Ђурић Радуловић, директор Народне 
библиотеке „Бранко Чучак“ на Хан Пијеску, која је 

уједно и уредник дјела, нагласила је да је књига 
настала  из потребе за једним савременим погледом 
статистичких прегледа свих земаља свијета. 

 – Након читања књиге и рецензија наших 
професора, стекла сам јако лијеп утисак јер дјело 
пружа читаоцу баш оно што данашњица тражи. Могу 
само да похвалим лијепу сарадњу са Народном 
библиотеком у Сокоцу јер то је доказ да мале средине 
попут наших општина могу да изњедре добра дјела и 
задовоље критеријуме читалачке публике – навела је 
Радуловићева.

 Рецензент  књиге, професор географије у 
пензији Маринко Реновица, истакао је да рукопис 
„Мали атлас великог свијета“ јесте слободни али 
велики приказ Земље, свијета, и природних љепота 
на малом простору, који представља приручник и 
географски буквар за брзо проналажење основних 
физичко-географских, политичко-географских и 
демографских показатеља као јединствен фото-албум 
драгуља из свјетске природне баштине.

„Мали атлас великог свијета“

ФОТО-АЛБУМ ДРАГУЉА ИЗ 
СВЈЕТСКЕ ПРИРОДНЕ БАШТИНЕ

ВЕДРАНА РЕНОВИЦА

ДРУШТВО

Соколачки планинари на Изборној скупштини 
у Сокоцу која је одржана 11. фебруара за 
предсједника Скупштине Друштва изабрали 

су Весну Јоловић, док је на мјесту потпредсједника 
остао Лазо Одовић као и секретар Друштва Вера 
Мијатовић. Према одлуци чланова Скупштине на челу 
Друштва остаје досадашње руководство. Функцију 
предсједника ПД „Гласинац“ и наредне четири године 
обављаће Борис Вуковић, док ће потпредсједник бити 
Мирослав Дивчић. 

 Предсједница Скупштине Весна Јоловић 
захвалила је новинарима на поклањању медијске 
пажње и простору за планинарску породицу и њене 
активности. 
 – У протеклом периоду смо били вриједни и 
од користи нашој заједници кроз разне друштвене 
спортске и волонтерске активности. Све то не би било 
тако успјешно без добре воље, вриједних руку, идеја 
и залагања наших чланова и помоћи у виду донација 
које смо добијали од привредника из Сокоца и даље. 
Њих су наши чланови подстакли и уз њихову подршку 
градимо наш дом и додатне понуде за јачање 
планинарске и туристичке понуде, која је главни 
ресурс ових простора.  Вјерујем да ће се у наредном 
периоду број чланова повећати како би активности 
биле свакодневне у времену које долази. Да стварамо 
и остављамо нашим потомцима беспријекорну слику 
односа са природом – рекла нам је Јоловићева.  
 Именован је Управни и Надзорни одбор те 
усвојен Извештај о раду и финансијском пословању за 
2021. годину и План рада за 2022. годину. Изгласан је и 
нови састав чланова Скупштине за период 2022–2026, 
као Кандидациона и Верификациона комисија.  
 На сједници су додијељена и посебна 
постхумна признања за преминуле чланове Друштва – 
Милоша Бајагића, Вишњу и Павла Нинковића.

Изборна скупштина Планинарског 
друштва „Гласинац“

ДОДИЈЕЉЕНА ПОСТХУМНА 
ПРИЗНАЊА

ВЕДРАНА РЕНОВИЦА
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ДРУШТВО

У оквиру обиљежавања 25 година постојања 
компаније „Оногошт“, 17. јануара свечано је отворен 
„Зимски парк“ за најмлађе суграђане у којем је 

поред клизалишта омогућена дегустација хране, топли 
чајеви, кувано вино, промоција рукотворина и многе 
друге активности. 

 Директорица компаније „Оногошт“ Љиљана 
Шука је истакла да су одлучили да представе нешто ново 
у нашем граду.

 – На спортским теренима, гдје се иначе 
обиљежавају љетње манифестације, одлучили смо 
да направимо овај парк. Жеља нам је да Соколац 
промовишемо као спортски, зимски и туристички 
центар. С тим у вези направили смо клизалиште којe је 
дио активности поводом обиљежавања нашег јубилеја, 
четврт вијека постојања компаније „Оногошт“. Ми ћемо 
се и у будућности бавити оваквим пројектима и имати 
низ манифестација током године. Са нашим партнерима 
и пријатељима трудићемо се да будемо активан и 
прогресиван члан свих локалних заједница на којим 
послује „Оногошт“. Захваљујем се и нашим суграђанима 
који су, излажући своје производе и услуге, допринијели 

да ово све изгледа овако величанствено као и да из 
Сокоца пошаљемо једну другу слику, слику зимске идиле 
– навела је директорица Шука.  

 Начелник општине Соколац Милован Бјелица 
захвалио је власницима и менаџменту компаније 
„Оногошт“ који сваке године приреде нешто добро за 
нашу локалну заједницу.

 – Компанија „Оногошт“ је и сувласник још једног 
предузећа, које је запослило значајан број радника, 
обновило капацитете Творнице котрљајних лежајева 
па је тако једна напуштена фабрика доведена у ред. У 
посљедњих неколико година изградили су два савремена 
маркета у нашем граду – истакао је Бјелица.  

 Клизалиште уз бесплатне клизаљке било је 
отворено до суботе 22. јануара.

Зимски парк и клизалиште
РАДОСТ ЗА НАЈМЛАЂЕ 

СУГРАЂАНЕ

БРАНКА РАДОЊИЋ

У оквиру пројекта бесплатног скијања на Јахорини, 
представници Олимпијског центра „Јахорина“ 
почетком зимске сезоне потписали су споразум са 

руководством општинских власти у склопу града Источно 
Сарајево.    

 Програм бесплатног скијања за дјецу реализовали 
су град Источно Сарајево, Олимпијски центар „Јахорина“ 
и кабинет предсједника Скупштине општине Соколац. 
Према ријечима предсједника Сретка Марјановића, у 
склопу пројекта дјеца са подручја општине Соколац, која 
су користила бесплатне ски-карте и ове зимске сезоне, 
имала су обезбијеђен  бесплатан аутобуски превоз. 

 – Ове године програм бесплатног скијања 
није био по принципу на претходне године те није био 
обезбијеђен бесплатан превоз за скијаше. По примјеру на 
остале општине, које су обезбиједиле аутобуски превоз 
за своје младе суграђане, одлучио сам се да покренем 
иницијативу и у нашој локалној заједници те сам упознао 
градоначелника Љубишу Ћосића са проблемом и добио 
пуну подршку, што је довело до реализације бесплатног 
превоза посљедњих недјељу дана распуста – навео је 
Марјановић, те додао да су родитељи показали велико 
интересовање за бесплатан превоз, како би дјеца 
искористила зимски распуст на најбољи могући начин.   

  У периоду од осам дана погодности бесплатног 
аутобуског превоза искористило је око 520 дјеце, што је 
и био примарни циљ пројекта који се организује трећу 
годину заредом.

Пројекат бесплатног скијања на 
Јахорини

ОБЕЗБИЈЕЂЕН АУТОБУСКИ 
ПРЕВОЗ ЗА ДЈЕЦУ

ВЕДРАНА РЕНОВИЦА

На санкалишту иза Основне школе, у Сокоцу, 5. 
фебруара одржана је друга по реду манифестација 
„Сви на снијег“ коју је реализовала Омладинска 

организација „Соколац“, а која је и ове године окупила 
велики број учесника свих генерација. 
 Према ријечима предсједника Омладинске 
организације Ање Крсмановић, за разлику од прошле 
године, када временске прилике нису биле на њиховој 
страни, ове године их је вријеме послужило. 

 – Нашој манифестацији одазвао се велики 
број суграђана различитих генерација који су провели 
диван дан у дружењу и забави на снијегу. Најмлађи 
суграђани су имали прилику да се забављају и такмиче 
у дјечијим играма на снијегу, а оне најуспјешније смо 
обрадовали симболичним наградама – навела је 
Крсмановићева. 
 У такмичарском програму за који је било 
пријављено око 100 дјеце, узраста од 3 до 12 година, 
прво мјесто у спустању клиском освојио је Михајло 
Ковачевић, друга је била Елена Ђерић и трећа Ива 
Елез. У спустању санкама најуспјешнија је била Тијана 
Косорић, други је био Срђан Бухач док је треће мјесто 
припало Емилији Делић. Према оцјенама капитена 23 
екипе пријављене за прављење Сњешка Бијелића, 
најбољег Сњешка направила је екипа „Раја из краја“.

Манифестација „Сви на снијег“

ОКО 100 МАЛИШАНА 
УЧЕСТВОВАЛО У ЗИМСКИМ 

РАДОСТИМА

ЈЕЛЕНА ЋАЈИЋ
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РАЗГОВОР С ПОВОДОМ

Одржавање здравља нашег организма, поред 
правилне прехране, редовних посјета љекару 
и уредног начина живота, подразумијева и 

физичку активност, коју у убрзаном темпу живота 
често запостављамо. Поред великог броја активности 
које су у понуди, наши суграђани од прошле јесени 
имају прилику да се баве и јогом. Ову древну методу 
саморазвијања, поријеклом из Индије, нашим 
суграђанима је представила јога инструктор Драгана 
Мачар која је, због здравствених проблема, истом 
почела да се бави на препоруку љекара.  

 – Јога је начин да животна енергија ради како 
треба, за нас, за наше здравље, расположење, вољу 
и жељу за животом и постигнућима. То се постиже 
бројним јога позама које су осмишљене тако да 
наша енергија и животни процеси функционишу како 
треба. Већ након пар тренинга јога прво регулише 
пробаву, активира циркулацију, убрзава метаболизам, 
ослобађамо се грча, стреса и напетости које годинама 
смјештамо у наше тијело. Комбинацијом вјежби снаге 
и истезања, те вјежби дисања, радимо на побољшању 
нашег цјелокупног здравља – објаснила је Мачарева, 
додајући да се јогом могу бавити готово сви, да је 
погодна за све генерације јер се прилагођава сваком 
појединцу према сопственим границама.

 Драгана је и гешталт психотерапеут под 
супервизијом, четврта година напредног гешталта. Ова 
врста психотерапије усмјерена је на свјесност о томе 
шта се дешава сада и овдје, што омогућава дјеловање 
у складу са аутентичним потребама клијента. 

 – Током четворогодишње едукације ми радимо 
са животним проблемима људи и обучавамо се уз 
присуство веома искусних професора из ове области. 
Долазе нам људи који су спремни да раде на себи, на 
цијелом спектру проблема од страхова, неодлучности, 
анксиозности, свакодневног стреса, до озбиљних 
трауматских искустава. Гешталт психотерапеут је 
стручњак за ношење са животним околностима на 
најбољи могући начин. Током ове терапије уз помоћ 
терапеута, клијент тражи и проналази стручњака у 
себи за ношење са свим животним околностима.  

 Циљ гешталт терапије је јачање самопоуздања 
и подршке самом себи, у циљу личног раста и развоја. 
Гешталт усмјерава човјека на оно што јесте, а не оно што 
би требао да буде, и наглашава важност присутности у 
сада и овдје. 

 – Оно чему нас учи гешталт, али и јога на свој 

начин, је преузимање одговорности за себе. Склони смо 
томе да преузимамо одговорност за друге, да другима 
дајемо оно што њима треба, међутим, уколико се 
нисмо прво побринули за себе и своје потребе, нећемо 
моћи да се побринемо ни за потребе других. Уколико 
нисмо фокусирани расипамо своју енергију која одлази 
негдје гдје није корисна. Утврђивање приоритета може 
помоћи да чувамо оно што нам је дато, наш живот, 
здравље да бисмо били бољи у свим својим животним 
улогама.

 Људи који раде на себи су одгворни и желе 
да проживе живот као најбоље верзије себе. Драгана 
сматра да је за квалитетан и здрав живот неопходно 
обратити пажњу на себе.

 – Научени смо да обраћамо пажњу на друге, 
на породицу, дјецу, пословно окружење, а најмање 
пажње посвећујемо себи. У свим тим односима можемо 
бити добри само ако прво обраћамо пажњу на своје 
потребе, на своје тијело и његово здравље, јер само 
ако ми бринемо о себи, можемо очекивати да ће и 
наша дјеца од нас научити како водити бригу о себи и 
свом здрављу – поручила је на крају Драгана. 

 Ми смо људска бића, а не машине. У 
ужурбаности живота често заборавимо да застанемо, 
удахнемо и уживамо у тренутку. Вријеме је да се 
побринемо за себе и своје благостање.  Савршенство не 
постоји, али се можемо потрудити да будемо најбоља 
верзија себе.

ЗА ЗДРАВ ЖИВОТ ОБРАТИТE 
ПАЖЊУ НА СЕБЕ

јога инструктор и гешталт психотерапеут 
Драгана Мачар

ЈЕЛЕНА ЋАЈИЋ
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Логопед је стручњак који помаже дјеци и 
одраслима да развију своје комуникацијске 
способности и на најбољи могући начин изразе 

себе свим средствима вербалне комуникације. Такође 
учествује у стимулисању говорно-језичког развоја, 
превенцији потешкоћа у говорно-језичком развоју и 
дијагностици истих.  

 Најосјетљивији и најинтензивнији период за 
развој говора је период од рођења до треће године 
живота. То је период тзв. „раног дјетињства“, у ком је 
пластичност мозга највећа и у току ког се ствара темељ 
развоја говора. Рани развој је од велике важности 
за развој матерњег језика и треба га максимално 
искористити и одреаговати баш у том периоду, 
уколико постоји одређени проблем. Рана искуства су 
пресудна и од великог значаја за даљи ток говорно-
језичког развоја. Постоје ствари код којих је важно 
потражити стручну помоћ и у најранијем узрасту, јер 
постоје и „критични временски периоди“ у којима се 
појединачни развојни кораци најбоље уче, а нажалост, 
не могу се једноставно надокнадити терапеутским 1:1 
радом. Ако се неки сегменти говорно-језичког развоја 
(узимајући у обзир норме уредног развоја) не појаве 

у претпостављеном периоду, код дјетета се може, у 
мањој или већој мјери, развити дисхармоничан развој, 
због ког дијете не може да изрази себе и своје жеље, 
па усљед тога испољава незадовољство и агресивност. 
Неријетко се дешава да су родитељи у дилеми када 
потражити стручну помоћ за своје дијете те је право 
вријеме баш онда када посумњате да проблем постоји. 
Јавите се стручњацима који ће вас саслушати, будите 
отворени у комуникацији с њима, без бојазни и 
беспотребног стида, прихватите сваки добронамјеран 
савјет и дјелујте у складу с тим, јер све наведено иде у 
корист дјетету. 

 Вртић је једна од стимулативних средина у 
којој дијете проводи већи дио дана па сходно томе и 
логопед у предшколској установи игра велику улогу у 
одрастању малишана. Логопед је у вртићу примарно 
задужен да прати говорно-језички развој дјеце. Увијек 
се креће од опсервације у групи, а затим, уколико се 
уочи предиспозиција за погрешан ток говорно-језичког 
развоја или одступање од развојних норми, или пак 
једино одступање у изговору појединих гласова, дијете 
се, уз сагласност родитеља, укључује у индивидуални 
рад са логопедом, изван групе, у логопедском 
кабинету.  Учесталост третмана увијек зависи од тога 
колико дјеце има потребу за подршком логопеда и 
увијек правимо листу приоритета, по тежини оштећења 
говора и језика.  Још један важан задатак логопеда 
је превенција настанка потешкоћа у комуникацијском 
и говорно-језичком развоју.  Колико је битна рана 
интервенција и стимулација говора код мале дјеце, 
толико је важан рад са дјецом предшколског узраста, 
односно старије вртићке групе (5-6 година), како би се 
што боље припремили за полазак у школу. Са дјецом 
која до овог узраста нису правилно усвојила све гласове 
матерњег језика, логопед ради на корекцији истих, 
уз помоћ вјежбица оралне праксије (логомоторике), 
гдје се погрешно усвојени покрети говорних 
органа исправљају и усвајају правилни  покрети, 
неопходни за изговор сваког изолованог гласа. Код 
предшколаца, такође, ради се и на почетном усвајању 
гласовне анализе и синтезе, неопходних за усвајање 
вјештина читања и писања, проширивању реченице, 
обогаћивању рјечника, граматике, усвајању релација 
и просторних односа, као и осталих преакадемских 
вјештина. Вјежбање фине моторике и графомоторике 
су неизбјежни у раду са дјецом свих узраста, јер је 
њихов развој предуслов за развој говора. Логопед у 
вртићу реализује и савјетодавно- инструктивни рад с 
родитељима, с циљем пружања подршке логопедском 
третману и код куће. Све ово и још доста тога, логопед 
ради са дјецом у вртићу, али, сав труд и рад логопеда 
и дјетета ће се исплатити само ако родитељ активно 
учествује у свему овоме код куће, са својим дјететом. 
Морамо бити упорни и свјесни да сваки мали корак за 
дијете може да значи велики напредак, а све захтијева 
своје вријеме и истрајност.

ЗДРАВЉЕ И МИЗначај раног третмана и рада 
логопеда у вртићу

УСВАЈАЊЕ ГОВОРА ЈЕ ДУГ И 
СЛОЖЕН ПРОЦЕС

ПРИПРЕМИЛА: Звездана Горанчић                                            
Професор специјалне едукације и рехабилитације - 

логопед и сурдоаудиолог
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КУЛИНАРСКЕ МАЈСТОРИЈЕ

 Амерички макарони са сиром (Mac & Cheese), 
иако стварним поријеклом из Италије, мало по мало 
постали су традиционално амерички специјалитет 
без којег Американци тешко могу замислити живот 
у ситуацијама када им треба нешто једноставно и 
брзо. Макарони са сиром су често на јеловнику у 
нашим крајевима, али ми ипак правимо макароне на 
другачији начин. Јело је у Америци популаризовао 
Крафт, средином 20. вијека, када је направио инстант 
верзију из кутије. Због брзине припреме и једноставног 
укуса, ово јело је популарно широм свијета. 
 Јело се једноставно припрема али је потребно 
слиједити неколико савјета: 
 1. Да бисте добили кремасту текстуру јела, 
потребно је изабрати прави сир. Са тјестенином ће се 
изврсно слагати пармезан, димљена гауда, чедар и 
моцарела.
 2. Немојте прекувати тјестенину, она ће се до 
краја термички обрадити у рерни.
 3. Кремасту базу за макароне са сиром чини 
добар бешамел, а његова тајна скрива се у додавању 

За припрему овог јела потребно је:
400 g макарона 

3 кашике маслаца
3 кашике брашна
500 мл млијека

2 кашике киселе павлаке
250 г сира

 Макароне скувати и оциједити. За бешамел 
умак отопити маслац, додати брашно, промијешати 
па одмах уз лагано мијешање жицом долити млијеко. 
Кувати на лаганој ватри неколико минута док се 
умак не згусне. У врућ умак додати кисјелу павлаку 
и нарибан сир, добро промијешати како би се сир 
отопио. У тако направљен бешамел са сиром додати 
прокуване макароне, добро промијешати и премјестити 
у намашћену ватросталну посуду. По жељи можете 
посути са још мало сира, како бисте добили златну 
хрскаву корицу. Пећи у рерни на 185ºC 20-25 минута.

Макарони са сиром

ЈЕЛЕНА ЋАЈИЋ

топлог млијека које ће спријечити стварање грудвица 
приликом мијешања.
 4. Не заборавите на зачине. Јело зачините 
сољу, бибером, мушкатним орашчићем, уколико 
желите да јелу дате посебну ноту умијешајте сјецкану 
сланину или суво месо. 

Чудесни биљни свијет 

Љубичица

Мало је познато да је љубичица прави мирисни 
чувар здравља и да има бројна љековита 
својства. Као вјесник прољећа и буђења 

природе јавља се у марту и траје до краја априла. 
Ипак, дешава се да њени необични цвјетови поново 
процвјетају у јесен.
 Код плаве љубичице љековити су цвјетови, 
листови, али и остали дијелови. Цвјетови се прикупљају 
у марту и априлу. Садрже специфично салицилно 
једињење: цијанин, бјеланчевине, шећер, слуз, 
етерично уље. Коријен се вади од средине октобра до 
средине новембра. Он садржи виолин, карактеристичан 
састојак који надражује желудац, као и сапонине за 
омекшавање слузи и лакше искашљавање. Због свих 
састојака, коријен се препоручује за лијечење вена, 
реуматизма и слабе циркулације. Препуручује се и 
особама које имају суху и осјетљиву кожу те против 
бора.
 Чај и сируп од љубичице дјелују против 
кашља, али и као умирујуће средство јер ублажавају 

хипохондрију, нервозу, аритмију; помаже код грчева, 
несанице и главобоље. Код упаљене слузнице 
препоручује се испирање чајем а умивање помаже код 
упале очију и капака. Припрема се од сушених листова, 
цвјетова и коријена.
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1.Дива народне музике (1953.2021. слика 1); 2.Хит пјевачице 
са слике 1,  3.Пропагандни листић,* сумпор,* биљка за 
расађивање; 4.Час, сат,* писац Кристи,* аждаја (тур.); 5.Лична 
замјеница, * бор,* амоер* притока Дунава; 6.Индијански народ,* 
писац Бартуловић; 7.Азот, * лична замјеница, *22.и19. слово 
азбуке,*волт; 8.Плодно мјесто у пустињи, *јони; 9.Планина у 
Херцеговини,* општина у Србији; 10.Илија Катић (иниц.),*Сорта 
кафе,* 4.самогл.и 11. сугл.азбуке; 11.Добит (тур.),* химна 
Краљевине ЦГ,* древни град у Јерменији; 12Метар,* упиши АОМ,* 
острво на Јадрану; бар; 13.Било куда,* посједујемо; 14.Држава 
у Азији,* ријека у Кини; 15. Оливера Вучо (иниц.),*журналиста,* 
дидијум; 16.Шумовито подручје, крај.

1.Фудбалер  Партизана и Југославије ,,Плава чигра“ 2.Индијска 
прехрамб. компан.,* Нојева барка,* језеро у Африци; 3.Дио 
отплате, * домаћа животиња,* крташка игра,* мета; 4.Нафтна 
компанија,*тропско воће, * вјерно, послушно; 5.Сорта 
кафе,*руски цар Николај ( 1868-1918. слика 2); 6.Авенија, * 
грам,* сумерски бог неба,* лична замјеница; 7.Језеро Малави,* 
мјесто у Шумадији,* итријум; 8.Самогл.и сугл. *тона,*именица,* 
никал; 9.Планина,*реформатор и слависта Јернеј; 10.Омлад.
рад.акција,*старина (грч.),* љубав (лат.); 11.Јутарњ (катол.) 
молитва,*поен у џудоу,* прах од морске алге,? види, 12.Курзив 
слова, * град у Швајцарској, * средње (енгл); 13.Фудбалер 
Партизана и Југославије

Водоравно:

Усправно:

РАЗОНОДА
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УКРШТЕНЕ РИЈЕЧИ
ПРИПРЕМИО МИЛИВОЈЕ А. ЈАНКОВИЋ

15
16

 Чај од љубичице
 Потребни су сљедећи састојци: 2 кашичице 
осушених дијелова биљке, 2 децилитра воде и кашика 
меда.
 Припрема: Суве дијелове прелити хладном 
водом и загријавати док не прокључа вода а потом 
кувати на лаганој температури 5 минута. Проциједити, 
оставити да се мало охлади и додати мед. Пити 3 пута 
дневно.

Сируп од љубичице
 Потребни су сљедећи састојци: 36 грама сувих 
листова љубичице, литар и по дестиловане воде, 3 
тегле меда.
 Припрема: Ставите осушене листове у посуду 
од нерђајућег челика или стакла и прелијте са горе 
наведеном количином воде. Оставите да одстоји преко 
ноћи.Сљедећег јутра мјешавину ставите на шпорет  да 

вода тихо прокључа 15 минута, а затим проциједите. 
Измјерите количину преостале течности и помножите 
са бројем 3 како бисте знали количину меда који треба 
додати. На примјер, ако је литар воде, онда је потребно 
око 3 тегле меда. Потом све лагано загријте како би 
се мед растопио те смјесу пакујте у стерилне стаклене 
флаше. Користити по једну кашичицу дневно. Чувати 
на хладном мјесту и потрошити у току једне године.

Уље од љубичице за главобољу и мигрене
 Потребни састојци: шака свјежих цвјетова 
љубичице и пола литра маслиновог уља.
 Припрема: Цвјетове љубичице прелити са 
маслиновим уљем, након 5 дана проциједити и сипати 
у тамне бочице. Уљем масирати подручје сљепоочница. 
Ово уље дјелује и као средство за суву и осјетљиву 
кожу те успорава настанак бора.

ЈЕЛЕНА МАРИНКОВИЋ
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СПОРТ

На дворанском првенству БиХ за млађе јуниоре, 
јуниоре и сениоре, одржаном 5. и 6. фебруара, 
три атлетичара соколачког „Гласинца“ освојила 

су осам медаља: три златне, четири сребрне и једну 
бронзану, рекао је Срни тренер овог клуба Неђо  
Ђуровић.

         Ђуровић је навео да је „Гласинац“ на дводневном 
такмичењу био најуспјешнији клуб из Српске и међу 
најуспјешнијим у БиХ по броју освојених медаља.

 Он је истакао да је Сокочанка Сара Лучић 
била најуспјешнија такмичарка на овом првенству, са 
освојене четири медаље. 

 – Лучићева је освојила двије златне медаље, 
у скоку увис и у троскоку, сребрну у трчању преко 
препона 60 метара и бронзану у скоку удаљ. Њеној 
клупској колегиница Младени Крајишник припала је 
златна медаља у дисциплини трчање са препонама на 

60 метара и сребрна медаља у скоку увис. Сокочанин 
Лука Кезуновић је освојио двије сребрне медаље, у 
трци на 60 метара са препонама и у скоку увис – рекао 
је он те изразио задовољство постигнутим резултатима 
атлетичара „Гласинца“, који су са Првенства БиХ 
донијели осам медаља за два дана такмичења, што је 
велики успјех овог клуба. 

 Он је изразио наду да ће ови репрезентативци 
Српске и БиХ и на предстојећим отвореним првенствима 
наставити са добрим наступима. 

 Сара Лучић је на овом првенству прескочила 
175 центиметара у скоку увис и покушала да прескочи 
179 центиметара, што би био рекорд Републике Српске 
који за сада држи њена клупска колегиница Младена 
Крајишник са 178 центиметара. 

 У оквиру првенства БиХ за млађе јуниоре, 
јуниоре и сениоре у дворани, првог дана такмичење 
је одржано у Зеници у скоку удаљ и троскоку, а у 
Сарајеву у дисциплини препоне 60 метара, у скоку 
увис и бацању кугле. 

 Атлетски клуб „Гласинац“ основан је 2000. 
године на Сокоцу и један је од успјешнијих клубова у 
Републици Српској и БиХ. 

Атлетичари „Гласинца“ најуспјешнији 
клуб из Српске

СА ТАКМИЧЕЊА ОСАМ МЕДАЉА

СРНА

Јесењи дио првенства Републике Српске ОК 
„Гласинац“ завршио је на трећем мјесту, а након 
три одиграна кола у другом дијелу такмичења 

ове године, задржали су исту позицију. Тренер Марко 
Обреновић задовољан је досадашњим успјехом с 
обзиром на то да је екипа подмлађена. 
 – Прво коло послије паузе изгубили смо од 
екипе „Херцеговац“ из Билеће. Због болести и одсуства 

играчица из неких других разлога, одиграли смо 
утакмицу у непотпуном саставу. Сљедећег викенда, у 
оквиру 13. кола, угостили смо екипу „Маглић“ из Фоче, 
гдје смо без проблема остварили побједу. Резултат 3:0 
је за нас био веома важан како бисмо, послије пораза, 
задржали високо треће мјесто – додао је Обреновић.
 У 14. колу ОК„Гласинац“ је извојевао још једну 
побједу гостујући екипи „Славије“. Тренер Сокочанки 
прокоментарисао је овај сусрет, истичући да су ове 
утакмице велики изазов за млађе играчице, које тек 
уче како да се ослободе треме и страха када су у 
питању одлучујући сетови.
 – Одиграли смо врло добро прва два сета и били 
у вођству, међутим без обзира на неколико сет лопти, 
трећи и четврти сет нисмо добили. Младе играчице 
тешко могу да утичу на пресудне поене, због притиска 
и нервозе. Мало смо подлегли притиску публике. Ипак, 
у петом сету се враћамо у игру и завршавамо побједом 
са 3:2 по сетовима – казао је Обреновић. 
 – У 15. колу угостили смо првопласирани и 
неприкосновени „Борац“ из Бањалуке, који је озбиљан 
претендент за улазак у Премијер лигу. У овом сусрету 
остварили смо побједу резултатом 3:2 по сетовима и 
дошли до два нова бода. У марту очекују нас сусрети са 
другопласираном „Иновом“ и „Радником“ из Бијељине 
те „Дрином“ из Зворника. Све су то изазовне утакмице 
и морамо играти без притиска да задржимо ову 
позицију – истакао је тренер одбојкашица „Гласинца“ 
Марко Обреновић. 

ОК „Гласинац“ осигурао трећу позицију 
Прве лиге РС

ИЗАЗОВНЕ УТАКМИЦЕ 
АФИРМИШУ МЛАДЕ ИГРАЧИЦЕ

ЈЕЛЕНА МАРИНКОВИЋ
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Рукометни клуб „Гласинац“ из Сокоца, који заузима 
прво мјесто на табели Друге лиге Републике 
Српске, у оквиру припремних утакмица, 

кренуо је у „освајање мреже“ у нападима. На свом 
терену побиједио је дугогодишњег прволигаша и 
премијерлигаша екипу „Дрина – Зворник“, резултатом 
26:22. Екипа соколачких рукометаша се након мјесечне 
паузе вратила спремна за освајање нових бодова. 

 Тренер „Гласинца“ Јован Боровчанин је рекао 
да настављају праксу Клуба да утакмице одиграју са 
квалитетнијим екипама како би спремно дочекали 
прољећни дио лиге.

 – Налазимо се на корак до нашег остварења, 
то је Прва Лига РС, која почиње на јесен. Све похвале 
иду на рачун наших играча, јер ово је више од побједе 
за њих. Ово је њихово залагање, воља и договор 
за наставак сезоне. Играчи се дају максимално, 
раде, долазе редовно на тренинге и индивидуално 
тренирају, што је ријеткост у данашње вријеме спорта 
– рекао је Боровчанин. 

 Он је навео да је седам година заједничког 
рада довело до жељених резултата, што је и далеко и 
близу с обзиром на финансијску ситуацију. 

 – Рукометни клуб „Гласинац“ се прије пар 
година пласирао у Прву лигу али сам сматрао да у 
том тренутку нисмо били спремни и да нисмо имали 
потенцијал као данас. Ми смо један од ријетких клубова 
који је општину финансијски поштедио. Зато с обзиром 
на резултате сматрам да је вријеме да заиграмо у 
првом тиму јер то ови момци заслужују. Иако смо мала 
општина, када је ријеч о овој врсти спорта, гдје год да 
смо дошли, било да смо играли са клубовима у БиХ 
или РС, наша дјеца су „освијетлила образ“ општине – 
додао је он. 

 Рукометни клуб из Сокоца се нада да ће на 
јесен заиграти тамо гдје припада и гдје их води труд, 
залагање и тимски рад , а то је Прва лига Републике 
Српске. 

РК  „Гласинац“ на прагу Прве лиге РС

ПРИПРЕМНЕ УТАКМИЦЕ У ТОКУ

ВЕДРАНА РЕНОВИЦА

Амерички кошаркаш Николас Ник Страутер од 
јануара је ново појачање Кошаркашког клуба 
„Соколац“. Ник долази са Универзитета Сент 

Томас са Флориде и ово је његов први ангажман у 
Европи. Двадесетчетворогодишњи љеворуки бек у 
Соколац је стигао преко агенције која заступа америчке 
играче и налази им ангажмане у Европи. 

 – Одувијек сам прижељкивао да заиграм преко 
океана и нисам могао пропустити овакву прилику, 
за коју сам посебно захвалан тренеру Томиславу 
Тамбурићу. На колеџу сам доста радио на техници и 
мислим да могу допринијети вашем тиму. Допада 

ми се атмосфера у тиму и имам добру комуникацију 
са саиграчима и тренером. Сматрам да је јако битно 
да радиш оно што волиш, а још је боље ако си за 
то плаћен. Изузетно је и када то можеш радити у 
некој другој држави, путовати, доживјети другачије 
окружење и културу. Надам се да ћемо из ове сарадње 
имати обострану корист –  додао је Страутер.   

 У Сокоцу је наишао на топлу добродошлицу и 
тим поводом је изразио своје одушевљење. 

 – Требало ми је петнаестак дана да се навикнем 
и успоставим рутину, те да се прилагодим драстичној 
промјени климе. Људи су овдје изузетно гостољубиви 
и пријатни. Чак и поред језичке баријере, труде се 
да ми помогну и буду на услузи, па није било тешко 
уклопити се у нову средину –  истакао је Страутер.  

 На питање какви су му планови за будућност, 
каже да би волио да што дуже игра или да се бави 
послом блиским кошарци. 

 – Још сам млад и сматрам да су испред мене 
године у којима бих, уз божију помоћ, без повреда, 
могао играти. Једноставно циљ ми је да играм колико 
год то буде могуће, да путујем, играм на различитим 
мјестима и упознајем различите културе – каже 
Страутер.

 Ник је рођен у Калифорнији, одрастао је у 
Џексонвилу на Флориди, гдје је играо Д1 колеџ дивизију 
и завршио економију и спортску администрацију.

Американац појачао КК „Соколац“

СОКОЛАЧКИ КЛУБ ДОВЕО 
ИГРАЧА СА ФЛОРИДЕ

СПОРТ

ЈЕЛЕНА ЋАЈИЋ
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За Плесни клуб „Ника“ претходна година је била веома 
успјешна и динамична за разлику од 2020. у којој је 
организовано само једно такмичење. Предсједник 

овог клуба Јована Вујичић нагласила је да је 2021. годину 
обиљежило низ манифестација и такмичења на којима су 
остварени одлични резултати.

 – Издвојила бих Државно првенство које је одржано 
у јулу а на којем су учешће узели сви плесни клубови из БиХ. 
Имамо државне прваке из диско денса и хип-хопа и стварно 
смо задовољни успјехом, нарочито ако се узме у обзир да 
су дјеца редовно тренирала и када није било такмичења, 
тако да се труд показао при коначаном резултату. На сваком 
такмичењу освајали смо више од тридесет медаља – навела 
је Вујичићева.

 Она додаје да је Анђела Симић у категорији 
одраслих из хип-хопа из године у годину све боља и на 
посљедња два такмичења је освојила друга мјеста у 
конкуренцији најбољих хип-хоперки из цијеле БиХ. 

 Kрајем марта, ПК „Ника“ учествоваће на 
интернационалном такмичењу које ће се одржати у Сарајеву, 
а које ће окупити плесне клубове из петнаест држава.

БРАНКА РАДОЊИЋ

ПК „Ника“ успјешан у 2021. години

У МАРТУ ИНТЕРНАЦИОНАЛНО 
ТАКМИЧЕЊЕ

Поводом Дана и крсне славе Шаховског клуба 
„Гласинац“ – Сретења Господњег,  20. фебруара,  у  
Сокоцу одржан је традиционални шаховски турнир, 18. 

пут по реду.  На турниру су учествовала 24 такмичара међу 
којима неколико ФИДЕ-мајстора, мајстора и мајсторских 
кандидата са одличним рејтингом. 
 ФИДЕ-мајстор Владимир Билић из Шаховског 
клуба „Дрина“ из Вишеграда побједник је турнира. Друго 
мјесто припало је Борису Перишићу из Шаховског клуба 
„Херцеговац“ из Билеће а треће Драгославу Ивановићу из 
Шаховског клуба „Горски“ из Рогатице.
 Према ријечима предсједника соколачког 
Шаховског клуба „Гласинац“ Предрага Батинића, турнир се 
одржава традиционално од 2005.године .
 – Иако је вријеме пандемије, успјели смо да 
угостимо наше шаховске пријатеље са подручја Сарајевско-
романијске регије те такмичаре из Вишеграда, Билеће, 
Горажда и Рогатице. Обезбиједили смо скромне награде 
и пехаре те настојимо да одржимо овај такмичарски дух – 
навео је Батинић и додао да шах има срећу што је осим игре 
на плочи „прешао“ на нову технологију, што је необично за 
једну тако стару размишљајућу игру. 
 Главни судија овог турнира Саша Косорић навео је 
да се турнир играо по швајцарском систему, девет кола.  
 Начелник општине Соколац Милован Бјелица 
уручио је пехар побједнику, напоменувши да је ова локална 
заједница покровитељ такмичења те да је ово један од 
ријетких шаховских турнира који траје у континуитету 18 
година.

Традиционални 18. шаховски турнир 
„Сретење“

ПОБЈЕДНИК ФИДЕ-МАЈСТОР 
ВЛАДИМИР БИЛИЋ 

СПОРТ

ВЕДРАНА РЕНОВИЦА

Џудо клуб „Олимпик“ из Сокоца добио је вриједну 
донацију од успјешног џудисте Немање Мајдова у 
виду спортске опреме неопходне за тренинг.  

Тренер овог клуба Милорад Ђуровић истакао је да се ради о 
50 квадратних метара струњача за кориштење у вриједности 
око 8.000 КМ, што је итекако велика помоћ за Клуб. 
 – Могу да се сјетим ситуација у којима је он на 
лошијим струњачама тренирао када се припремао за 
свјетско првенство, а ми користимо сада те које је он добио 
за већа такмичења. Струњаче су добиле лиценцу ЈГФ 
организације и самим тим оне се сматрају бројем један – 
нагласио је Ђуровић. 
 Он је истакао да је Немања Мајдов првак свијета у 
џудоу, освајач бројних медаља на европским и балканским 

такмичењима, али поред наведеног још већи хуманиста и 
човјек.  
 – Сплетом одређених околности прије, отприлике 
15 година, Немања је тренирао у истој овој сали у којој ми 
тренирамо данас. То вријеме није заборавио и увијек је 
имао жељу да нам помогне, што је и учинио. Обећао је да 
ће посјетити нашу џудо-салу у наредном периоду и дати 
подршку раду наших џудиста. Осим тога, захвалио бих се и 
његовом оцу Љубиши, јер је увијек са нама на такмичењима 
и представља нам нову науку о џудоу из које много учимо – 
додао је Ђуровић. 
 Он је подсјетио да је Немања Мајдов и раније 
показивао своју хуману страну када је учествовао у 
хуманитарним акцијама које су организоване у Сокоцу. 
  Џудо клуб „Олимпик“ из Сокоца активно наставља 
са тренинзима и учествује на такмичењима, остварујући 
запажене резултате. На 12. међународном џудо-турниру 
„Милош Мрдић“ у Требињу, одржаном 19. фебруара, освојено 
је девет медаља, од чега су три златне и шест бронзаних. 
У Бањој Луци је 26. фебруара одржано Првенство РС за 
сениоре и полетарце, на коме су Нађа Којић и Јана Башевић 
освојиле трећа мјеста, док је Давид Лиздек заустављен у 
првом колу. 

Џудо клуб „Олимпик“ Соколац

НЕМАЊА МАЈДОВ ДОНИРАО 
СПОРТСКУ ОПРЕМУ ВРИЈЕДНУ 

8.000 КМ

БРАНКА РАДОЊИЋ
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СПОРТ

На сениорском првенству Републике Српске, које је 
одржано шестог фебруара, у Источном Сарајеву 
у женској конкуренцији члан соколачког Карате 

клуба „Гласинац“ Исидора Боровчанин освојила је 
прво мјесто.

 Исидора је све противнице побиједила 
максималним резултатом сваки круг и трећи пут 
узастопно постала шампион Републике Српске. 

  Како је истакао тренер Миодраг Боровчанин, у 
наредном периоду Исидору чекају веома захтјевна и 
тешка такмичења – Европско, Балканско и Првенство 
БиХ.   

 Он је истакао да је њен наступ на овом 

такмичењу био одличан и да је подигла форму пред 
предстојеће првенство БиХ. 

 – Настављамо даље, радимо и тренирамо у 
циљу нових побједа. Морам да истакнем да у Клубу 
имамо још надарене дјеце која обећавају и која ће бити 
шампиони као Исидора – рекао је тренер Боровчанин. 

 Сокочанка Исидора Боровчанин је девета 
на Балкану у сениорској конкуренцији у категорији 
кате, репрезентативка је Републике Српске и БиХ и 
најуспјешнији спортиста општине Соколац за 2020. 
годину.

Исидора Боровчанин шампион Српске

ТРЕЋИ ПУТ УЗАСТОПНО НА ВРХУ ТРОНА
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Члан соколачког Боксерског клуба „Гласинац“ 
Лука Вељовић изборио је наступ на Првенству 
Европе – У22 (до 22 године), које ће се у марту 

одржати у Поречу, у Хрватској. 

 Kако нам је рекао тренер Клуба Предраг 
Бартула, 12. фебруара Вељовић је на изборном 
такмичењу за одлазак на Европско првенство, које је 
одржано у Сарајеву, побиједио Адина Хамзића боксера 

„Радника“ из Бијељине нокаутом у трећој рунди. 

 – Сигуран сам да ће Вељовић оправдати 
повјерење и да ће бити будућност бокса Републике 
Српске – рекао је Бартула, те додао да је у периоду 
од 25. до 27. овог мјесеца одржано Првенство Босне 
и Херцеговине за сениоре, на којем је учествовало 18 
екипа из БиХ у склопу припрема за Европско првенство. 

 – На овом такмичењу за првака РС и БиХ, 
Вељовић је побиједио Михајла Ђекића из Дервенте, 
такмичара чији је тренер прослављени репрезентативац 
Југославије – Тадија Качар. Другог дана, наш клупски 
члан изгубио је меч на поене од Николе Ивковића, 
професионалног шампиона који има 32 године. С 
обзиром на чињеницу да је овај играч проглашен за 
најбољег боксера Првенства, јасно је то да је наш 
Вељовић израстао у доброг такмичара и шампиона.  

 Бартула је истакао да припреме за Европско 
првенство иду својим током, али да проблем 
представљају финансије с обзиром на чињеницу да 
још није усвојен буџет на нивоу Републике Српске и 
Федерације БиХ, те клубови сами морају обезбиједити 
новчана средства. 

 – Као тренер репрезентације РС водим још 
три такмичара тако да на све начине покушавам да 
ријешим финансијско питање, које не би требало да 
буде проблем за одлазак – закључио је он. 

 На Првенство Европе за боксере до 22 године 
из Републике Срспке су се пласирала два боксера 
– Лука Вељовић из „Гласинца“ (60 килограма) и 
Томислав Вукомановић (67 килограма) из бањалучког 
клуба „Свети Георгије“. 

 Европско првенство у боксу за такмичаре до 
22 године одржаће се у Поречу од 11. до 24. марта.

Нови успјех Боксерског клуба „Гласинац“

ЛУКА ВЕЉОВИЋ ИЗБОРИО 
ОДЛАЗАК НА ЕВРОПСКО 

ПРВЕНСТВО У БОКСУ
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