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АКТУЕЛНОСТИ

Друга и трећа ванредна сједница СО
Соколац

ПРИЈЕДЛОГ БУЏЕТА ЗА 2022.
ГОДИНУ ПРЕКО 9.700.000 КМ

Н

а 2. ванредној сједници Скупштине општине
Соколац, одржаној 24. марта, једногласно је
усвојен Нацрт буџета општине за 2022. годину,
у износу од 9.791.942 КМ, од чега порески приходи
износе 4.167.500 КМ, непорески приходи и грантови
2.810.300, трансфери између различитих јединица
власти 1.371.000 КМ, примици за нефинансијску
имовину 450.000 КМ, примици од финансијске имовине
и задуживања и остали примици 878.632 и расподјела
суфицита из ранијих периода 114.510 марака. Први
предложени Нацрт буџета, који је износио укупно
10.042.400 КМ, није усвојен крајем прошле године,
након чега је општина приступила тромјесечном
привременом финансирању.
Са 16 гласова за и 5 уздржаних, 1. априла, на
3. ванредној сједници Скупштине општине, усвојени су
Приједлог буџета општине Соколац за 2022. годину,
као и приједлози одлука о усвајању и извршењу
буџета. При гласању, остали су уздржани одборници
клубова ПДП-а и ДЕМОС-а.
Предсједник СО Соколац Сретко Марјановић
изразио је задовољство што је изгласана ова одлука и
подржано више иницијатива и амандмана.
– Сви предложени амандмани су оправдани,
за шта је и сам начелник био сагласан уз корекцију
износа. Види се да је свима циљ да окончамо причу
и заједнички договарамо расподјелу средстава.
Формирање Удружења мљекара дало нам је до знања
да морамо постићи договор у вези са буџетом и напокон
се показало да сви политички предзнаци морају бити
по страни. Један од поднесених амандмана односио
се на ЈКП „Соколац“, којем је потребна помоћ у сваком
смислу. Треба да се укључимо, да се током љета изврше
одређене санације и обезбиједе довољне количине
енергената за наредну гријну сезону. Циљ нам је да
поведемо рачуна о установама и предузећима, тако
да ћемо настојати да се и у Дому здравља обезбиједи
адекватна услуга. Изнашли смо заједничко рјешење у
расподјели средстава за спортске клубове – изјавио је
Марјановић.
Начелник Сокоца Милован Бјелица захвалио је
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одборницима који су гласали за усвајање Приједлога
буџета, за шта је претходно Министарство финансија
РС дало сагласност.
– Нико није био против усвајања, чиме су
одборници показали зрелост да раде у интересу
грађана, а мени као начелнику донијели велико
олакшање. Тешко да ћемо успјети све реализовати
јер то не зависи од саме локалне заједнице. У свијету
је присутна велика инфлација, несташица је хране,
поскупјели су енергенти и производи широке потрошње
па не можемо унапријед знати какво ће бити пуњење
буџета. Имамо обећања од виших нивоа власти па ћемо
видјети шта можемо реализовати од инфраструктурних
пројеката. Подржали смо приједлоге да се повећа
грант за ЈКП „Соколац“, а обећали смо и грант за Дом
здравља да се уреди просторија за постављање новог
рендген апарата – истакао је начелник Бјелица.
Према ријечима шефа Клуба одборника СНСД-а
Ђорђа Радића, мљекари су били кључни фактор који је
довео до тога да се оставе по страни све несугласице.
– У овом тешком времену област пољопривреде
је од круцијалног значаја, а нас одборнике су бирали
грађани и људи који могу да произведу храну, што
нас обавезује да им се одужимо. Поред инсистирања
да се уведу подстицаји из општинског буџета од 10
пфенига по литру произведеног млијека, истрајали
смо и на неким другим ставкама. Задовољни смо
што је направљена прецизна расподјела средстава
према спортским клубовима и што су у буџет
уврштене студентске стипендије, помоћ породиљама,
социјалним и борачким категоријама те удружењима
од јавног интереса. Наравно да инвестиција увијек
недостаје, али мислим да са оваквим буџетом то се
неће моћи остварити. Ту смо да помогнемо начелнику
при реализацији, али и да критикујемо сваки пропуст
уколико их буде. Нејасно је зашто су одборници
ДЕМОС-а остали уздржани, иако су њихови амандмани
прихваћени, али сви имају право на своје мишљење –
нагласио је Радић.
У име Клуба одборника СНСД-а Радић је осудио
недавни напад на независног одборника Његоша
Самарџију.
– Скупштина је донијела став и апел да се
такве ствари не понављају ни одборницима ни било
ком грађанину. Позивам све политичке субјекте на
суздржаност, поштовање свачијег мишљења и културу
дијалога – закључио је Радић.
ЈЕЛЕНА МАРИНКОВИЋ

Дванаеста редовна сједница СО Соколац

АКТУЕЛНОСТИ

УСВОЈЕН ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ
НАЧЕЛНИКА ЗА 2021. ГОДИНУ

О

дборници Скупштине општине Соколац су
на сједници одржаној 8. априла усвојили
Информацију о раду за 2021. годину Основног
суда Соколац, Пореске управе ПЈ Соколац и
Полицијске станице Соколац те извјештаје о раду и
Информацију о успјеху ученика у учењу и владању на
крају првог полугодишта Основне школе „Соколац“
и Средњошколског центра „Василије Острошки“
Соколац. Усвојени су извјештаји о раду за 2021. годину
и програми рада за 2022. годину Народне библиотеке
„Соколац“, Туристичке организације, Дома здравља
„Др Љубомир Ћеранић“, Центра за социјални рад,
ЈП „Инфо Центар“ и ЈУ Спортско-рекреативни
центар „Гласинац“. Подршку одборника нису добили
извјештаји Установе за културу „Перо Косорић“,
Установе за предшколско васпитање и образовање
„Соколац“ те ЈКП „Соколац“.

Предсједник Клуба одборника СНСД-а Ђорђе
Радић захвалио је Клубу одборника СДС-а који је
подржао установе у којима су директори кадрови
СНСД-а, наводећи то као доказ да сви раде у интересу
грађана.

– Добили смо подршку Скупштине и
мислим да се и у народу види напредак и искорак
у функционисању тих предузећа. Када је ријеч о
предузећима чији извјештаји нису подржани, сматрамо
да Извјештај Установе за предшколско васпитање
и образовање није направљен реално, код Јавног
комуналног предузећа „Соколац“ нема транспарентне
јавне набавке, упитна им је смјена директора, прошле
године нисмо подржали њихов извјештај, остајемо
принципијелни и ове године иако је директор из наше
скупштинске већине. Извјештај Установе за културу
„Перо Косорић“ такође нисмо подржали због тога што
није реално да је исти у приходима и расходима као
раније – рекао је Радић.
Начелник Милован Бјелица истакао је да се
одборници као одговорни људи договарају о усвајању
тачака, све у интересу грађана Сокоца, те да за
одређене извјештаје одборници СДС-а, ПДП-а и ДНС-а
нису гласали из принципијелних разлога.

успјешни пројекти, док ће се завршни рачун наћи пред
одборницима на некој од наредних сједница. Морам
посебно истаћи подршку Владе Републике Српске
свим пројектима које је општина Соколац урадила и
које је предала Министарству финансија. Наш циљ
је да се ради у интересу грађана. Налазимо се на
заједничком путу и договором можемо постићи много
више – закључио је Бјелица.
Предсједник Клуба одборника СНСД-а Ђорђе
Радић не сматра да је овај извјештај добар, али истиче
да је усвајање ове тачке искорак напријед према
сарадњи која предстоји око више пројеката.

– Када погледате у каквом су стању улице и
какво је стање у општини јасно је да начелник не може
ништа урадити без нас и без осталих нивоа власти;
Града Источно Сарајево и Владе Републике Српске.
Мислим да ћемо ми бити фактор окупљања који ће
помоћи начелнику, као извршној власти, да проведе те
пројекте, што ће и народ препознати. Покушаћемо да
сарађујемо, ако то не буде дало резултате, наставићемо
да критикујемо, али ћемо прво пробати да помогнемо
у рјешавању тих проблема – истакао је Радић.
Поред наведених тачака локални парламент
је усвојио Одлуку о висини просјечне коначне
грађевинске цијене 1m2 корисне површине стамбеног
и пословног простора на подручју општине Соколац,
те Одлуку о расписивању конкурса за избор члана
Општинске изборне комисије Соколац. За вршиоца
дужности директора ЈЗУ Дом здравља „Др Љубомир
Ћеранић“ именована је докторица Адријана Станар.

Већином гласова на сједници усвојен је и
Извјештај о раду начелника општине Соколац за
период 1. 1.–31. 12. 2021. године. Начелник сматра да
није ни било разлога да не буде подржан.

На приједлог начелника општине Милована
Бјелице усвојен је Закључак да се Министарству
Унутрашњих послова Републике Српске упути
приједлог да се наредне године, у Сокоцу, 30. марта
одржи тактичко-технички збор МУП-а РС у знак
сјећања и поштовања на формирање Министарства
унутрашњих послова и његове прве смотре која је
одржана у Сокоцу, 30. марта 1992. године.

– У Извјештају стоји оно што је урађено, бројни

ЈЕЛЕНА ЋАЈИЋ
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АКТУЕЛНОСТИ

Осма сједница Скупштине Града Источно Сарајево

УСВОЈЕН ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Н

а осмој редовној сједници Скупштине Града
Источно Сарајево, одржаној посљедњег
дана марта, усвојен је Извјештај о раду
градоначелника и Градске управе за прошлу годину.
Поред тога, усвојена је већина извјештаја о раду и
финансијском пословању у прошлој години и планова
пословања за ову годину, предузећа и установа чији је
оснивач Град Источно Сарајево.

Градоначелник Источног Сарајева Љубиша
Ћосић прихватио је све критике опозиције на његов
рад, истакавши да се од преузимања функције трудио
да настави добре праксе које су утемељила претходна
руководства.

– Градска управа је додала нову димензију
која подразумијева већу отвореност Града и бољу
сарадњу са свим нивоима власти. Тако су у протеклој
години забиљежене бројне активности и посјете
највиших званичника Републике Српске. Много је
тога урађено до сад, али има још доста планова међу
којима је изградња тунела који би повезао општине
Пале, Источно Ново Сарајево и Источну Илиџу. Кинески
партнер ће израдити студију изводљивости која би
требала бити готова крајем љета и тада ће се знати да
ли постоји модел финансирања овог вишемилионског
пројекта. Увјерен сам да до реализације и те како може
доћи, али није реално очекивати да радови почну у
наредних неколико седмица – навео је градоначелник
и додао да ова кинеска компанија отвара своје
сједиште у Источном Сарајеву.
Према ријечима предсједника Скупштине
Града Бранка Коромана, изградња тунела има велики
значај ако се узме у обзир повезивање Београда
са Источним Сарајевом. Он је истакао да Град нема
средства за изградњу тунела, али је веома битно да
се чује шта је потреба овог простора. Поменуо је да
Скупштина Града није усвојила извјештаје о раду
Градске развојне агенције и Аграрног фонда, јер се,
како каже, троше велика средства за њихов рад, али
и нагласио да то нужно не значи да ће доћи до било
каквих смјена.
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Вршилац
дужности
директора
Радиотелевизије Источно Сарајево Наташа Богдановић
Трифковић истакла је да је Скупштина усвојила
Извјештај о раду и финансијском пословању ове
медијске куће за 2021. годину и План пословања за
текућу.

– Циљ Радио-телевизије Источно Сарајево,
која покрива шест општина у саставу Града, је да се
развија и регионално, јер је потребно медијски више
покрити источни дио Републике Српске. Наша медијска
кућа има велику подршку Града и општина у његовом
саставу као и Владе Републике Српске – појаснила је
Трифковићева.
Директор Градске развојне агенције Младенка
Пандуревић изразила је жаљење што Скупштина није
усвојила Извјештај о раду ове агенције за прошлу
годину.

– Агенција је по квалитету рада на другом
мјесту од четрнаест развојних агенција у Републици
Српској, а сви пројекти су рађени у сагласности
са градоначелником Ћосићем – констатовала је
Пандуревићева.
Одборник Српске демократске странке Марко
Сикима рекао је да су одборници ове странке били
уздржани код изјашњавања о Извјештају о раду
градоначелника, јер су у њему поменути пројекти који
према његовим ријечима нису реални и оствариви.

– Гласали смо и против Извјештаја о раду
предузећа Директне инвестиције Града Источно
Сарајево, које је власник 51 одсто предузећа „Мофас“,
јер оно нема могућности да покрене производњу у
поменутом предузећу – нагласио је Сикима.
Одборници Градског парламента су на 8.
редовној сједници усвојили Извјештај о раду за прошлу
и План рада за ову годину Туристичке организације
Источно Сарајево и Матичне библиотеке Источно
Сарајево.
БРАНКА РАДОЊИЋ

Министар Недељко Ћорић посјетио Соколац

М

АКТУЕЛНОСТИ

РЕКОНСТРУКЦИЈА МАГИСТРАЛНОГ ПУТА
ВЛАСЕНИЦА–СОКОЛАЦ ПРИОРИТЕТ

инистар саобраћаја и веза у Влади Републике
Српске Недељко Ћорић и руководство
Олимпијског центра Јахорина, средином
марта су посјетили општину Соколац, гдје су са
представницима локалне управе разговарали о
изградњи „Соколовог града“ и путне инфраструктуре
на Равној Романији. Састанку су присуствовали и
предсједник Надзорног одбора Олимпијског центра
„Јахорина“ Недељко Елек, директор Шумског
газдинства „Романија“ Страхиња Башевић и Директор
А.Д. „Романијапутеви“ Мирко Пандуревић.
Према ријечима министра Ћорића, тема
разговора битна је како за Соколац тако и за ширу
регију која се наслања на поменуту саобраћајну
инфраструктуру.

– Магистрални пут од Власенице до Сокоца
један је од најлошијих у Републици Српској и разумијем
потребу становништва да се он што прије санира.
Надам се да ћемо имати разумијевање и у Путевима
Републике Српске да се то стави као приоритет за план
инвестиција за ову годину, уз пројектовање треће
траке преко Романије, о којој се већ дуго прича, али
је мало тога урађено. Интензитет саобраћаја и сама
потреба будућих инвестиција на Равној Романији
налажу да кренемо са изградњом треће траке на свим
успонима од Зворника до Пала и Источног Сарајева,
како би безбједност, али и проток саобраћаја, подигли
на већи ниво. Мислим да би то могло да задовољи
потребе интензитета саобраћаја а самим тим и да убрза
привредну активност на овим просторима. У изградњи
туристичке дестинације на Романији, Соколац је као
партнере препознао Олимпијски центар, Ресорно
министарство и Владу Републике Српске. Олимпијски
центар ће припремити студију пројекта који ће идеју о
развоју туризма изнијети до краја, оживјети Романију,
како овај пројекат не би постао пропуштена шанса или
промашена инвестиција – рекао је Ћорић.
Начелник
општине
Соколац
Милован
Бјелица објаснио је да су са министром Ћорићем

разговарали о плановима за путну инфраструктуру
на овим просторима, са нагласком на рехабилитацију
постојећег пута од Власенице до Љубогоште, те о
могућности сарадње са Олимпијским центром.

– Локална управа ће упутити писмо намјере
Олимпијском центру „Јахорина“ како би направили
план за сарадњу везану за изградњу „Соколовог
града“. Надам се да ће ширењем Олимпијског центра
бити обухваћен и простор на Равној Романији за који
је ријешена сва потребна инфраструктура, усвојени
локацијски услови и урађена идејна рјешења.
Постигли смо начелни договор о сарадњи која ће,
надам се, донијети успјех – рекао је Бјелица, посебно
нагласивши одличну сарадњу ове локалне заједнице
са Олимпијским центром Јахорина кроз организовани
одлазак дјеце на скијање на Јахорину.
Директор Олимпијског центра Јахорина Дејан
Љевнаић истакао је да је ова сарадња велика шанса
за општину Соколац.

– Туризам је највећи покретач привреде на
свакој дестинацији и овој теми треба приступити
веома озбиљно, урадити добар пројекат и план и тога
се придржавати. Имамо предивну природу, здраву
домаћу храну, људи су генетски добри домаћини
и те три ствари треба ставити у први план, добро и
професионално управљати и мислим да ће доћи до
доброг резултата – рекао је Љевнаић, додавши да ће
највише бенефита имати општина Соколац, посебно на
пољу нових радних мјеста.
Директор Шумског газдинства „Романија“
и одборник СНСД-а у Скупштини општине Соколац
Страхиња Башевић истакао је да је приоритет да
се привуку циљне групе становништва везане за
различите сегменте туризма, да се у концепт уклопе и
укључе Виа Ферата, Планинарско друштво „Гласинац“,
ловно-туристичка понуда те да се стимулишу и мали
произвођачи здраве хране.
ЈЕЛЕНА ЋАЈИЋ

7

АКТУЕЛНОСТИ
Пројекат „Постројење за пречишћавање
воде за пиће у Сокоцу“ добио зелено свјетло

ИЗГРАДЊА ПРЕДВИЂЕНА НА
РЕЗЕРВОАРУ НА ЛАЗАМА

О

дјељење за локални развој општине Соколац
прошле године је код Амбасаде Републике
Чешке конкурисало са приједлогом за пројекат
„Постројење за пречишћавање воде за пиће у Сокоцу“
који је добио зелено свјетло и прошао у сљедећу фазу.
Менаџер пројеката Чешке развојне агенције за Босну
и Херцеговину Даниел Хелер, технички експерт и
представници чешке амбасаде посјетили су 7. априла,
општину Соколац гдје су са начелником Милованом
Бјелицом и његовим стручним тимом разговарали о
пројекту изградње овог постројења и о могућностима
наставка сарадње.
– Дошли смо да видимо први пут на терену
како бисмо могли да унаприједимо квалитет воде за
грађане Сокоца. Већ имамо идејни пројекат али овај
састанак је био прилика да озбиљније размотримо

хармонограм и могућа технолошка рјешења пројекта,
како бисмо дошли до идеалног рјешења које ће бити
везано и за даљи развитак општине Соколац – рекао је
Хелер.
Начелник Бјелица објаснио је да је припрема
овог пројекта трајала око двије године.
– Постројење за пречишћавање воде за пиће
биће изграђено на главном резервоару на Лазама.
Овдје није у питању само постројење за пречишћавање
пијаће воде већ и пројекат „Прочишћавање и третман
отпадних вода“ који нас чека у будућности. Обавеза
општине је да обезбиједи грађевинске радове док ће
донатори обезбиједити комплетну опрему и неопходну
електронику. Надам се да ћемо постићи споразум којим
ћемо ријешити ова приоритетна питања – истакао је
Бјелица.
Пројекат „Постројења за пречишћавање воде
за пиће“ радила је пројектантска фирма „IWA Consаlt“
из Београда.
Реализацијом овог пројекта грађанима Сокоца
ће бити осигурана питка вода изврсног квалитета, што
ће знатно побољшати животне услове становништва,
те осигурати заштиту воде и животне средине.
ЈЕЛЕНА ЋАЈИЋ

Министар Шеранић обишао здравствене
установе

ПРИОРИТЕТ УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА
БОЛНИЦА

М

инистар здравља и социјалне заштите Републике
Српске Ален Шеранић разговарао је 20. априла
на Сокоцу са руководством Специјалне болнице
за психијатрију и Завода за форензичку психијатрију
и том приликом је наглашено да обје установе добро
функционишу те да им ресорно министарство пружа
подршку у превазилажењу потешкоћа са којима се
сусрећу у раду.
Шеранић је рекао Срни да је са директором
Специјалне болнице за психијатрију Драганом
Булајићем разговарао о начину рада са пацијентима
и дугорочним плановима реконструкције ове болнице
кроз пројекат на којем Министарство ради у сарадњи
са Развојном банком савјета Европе и УНДП-ом.
Он је навео да је пројектом реконструкције,
изградње и опремања објеката четири установе
за збрињавање лица са менталним потешкоћама
у Српској, који реализује Министарство здравља и
социјалне заштите Републике Српске, планирана
реконструкција и осавремењивање објеката ове
болнице.
Шеранић је нагласио да је у протеклих
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десетак дана завршена сва тендерска и пројектна
документација за објекте који треба да буду
реконструисани те да очекује став Владе Српске о
том питању како би ресорна министарства ушла у
преговоре о задуживању по том пројекту. Нагласио је
да је са директором Завода за форензичку психијатрију
Бојаном Копривицом разговарао о функционисању
ове установе која је од почетка године прешла на
трезорски систем пословања и првим искуствима
која у том погледу имају, као и примјени Закона о
заштити менталног здравља и унапређењу услуга за
пацијенте. Он је поручио да ће Завод и даље имати
пуну подршку Министарства здравља и социјалне
заштите Републике Српске у реализацији планова ка
проширењу услуга и побољшању услова лијечења, а
корак напријед у реформи области менталног здравља
јесте и нови Закон о менталном здрављу и Стратегија
развоја менталног здравља у Републици Српској. СРНА

Кинески инвеститори заинтересовани за сарадњу

П

АКТУЕЛНОСТИ

МОГУЋНОСТ УЛАГАЊА У ТЕКСТИЛНУ ИНДУСТРИЈУ

редставници кинеског Удружења сарадње
„Један пут, један појас“ посјетили су 1. априла,
општину Соколац и са начелником Милованом
Бјелицом разговарали о могућем улагању у текстилну
индустрију на подручју ове локалне заједнице.

Предсједник овог удружења Ли Ју je рекао
да они представљају координаторе за све кинеске
инвестиције у овом региону.

– Соколац је веома лијепо мјесто и ми смо
отворени за све теме, осим текстилне конфекције и за
енергетику и инфраструктуру. До сада је успостављена
одлична веза са БиХ и РС, тако да се надамо још бољој
сарадњи у периоду који слиједи – истакао је он.
Састанку је присуствовао и директор соколачке
Фабрике тепиха „Фатес“ Миодраг Дупљанин.

– Идеја је да кинески инвеститори, уколико
дође до реализације ове активности, закупе дио
вишка просторија које посједује „Фатес.“ Ово је
први иницијални састанак на којем гости испитују
тржиште и локацију. Сарадња би ишла у правцу да се

Потписан Меморандум о разумијевању

полупроизвод довози на дораду и враћа на тржиште
Европске Уније – навео је Дупљанин.
Начелник Милован Бјелица је захвалио на
посјети и посебно нагласио да је предсједник овог
удружења Ли Ју одавно држављанин Србије и да има
веома добре контакте са владама Србије и РС.

– Ми смо понудили оно што може Соколац, од
постојећих објеката и сарадње са Фабриком тепиха,
која би дијелом преоријентисала своју производну
дјелатност. Отворени смо за разговоре и жељели
бисмо да се на нашим просторима успостави фабрика
која би сигурно запошљавала око стотину радника,
укључујући и запослене у Фабрици тепиха – додао је
начелник.
Бјелица је кинеске инвеститоре упознао о
могућностима успостављања погона за производњу
електричне енергије из обновљивих извора на овим
просторима, затим и о успостављању пословне зоне на
подручју општине Соколац.
БРАНКА РАДОЊИЋ

насљеђа, економског раста, едукације, спорта и
инвестиција у обновљиве изворе енергије. О овој теми
се и раније разговарало па је резултат тих сусрета
недавна регистрација компаније „Гранд Солар
Соколац“ са сједиштем у нашој општини. Разговори ће
бити настављени – увјерен је Бјелица.
Он је гостима предложио да се за овако велике
пројекте обрате Влади Републике Српске, ресорним
министарствима и републичким институцијама које
се баве одобравањем концесија за земљиште и
инвестиције.

САРАДЊА У ОБЛАСТИ РАЗВОЈА
ОПШТИНЕ

М

– Велико је задовољство што су представници
ових компанија оцијенили Републику Српску, град
Источно Сарајево и нашу локалну заједницу као
потенцијалне локације за инвестиције. Ријеч је о
великом пројекту постављања соларне електране на
локалитетима Тукови и Лубурић поље, на подручју
општине Соколац. Уколико се реализује овај
пројекат, становништво ће осјетити видан бољитак
од успостављања оваквих објеката, а самим тим
инвеститори ће за собом повести још заинтересованих
компанија – нагласио је начелник.

еморандум о разумијевању између општине
Соколац и новорегистроване компаније „Гранд
Солар Соколац“ о сарадњи у области развоја
ове локалне заједнице, потписан је 24. марта. Након
састанка, начелник Милован Бјелица је истакао да је
са бројном делегацијом из Пољске, Литваније, Србије
и Републике Српске разговарао о сарадњи општине
Соколац са представницима компанија које се баве
производњом енергије из обновљивих извора.

Циљ овог Меморандума о разумијевању је да
успостави основу за институционални однос сарадње
у циљу подстицања и унапређења економске, техничке
и административне билатералне сарадње у области
културе, образовања, спорта и обновљивих извора
енергије на основу обостране користи, једнакости и
реципроцитета.

– Меморандум се односи на област културног

БРАНКА РАДОЊИЋ
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АКТУЕЛНОСТИ
26 година од егзодуса сарајевских Срба

је митрополит Хризостом.
Предсједник НСРС Недељко Чубриловић истакао
је да су људи чије кости леже на „Малом Зејтинлику“
претрпјели у неколико наврата неправду.

– Први пут кад су побијени, други када су њихове
кости преношене, а трећи пут сталним понављањем да су
они били окупатори на простору гдје су у ствари рођени.
Српски народ треба да чува своју традицију и обиљежава
важне догађаје у својој историји – рекао је Чубриловић.

САРАЈЕВСКА ГОЛГОТА СКОРО ЈЕ
ИСТОВЈЕТНА АЛБАНСКОЈ

П

оводом обиљежавања 26 година од егзодуса
сарајевских Срба, 16. марта је на Војничком
спомен-гробљу „Мали Зејтинлик“ служен помен
и положено цвијеће. Обиљежавању су присуствовали
предсједник Народне скупштине Републике Српске
Недељко Чубриловић, потпредсједник парламента РС
Соња Караџић Јовичевић, министар рада и борачкоинвалидске заштите Српске Душко Милуновић,
изасланик српског члана Предсједништва БиХ Бошко
Томић, посланик у Представничком дому Парламентарне
скупштине БиХ Сања Вулић, директор Републичког
центра за истраживање рата, ратних злочина и тражења
несталих Милорад Којић као и представници Трећег
пјешадијског Република Српска пука, града Источно
Сарајево и начелници општина у саставу Града те
представници борачких и организација проистеклих из
Одбрамбено-отаџбинског рата.
Његово високопреосвештенство митрополит
дабробосански Хризостом, након помена обратио се
присутнима:

– Слика сарајевске голготе скоро је истовјетна
слици албанске голготе 1915. године када су се српски
народ и војска заједно са краљем повлачили све до
острва Крф. Тако су се и они борили да живе и почивају
слободу. Нека нам да Бог снаге и утјехе из њихове
храбрости и одлучности да никада не посустају – поручио

Министар рада и борачко-инвалидске заштите
РС Душко Милуновић изјавио је да се нарочито истицала
Илијашка бригада.

– Прије посљедњег напада који су припремали
муслимани са далеко већим снагама, један официр из
УМПРОФОР-а, који је био наклоњен Србима, дошао је да
им каже да извуку жене и дјецу са тог подручја. Међутим,
Илијашани су остали на свом положају, потукли до ногу
непријатеља и по ко зна који пут у српској историји
показали да није важно каква те сила напада већ какву
светињу браниш – казао је министар.
Градоначелник града Источно Сарајево Љубиша
Ћосић рекао је да је на овом најсветијем мјесту Српске
најприкладнија тишина.

– Када би проговориле, најбоље би причале
кости испод ових бијелих крстова. Оне би најбоље рекле
о личном страдању, страдању народа и свему ономе
што је прошло 1.000 војника који почивају овдје и 4.200
бораца Војске РС, који се налазе на гробљима широм
Сарајевско-романијске регије – додао је Ћосић.
Начелник општине Соколац Милован Бјелица
рекао је да је ова локална заједница све учинила да
би пружила допринос у периоду од 1992. до данашњих
дана.

– Сарајевски Срби платили су највећу жртву,
оставивши своје домове и имовину, клиничке центре,
спортске и културне садржаје и радна мјеста. Али,
захваљујући добрим људима, у свим локалним
заједницама добро су дочекани, а својим останком овдје
потврдили су Републику Српску – навео је.
ЈЕЛЕНА МАРИНКОВИЋ

Сједница Скупштине Борачке организације општине Соколац

Н

НАПРАВИТИ ЈЕДИНСТО ЗАЈЕДНИЧКОГ ИНТЕРЕСА

а сједници Скупштине Борачке организације
општине Соколац усвојени су извјештаји о раду
ове организације и свих њених одбора у 2021.
години: Предсједништва, Одбора породица погинулих
бораца, Одбора ратних војних инвалида, Стручне
службе Борачке организације те Оперативни план за
текућу годину.

Предсједник Скупштине ове организације
општине Соколац и предсједник Одбора борачких
организација Сарајевско-романијске регије Жељко
Лалић је задовољан чињеницом што су све одлуке и
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извјештаји усвојени једногласно.

– Као регија и општина и ми ћемо имати
кандидата за предсједника Борачке организације РС,
који ће обављати ту функцију до редовних избора –
рекао је Лалић те додао да БОРС мора увијек бити број
један у односу на интересе појединца.
Сједници је присуствовао и начелник општине
Соколац Милован Бјелица који је исказао задовољство
због односа између Борачке организације и локалног
парламента.
ВЕДРАНА РЕНОВИЦА

Дан ветерана служби безбједности РС

АКТУЕЛНОСТИ
за српски народ.
Предсједник Подружнице Удружења ветерана
служби безбједности РС (УВСБ РС) Радован Пејић
рекао је новинарима да је тог дана у свечаном строју
било 230 полицајаца САО Романија. Од тога 70 одсто
их је било оспособљено за извршавање посебних
задатака.

– Наш задатак је да чувамо традицију и
обиљежавамо значајне догађаје који су се десили у
вријеме праведне борбе припадника МУП-а и ВРС у
Одбрамбено-отаџбинском рату, да их отргнемо од
заборава и пренесемо на будућа покољења. Зато смо
донијели одлуку да покренемо иницијативу да се овај
датум уврсти у календар обиљежавања значајних
датума и догађаја из Одбрамбено-отаџбинског рата у
РС – рекао је Пејић.
Начелник Бјелица је подсјетио да је мало
средина тог времена које су могле да организују
смотру, те 92. године, као што је то учинио Соколац.

ЖИВОТ 782 ПРИПАДНИКА
МУП-А У ТЕМЕЉИМА ДРЖАВЕ

П

рошло је 30 година од 30. марта 1992. године,
када је у Сокоцу одржана прва смотра српских
полицајаца САО Романија, која је била у саставу
некадашње Милиције Српске Републике Босне и
Херцеговине.
Начелник општине Соколац Милован Бјелица
30. марта организовао је пријем за делегацију ветерана
служби безбједности Републике Српске, поводом
обиљежавања овог датума, једног од најзначајнијих

– Обиљежавамо један јубилеј, 30 година у
родном мјесту Министарства унутрашњих послова
РС. И од дана формирања та иста полиција и данас
представља главни ослонац народу, сигурност и
наставља да се развија и унапређује.
Вијенце су на Централно-спомен обиљежје
положили и чланови Удружења ветерана служби
безбједности,
руководство
општине
Соколац,
припадници МУП-а те представници општина Пале
и Источна Илиџа, након чега је делегација посјетила
Спомен- собу у Сокоцу и одала почаст.
ВЕДРАНА РЕНОВИЦА

Дан полиције Републике Српске

30 ГОДИНА МУП-а

П

оводом 4. априла – Дана полиције Републике
Српске и 30 година Министарства унутрашњих
послова Републике Српске, припадници
Полицијске станице Соколац, на челу са командиром
Радованом Шаренцем, одали су почаст и положили
вијенце на спомен-обиљежја погинулим припадницима
Унутрашњих послова РС током Одбрамбеноотаџбинског рата те на споменик тадашњем начелнику
Центра јавне безбједности Источно Сарајево Жељку
Марковићу.

– Ово је само један од доказа да никада
припадници полиције неће бити заборављени и да
ћемо увијек настојати да сачувамо сјећање на њих и
да ћемо водити бригу о члановима њихових породица,
онолико колико је у нашој моћи – рекао је Шаренац.
У
оквиру
обиљежавања,
припадници
Полицијске станице Соколац организовали су првог
априла Дан отворених врата за дјецу из соколачке

Установе за предшколско васпитање и образовање.
Ово је активност која се одржава традиционално а
којом се дјеци, на њима прилагодљив начин, показују
средства и опрема коју полицијски службеници користе
у свакодневном раду. Полицајци су представили своја
материјална и техничка средства којима располажу.
Тако су дјеца из вртића могла да погледају униформе,
наоружање – дуге и кратке цијеви, затим средства
за везивање, службене палице, панцире, службене
аутомобиле као и опрему за посебне снаге полиције,
тзв. корњачу.
Током дружења, закључено је да је
организовање оваквих активности веома важно, јер се
тако развија љубав према овом позиву, нестаје страх
од полицајаца и дјеци се може указати на то колико је
полицијски службеник битан у њиховом одрастању.
ВЕДРАНА РЕНОВИЦА
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ДРУШТВО

Удружење произвођача млијека и
млијечних прерађевина „Благо Романије“

ПУНА ПОДРШКА МИНИСТРА
ПАШАЛИЋА

М

инистар
пољопривреде
шумарства
и
водопривреде Борис Пашалић је 17. марта,
у Бањалуци одржао радни састанак са
предсједником новооснованог Удружења произвођача
млијека и млијечних прерађевина „Благо Романије“
Сашом Каповићем. Састанку су присуствовали и
директор Шумског газдинства „Романија“ Соколац
Страхиња Башевић и доктор ветеринарске медицине
Мирко Станишић.
Како нам је рекао директор Страхиња Башевић,
на састанку је разговарано о конкретним корацима
подршке производње у планинским условима.
– Изузетно ми је драго што је министар пружио
подршку овом удружењу у заступању интереса
одрживе производње. Такође смо договорили и
посјету министра романијском платоу, гдје ће једна од

кључних тачака разговора бити наставак рјешавања
горућих проблема мљекарства у општини Соколац –
истакао је Башевић.
Према ријечима доктора ветеринарске
медицине Мирка Станишића, размотрени су будући
објективни кораци и изнешена сва проблематика, како
би се у наредним годинама изнашла одржива рјешења
за очувањем и подизањем производње млијека и
осталих планинских производа са наше регије.
– У ранијим разговорима скренули смо пажњу
на неопходност диференцијације подручја према
надморским висинама, чиме би се романијски плато
и слична подручја одвојила по висини премије за
минимум 5 пфенига по литру произведеног сировог
млијека. С обзиром на то да је у нацрт буџета ресорног
министарства за идућу годину већ наведена поменута
ставка, јасно је да постоји пуно разумијевање и надамо
се да ће бити реализована у наредној години, када
Правилник о подстицајима буде званично објављен –
закључио је он.
ВЕДРАНА РЕНОВИЦА

За развој пољопривреде и села 1.119.900
КМ подстицаја

ПОЉОПРИВРЕДНА ПРОИЗВОДЊА
НАЈРАЗВИЈЕНИЈА НА ПОДРУЧЈУ
СОКОЦА

Н

а подручје општине Соколац је кроз више видова
подстицаја за развој пољопривреде и села у
2021. години укупно уплаћено 1.119.900 КМ,
речено је Срни у општинској Служби за пољопривреду.
Виши стручни сарадник за пољопривреду
у општини Соколац Славиша Кнежевић нагласио је
да је од Министарства пољопривреде, шумарства
и водопривреде Републике Српске, преко Агенције
за аграрна плаћања, у 2020. години по истом основу
искориштено 1.033.000 КМ.
Он је додао да је лани премију за
млијеко испоручено мљекарама добило око 166
пољопривредника у укупном износу 737.550 КМ.
– Регресирано дизел-гориво по хектару
искористило је 366 пољопривредника у укупном износу
163.200 КМ, за површину од 3.260 хектара – навео је
Кнежевић.
Подстицај од 26.520 КМ за набавку
пољопривредне механизације остварило је пет
пољопривредних произвођача, а премију за
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произведено и предато поврће од 21.120 КМ један
корисник.
Кнежевић је навео да су подршку пчеларској
производњи од Министарства за пољопривреду,
шумарство и водопривреду од 16.920 КМ остварила
23 пчелара са подручја Сокоца и да показатељи о
уплаћеним подстицајима за развој пољопривреде и
села потврђују да је од шест општина града Источно
Сарајево пољопривредна производња најразвијенија
на подручју Сокоца. У прилог тој тврдњи он је навео
податак да је у прошлој години у преосталих пет
градских општина од ресорног министарства остварена
укупна премија од 503.230 КМ, што је у односу на
општину Соколац (1.119.900 КМ) велика разлика.
Изразио је наду да ће Град Источно Сарајево имати
у виду ове податке када буду у буџету планирали
подршку пољопривреди на Сарајевско-романијској
СРНА
регији.

ДРУШТВО
Свјетски дан шума – 21. март

П

ЧУВАЈМО ОВО НЕПРОЦЈЕЊИВО БЛАГО

рви дан прољећа обиљежава се као Свјетски
дан шума. УН-ова организација за храну и
пољопривреду 1971. године прогласила је 21.
март Свјетским даном заштите шума, вјерујући да се
тако може допринијети повећању свијести о очувању
шума и шумских екосистема. Према подацима УН,
годишње се уништи око 13 милиона хектара шуме.
Директор Шумског газдинства „Романија“
Страхиња Башевић, поводом Свјетског дана шума,
осврнуо се на ову проблематику.
– Искуство од више милиона година постојања
указује на више периода који су угрожавали огроман
земаљски природни ресурс и плућа наше планете у
смислу нестајања, али је закон природе помогао да се
одржи истинска вриједност све до данашњих времена.
Шуме су зелени баланс насупрот свеопштег свјетског
тренда у повећању загађења и небриге модерног
човјека за тај сегмент природе. Свјетски дан шума
треба да нас подсјећа на одговорност у одржавању
овог непроцјењивог богатства и на његово остављање
будућим генерацијама у што бољем стању – додао је
Башевић.
ШГ „Романија“ покрива 44.961.38 хектара

површине на подручју општине Соколац, од чега
је 4.500 хектара необрасла површина а око 40.000
обрасла шумом, потврдио је технички директор у
поменутом предузећу Бојан Чортан.
– Када је ријеч о обнављању шума имамо
два аспекта, природно и вјештачко. Сваке године
се врше редовне сјече у циљу искориштавања и
обнављања шума, што представља природни начин,
док вјештачком обнављању приступамо садњом
садница, односно сјетвом сјемена. Сваке године око
50 хектара површине пошумљава се шумским врстама
дрвећа, углавном смрчом, црним и бијелим бором. На
нашем платоу заступљене су четири врсте дрвета:
јела, смрча, црни и бијели бор. Од лишћарских врста
распрострањени су: буква, племенити лишћари и
меки лишћари. Чување и одржавање шума, шумских
просјека и путева углавном се чини због комуникације
међу шумским састојинама и спречавања пожара.
Апелујемо на становништво да врши контролисано
чишћење својих газдинстава – истакао је Чортан.
Да би једна смрча или бор имала сјечиви
пречник потребно је 70 до 80 година, за храст 120, а за
букву од 80 до 100 година.
ЈЕЛЕНА МАРИНКОВИЋ

Почела прва фаза подстицаја у
пољопривреди

СЈЕМЕНСКИ ПАКЕТИ ЗА 350
ДОМАЋИНСТАВА

О

пштина Соколац је средином априла подијелила
око 20 тона сјеменског кромпира и тону
црног лука пољопривредним произвођачима
и породицама са подручја наше општине. Помоћ у
садном материјалу добили су пријављени грађани који
су за сјеменске пакете од 50 кг кромпира и 2 кг лука
плаћали 15 КМ.
Према ријечима начелника општине Милована
Бјелице, овим је кренула прва фаза у оквиру подстицаја
у пољопривреди на подручју наше локалне заједнице.
– Буџетом смо ове године предвидјели око
300.000 КМ помоћи пољопривредним произвођачима,
мљекарима, ратарима, пчеларима и осталим гранама
пољопривреде, а уколико то не буде довољно,
ребалансом буџета ћемо повећати те износе. Све
поскупљује, криза је на прагу, а људи су посебно
забринути за производњу хране. Зато је и ове године
општина обезбиједила одређене количине сјеменског
материјала за пољопривредне произвођаче и
домаћинства која нису регистрована, али желе да
посију и имају свој производ. За додјелу сјеменског

кромпира и лука пријавило се 350 домаћинстава.
Обезбиједили смо око 20 тона сјеменског кромпира
оригинал сорте агриа те око 1.000
килограма
сјеменског лука – рекао је Бјелица те подсјетио
да је ове јесени заинтересованим произвођачима
подијељено око двије тоне бијелог лука.
Бјелица је додао да је сво расположиво
пољопривредно
земљиште
општине
Соколац
додијељено у закуп пољопривредним произвођачима
те да настоје да изађу у сусрет већим пољопривредним
произвођачима, како би подстакли њихов рад.
Из управе општине Соколац се надају да ће
пакети сјеменског материјала помоћи оснаживању
домаћинстава кроз повећање домаће производње.
ЈЕЛЕНА ЋАЈИЋ
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ДРУШТВО
Соколац домаћин 25. јубиларне Скупштине
Ловачког савеза Републике Српске

УПУЋЕНА ИНИЦИЈАТИВА ЗА
ДОНОШЕЊЕ НОВОГ ЗАКОНА О
ЛОВСТВУ

Н

а 25. редовној Скупштини Ловачког савеза
Републике Српске, која је 16. априла одржана
у Сокоцу, једногласно је усвојен Извјештај о
раду Ловачког савеза, његових органа и тијела као
и Извјештај о финансијском пословању у прошлој
години те Приједлог финансијског плана за текућу
2022. годину.
Пред делегатима се нашла и Информација
Комисије Ловачког савеза Републике Српске о
приједлогу измјене Закона о ловству у Републици
Српској, као и Приједлог измјене члана 17. Статута
Ловачког савеза Републике Српске.
На сједници, како нам је рекао предсједник Ловачког
савеза Републике Српске Саво Минић, упућена је
иницијатива Министарству пољопривреде, шумарства
и водопривреде РС и Влади Српске за доношење новог
Закона о ловству.
– Ресорно министарство и Влада Српске имају
изузетно разумијевање за ловце и за средства која
су им потребна, али измјене у Закону су неопходне,
имајући у виду да је дошло до низа активности и
промјена у другим законским и подзаконским актима. У
овом сазиву и мандату сваки материјално-финансијски
извјештај објављује се у средствима инфорисања и
на тај начин сваки ловац зна гдје иде његов новац.
На тај начин градимо транспарентност и повјерење –
објаснио је Минић и дотакао се CITES конвенције.
– Иако је ова конвенција потписана на нивоу
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БиХ 2008. године још увијек се не примјењује. И то
је један од разлога нездовољства ловаца јер ми
имамо један Закон о ловству, један Закон о шумама,
79 спортско-рекреативних ловишта, потписане
десетогодишње уговоре, имамо све предуслове за
развој, који нажалост стоји због територијалне и
административне организације ФБиХ.
Предсједник Скупштине Ловачког савеза
Републике Српске Дарко Ћулум је истакао да ловачка
удружења и све чланице Савеза издвајају велике
количине новца за штету на путевима од дивљачи.
– На прошлогодињем нивоу издвојено је око
440.000 КМ по овом питању, што је велика количина
новчаних средстава – рекао је Ћулум, те пожелио
ловцима да их прати добро здравље, лична и
породична срећа, добар поглед и да се држе Закона о
ловству.
Домаћин јубиларне Скупштине био је
предсједник
соколачког
ловачког
Удружења
„Гласинац“ Страхиња Башевић.
– Соколац је добио ту част да буде домаћин
сједнице. Ово је, како за нас тако и за све ловце, један
велики догађај с обзиром на то да су се неколико
посљедњих година сједнице одржавале у западном
дијелу РС. Морам да напоменем да је сам рад Ловачког
савеза на једном завидном нивоу, што се осјетило кроз
значајну имплементацију пројеката од Владе преко
ресорног министарства до Савеза. Тиме су и сами
ловци осјетили бенефите улагања средстава у ловачка
удружења, при чему је створена једна атмосфера
општег просперитета и напретка лова. Надамо се да ће
се на нивоу државе, у наредном периоду издефинисати
CITES (Конвенција о међународној трговини угроженим
врстама дивљих животиња и биљака) како би били
искориштени сви наши потенцијали у овој области али
и развој ловног туризма у РС – истакао је Башевић.
Међу присутнима је био и предсједник
Сарајевско-романијске регије ЛСРС Стеван Драшковић.
– Наша регија има част да се сједница одржи
у срцу Романије. Ово је на неки начин признање
ловачким удружењима Сарајевско-романијске регије
за њихов рад у претходном периоду. Романијски крај
има далеко најбогатија ловишта и заступљене су све
врсте дивљачи. То је регија која има савремене ловнотехничке објекте и све могућности како за матичне
ловце тако и за комерцијални лов, јер лов није само
спортско-рекреативна грана већ и економска, гдје
ловци на један достојан начин презентују како своју
локалну заједницу тако и простор наше државе –
навео је Драшковић.
По завршетку 25. редовне сједнице, делегација
Ловачког савеза Републике Српске обишла је гроб
дугогодишњег секретара Савеза Милана Мићевића и
положила вијенце.
ВЕДРАНА РЕНОВИЦА

ДРУШТВО

Појачане контроле инспекције

АКЦЕНАТ НА БЕНЗИНСКЕ ПУМПЕ
И ТРГОВИНЕ

Ц

ијене основних животних намирница и горива у
Српској достигле су свој историјски максимум, а
ситуацију је додатно угрозио сукоб између Русије
и Украјине, који је већ довео до значајних поремећаја
и на нашем тржишту. Уредбом се трговцима, који
обављају дјелатност трговине на велико нафтним
дериватима, прописује максимална велепродајна
маржа у апсолутном износу од 0,06 КМ по литру
деривата, док се трговцима који обављају дјелатност
трговине на мало нафтним дериватима прописује
максимална малопродајна маржа у апсолутном износу
од 0,25 КМ по литру деривата.

Инспектори Одјељења за инспекцијске
послове Градске управе Источно Сарајево, у сарадњи
са Инспекторатом Републике Српске, прошлог мјесеца
појачано су вршили контролу бензинских пумпи и
трговачких радњи на подручју свих шест општина
града Источно Сарајево, ради провјере поштовања
уредбе о ограничавању марже приликом формирања
цијена.
Вршилац дужности начелника овог одјељења
Ратко Ђуровић рекао је да су током контрола
инспектори утврдили неправилности у три случаја на
подручју Источног Сарајева.
– Интензивне контроле, које спроводимо са
Републичком управом за инспекцијске послове, биће
настављене и у наредном периоду – рекао је Ђуровић,
те додао да је акценат стављен на цијену брашна, уља,
шећера, соли, лијекова и хране за бебе.
Ђуровић је нагласио да су на терену утврђене
бројне неправилности тако да се поред прекршајних
налога издају и рјешења бензинским станицама
да врате маржу на улазну фактуру горива па се у
наредном периоду очекује смањење цијена горива.
Из Одјељења апелују да се власници, када је
ријеч о цијени основних животних намирница, држе
„слова“ закона и не врше неосновано повећање цијена,
јер ће у супротном бити санкционисани.
ВЕДРАНА РЕНОВИЦА

Кампања „Лако је везати појас“

ПОДИЗАЊЕ НИВОА БЕЗБЈЕДНОСТИ У САОБРАЋАЈУ

Н

а полигону поред Спортске дворане, у Сокоцу,
8. априла отпочела је кампања „Лако је везати
појас“ чији је основни циљ да се утиче на
повећање нивоа безбједности саобраћаја у РС, затим
на повећање употребе безбједносних појасева код
возача и путника у моторним возилима као и употребу
дјечијих ауто-сједалица.

Директор Агенције за безбједност саобраћаја
РС Младен Петровић изразио је задовољство што је
кампања започела управо овдје и констатовао да
је веома битно утицати на свијест грађана да знају
колико је важно везати појас приликом вожње.

– По индикаторима које је урадила наша
агенција са Саобраћајним факултетом из Добоја,
употреба ауто-сједалица је на нивоу око 79 процената,
што је веома низак резултат ако се узме у обзир да су
дјеца најугроженија уколико се оне не користе. С тим у
вези поклонили смо три сједалице, док је исто толико
поклонила и општина Соколац. Такође, довезли смо
и симулатор за превртање, у којем може да се стекне
приближан осјећај како појас штити у току евентуалне

незгоде, а ту је и коса раван која на трзај показује
значај свезаног појаса – навео је он.
Начелник општине Соколац Милован Бјелица
нагласио је да је ове године покренута акција
„Безбједност дјеце у саобраћају“.

– Много тога је урађено, од расвјете до
постављања сигурносних камера, као и постављања
истих у школама и вртићу. Неопходно је поменути и
камере-радаре за контролу брзине, а у плану је још
један на релацији Подроманија – Бјелосављевићи.
Константно се ради на постављању хоризонталне и
вертикалне сигнализације а обнављамо и семафоре –
казао је Бјелица.
Кампања ће трајати до 13. маја а организатори
су Министарство саобраћаја и веза, Министарство
унутрашњих послова, Агенција за безбједост
саобраћаја, Ауто-мото савез РС, јединице локалне
самоуправе, РТРС као медијски партнер и компанија
„Витинка“.
БРАНКА РАДОЊИЋ
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Посјета ЕУФОР ЛОТ тима из Вишеграда
предсједником СО Соколац, који је у мандату скоро
двије године, али све до сада није било прилике да се
званично упознају.

– Осим упознавања, циљ је био да међусобно
размијенимо које су то наше дужности и представимо
функцију коју обављамо на подручју општине Соколац.
Наше присуство грађанима треба да пружи сигурност
у смислу повећања нивоа безбједности – нагласио је
Кичинко.
Предсједник Скупштине општине Соколац
Сретко Марјановић навео је да су гости све вријеме
били у току са политичком ситуацијом у нашој локалној
заједници.

КАБИНЕТ ПРЕДСЈЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОТВОРЕН ЗА СВА
ПИТАЊА

П

редставници ЕУФОР ЛОТ тима из Вишеграда,
у оквиру редовне посјете општини Соколац,
14. априла разговарали су са предсједником
Скупштине Сретком Марјановићем. Повод састанка
био је упознавање новог командира са радом
предсједника, а ријечи је било о функционисању ове
локалне заједнице, о безбједности грађана, као и о
актуелним темама и пројектима.

Према ријечима командира ЕУФОР ЛОТ
тима Матуша Кичинка, био је ово први сусрет са

Уложено преко 400.000 КМ у
електродистрибутивну мрежу током 2021.

У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ
КВАЛИТЕТНИЈА ИСПОРУКА
СТРУЈЕ
У протеклих неколико мјесеци интензивно су вршени
радови на реконструкцији дијела далековода
„Унис“ са кога се струјом напаја индустријска зона
„Подроманија“ и више села. Радови су били на траси
од Сокоца до Куле и од Подроманије до Педиша, а
њиховим завршетком омогућено је редовно напајање
струјом како становништва тако и привредних
субјеката.
Управник
Теренске
јединице
Соколац
„Електродистрибуције“ а.д. Пале Срђан Кнежевић
подсјетио је да је општина Соколац велика територија
која се простире на 700 квадратних километара,
од чега је 307 километара високонапонске и преко
900 километара нисконапонске мреже, те због тога
није једноставно одржавање електродистрибутивне
мреже.
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– Изразили су задовољство што је дошло до
усвајања самог буџета и нормалног наставка рада
СО Соколац, јер су и сами свјесни да за вријеме
привременог финансирања није било могуће
стопостотно функционисање локалне самоуправе –
истакао је Марјановић.
Он је информисао госте о томе да су на
претходној сједници Скупштине општине одборници
донијели закључак у којем је наведено да нема
потребе да јединице ЕУФОР-а користе борбена возила
и дуге цијеви при проласку кроз општину Соколац,
првенствено не тамо гдје су смјештене васпитнообразовне установе, што је недавно био случај.
БРАНКА РАДОЊИЋ

– Предузеће „Електродистрибуција“ а.д. Пале,
са директором Ацом Станишићем на челу, показало
је разумијевање за све проблеме, улажући значајна
средства како би се поправило напајање и смањили
прекиди у снабдијевању електричном енергијом. У
прошлој години уложено је више од 400.000 КМ у
соколачку електродистрибутивну мрежу, што је већ
дало резултате почетком ове године – констатовао је
он.
Он је нагласио да су реконструкције које су
рађене у 2021. години биле веома компликоване,
првенствено због терена, јер далеководи пролазе кроз
шумска подручја, која су опет изискивала додатни
посао. Приоритет је био санирање критичне тачке на
далеководима према Соколовићима. Важан посао је
урађен и на дијелу далековода Ново Село, одакле
се снабдијевају црпне пумпе на водоводу Биоштица,
са којег се напаја 80 одсто потрошача са подручја
општине Соколац.
Током прошле године ријешено је напајање
електричном енергијом насеља Ђурковића брдо.
Корисници овог мјеста су годинама били повезани са
сеоским насељима Жљебови, Мичиводе, Кошутица па
су пребачени на градску зону.
БРАНКА РАДОЊИЋ

ДРУШТВО
Ватрогасно одјељење Соколац

П

СА ДОЛАСКОМ ПРОЉЕЋА ПОВЕЋАН БРОЈ ПОЖАРА

рестанак падавина и пораст температуре у
претходном периоду, на подручју соколачке
општине довели су до значајног повећања броја
пожара на отвореном простору. Пожаришта траве
и ниског растиња, према ријечима координатора
за стручну обуку и усавршавање у Територијалној
ватрогасној јединици града Источно Сарајево Николе
Шарца, на територији наше општине су угашена и не
угрожавају имовину и људске животе.
Шарац је нагласио да је у последња два
мјесеца на подручју наше општине забиљежена
31 интервенција.			
- Користим прилику да апелујем на све становнике
општине да не пале траву и отпад у овом периоду јер, у
случају ширења, овакви пожари могу начинити велику
материјалну штету, угрозити људске животе као и
саму животну средину. Такође, Ватрогасна јединица
ће након интервенисања и гашења пожара доставити
податке о лицима која изазивају ову врсту пожара

МУП-у са захтјевом за санкционисање неодговорних
појединаца – додао је он.
Ватрогасно одјељење Соколац располаже са
довољно средстава и опреме за гашење. Међутим, с
обзиром на велико пожарно оптерећење и велику
површину, потребан је већи број извршилаца, односно
ватрогасаца спасилаца. Шарац је похвалио сарадњу
са градом Источно Сарајево и осталим ватрогасним
одјељењима на Палама и Источном Новом Сарајеву.
Полицијска станица Соколац апелује да
становништво не пали ватру на отвореном без надзора
и истиче да је то најчешћи узрок шумских и других
пожара у прољеће.
Из полиције упозоравају да ће бити
санкционисани сви који, чистећи ливаде и њиве на
имањима без надзора, пале суву траву или отпад
у близини шуме и насеља уколико се ватра отме
контроли и изазове већу штету.
ВЕДРАНА РЕНОВИЦА

ЈКП „Соколац“

ПРЕДУЗЕЋЕ У ТЕШКОЈ
МАТЕРИЈАЛНОЈ СИТУАЦИЈИ

Ј

авно комунално предузеће „Соколац“ 25. априла
успјешно је завршило гријну сезону. Вршилац
дужности директора овог предузећа Огњен
Ђурковић рекао је да је за њима тешка гријна сезона и
искористио прилику да се захвали Шумском газдинству
„Романија“ и директору Страхињи Башевићу, који их
је испоштовао и упркос дугу наставио да доставља
сировину, омогућивши тако континуирану испоруку
топлотне енергије корисницима услуга овог предузећа.
На крају, за њих јако тешке сезоне, у којој су
се сусрели са многобројним проблемима и кваровима,
налазе се и у прилично тешкој материјалној ситуацији.
– Имали смо преко десет кварова изазваних
пуцањем цијеви због застарјелости мреже, мијењали
смо пумпе старе преко тридесет година, вршили
реконструкцију измјењивача и све смо финансирали
из сопствених средстава, што је отежало нашу
финансијску ситуацију – каже Ђурковић.
Наплате потраживања овог предузећа су
око 70 процената, али им већи проблем тренутно
представља сама цијена гријања од 1КМ за физичка
лица, која се није мијењала од 2013. године.
– Према подацима из 2013. године, цијена
сјечке била је 18 КМ по кубику, док данас цијена

исте прелази 40 КМ. Самим тим, на мјесечном нивоу
само за енергент трошимо преко 90 хиљада КМ, а
за то вријеме фактуришемо 40 хиљада КМ, чиме је
котловница сваки мјесец на губитку између 50 и 60
хиљада КМ. У покушају да ријешимо финансијске
потешкоће Скупштини општине Соколац смо упутили
приједлог да се физичким лицима повећа цијена
гријања и комуналних услуга – рекао је Ђурковић и
додао да се налазе у тешкој материјалној ситуацији и
да без помоћи општине неће моћи извршити неопходну
реконструкцију котловнице и набавити енергент за
ЈЕЛЕНА ЋАЈИЋ
наредну сезону.
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ЛИЦЕ РОМАНИЈЕ

У

О Драгану Јоловићу, заборављеном јунаку атлетских стаза

ХЕРОЈ У СПОРТУ И ЖИВОТУ

породичном дому, смјештеном на „капији“
села Газиводе, прислоњеном уз Соколац, на
„мајчевини“, простору на коме је рођена његова
мајка Слободанка,
пензионерске дане проводи
Драган Јоловић, ратни војни инвалид и негдашњи
јунак атлетских стаза. Тихује добри човјек, силно
се трудећи да своју муку не преноси на друге, па и
на своје најдраже. Рве се храбро са здравственим
невољама; још незарасле ратне ране га не спречавају
да ради и оно што је непојмљиво да може човјек
чије је тијело звјерски разорила граната у минулом
Одбрамбено-отаџбинском рату. Кажу, такав организам
се ријетко рађа под капом небеском. И само такав,
челични организам, могао је да побиједи смрт, која
је, као Дамоклов мач, мјесецима пријетила Драгану у
београдским болницама.
Нашао сам се у кући Драгановој у смирај
овогодишњег јануара, срео се са осмијехом који
никада нећу заборавити, ведрином којом не зраче ни
најздравији и најсрећнији овоземљани. Дошао сам
да са њим поразговарам о много чему, а понајвише о
једној од најљепших страница његовог животописа –
краљици спортова, атлетици.
И данас, када листа спортске успомене,
Драгана притишће жал што је, како каже, касно ушао
у атлетику.

– Када сам јарко желио да се бавим атлетиком,
у Сокоцу није било атлетског клуба, а други спортови
ме нису привлачили. Због тога сам касно ушао у
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атлетику. Свој атлетски потенцијал сам испољавао на
крос- такмичењима, на којима сам био најбољи у мојој
генерацији. Прво веће атлетско радовање доживио
сам 1978. године, када сам био први на уличној трци у
Сокоцу, која се организовала поводом обиљежавања
25. маја, Дана младости – прича Драган, а лице му
покрива црвенило, знак узбуђења, које га редовно
прати када казује о тим срећеним данима младости.
Године 1979., у Соколац, захваљујући тадашњем
предсједнику општине Јовану Беатовићу, човјеку
који је остао упамћен по изградњи новог стадиона
„Бара“, Парку бораца Романије и Хотелу „Романија“,
по други пут, долази Ранко Рашо Милошевић, који је
шездесетих година 20. вијека, тренирајући соколачке
гимназијалце, ушао у легенду. Тада су прве озбиљније
кораке у краљици спортова направили Неђо Ђуровић,
Славко Копривица и многи други, од којих су Неђо и
Славко доживјели звјездане тренутке у атлетици, били
прваци Југославије.
Долазак великог тренера и човјека, обрадовао
је јунака ове приче.

– Похађао сам трећи разред у Средњошколском
центру „Слободан Принцип Сељо“, када је стигао Рашо.
Основао је Атлетски клуб. Млади су масовно почели да
се баве атлетиком. Међу њима су била и моја млађа
браћа – Данко и Душко, као и бројни моји вршњаци.
У Сокоцу је организовано велико, традиционално
такмичење – Крос ученика основних и средњих школа,
на коме сам освојио друго мјесто у конкуренцији

ученика трећих и четвртих разреда средњих школа .
Великом тренеру и ентузијасти Лазару
Ћировићу, из Атлетског клуба „Сарајево“, запели
су за око соколачки младићи, чудесних физичких
предиспозиција. Тако се и Драган нашао у великом
клубу, крајем 1979. године. Већ идуће године, био
је у екипи АК „Сарајево“ на зимским припремама у
Улцињу, што је био знак да на њега озбиљно рачунају
у предстојећој атлетској сезони.
И, заиста, све је кренуло као у најљепшим
сновима. Највише су му одговарале
такозване
„средње пруге“ – трке на 800 и 1.500 метара.

– Те 1980., на Купу Југославије, на 1.500
метара био сам трећи. У јуниорској репрезентацији
Југославије, на познатој Партизанској олимпијади у
Фочи, освојио сам треће мјесто. Био сам тада најбољи
у јуниорској конкуренцији у БиХ – прича нам Драган.
Након сјаних резултата у АК „Сарајево“, Драган
одлази 1980. у ЈНА, у Тузлу – род Пјешадија брдскострељачко-планинска. Тада прекида активно бављење
атлетиком, али је присутан и запажен на војничким
такмичењима. У сјећању из војниковања му је велики
успјех на Кросу хиљаду војника, када је први прошао
кроз циљ и учешће на Првенству Сарајевске армијске
области, на коме је освојио три златне медаље – у
тркама на 800 и 1.500 метара и штафети четири пута
стотину метара.
Послије одслужења војног рока, слиједе
студентски дани и озбиљни тренинзи на атлетским
стазама сарајевског стадиона „Кошево“, припреме за
Драганове звјездане тренутке у краљици спортова.

– Тренирали смо два пута дневно. Већ у 21.
години, 1982. године, био сам један од најбољих
сениора у Југославији. Освојио сам треће мјесто на
Купу Југославије, био четврти на државном првенству,
први пут наступио за репрезентацију Југославије на
такмичењу у Великој Британији, а потом на Првенству
Југославије доживио повреду од које сам се дуго
опорављао. Тада и почињу моје невоље изазване
повредама – с призвуком туге у гласу казује Драган.
Био је Драган јачи и од повреда, у 1983.
години пласирао се на дворанско такмичење у Ријеци,
наступао за репрезентацију Југославије, учествовао на
познатом Ханжековићевом меморијалу, а у јуну исте
године, пред Куп Југославије, доживио тешку повреду
ноге. Договорио је сарадњу са знаменитим тренером
Ацом Петровићем, који га је раширених руку дочекао
у граду атлетике – Ћуприји. Захваљујући Драгановој
челичној вољи, задржао је мјесто у репрезентацији,
трчао на 1.500 метара у Бечу и Торину, на дворанским
такмичењима. Претјерао је са тренинзима, фанатично
желио напријед и доживио додатне повреде, које су

га одвеле на операциони сто у београдску клинику
„Бањица“.
Дубоко разочаран, Драган је 1985. године
објесио спринтерице о клин; почео је живјети са
успоменама.

– Вратио сам се у Соколац, дослужио војни
рок 1986. године. Примили су ме у Спортско друштво
„Гласинац“ да радим административне послове, али
непрестано су ми биле у мислима минуле атлетске
године. Жао ми је што, због повреда, нисам заокружио
један олимпијски циклус, па да видим шта сам са
оноликом вољом и жељом могао да урадим на атлетској
стази. Имао сам шест наступа за репрезентацију
Југославије. Мој најбољи резултат на 1.500 метара je 3
минута 44 секуде и 77 стотинки, што је био тада трећи
резултат свих времена у БиХ. Бољи од мене су били
легендарни атлетичари Винко Покрајчић и Славко
Копривица, a то човјека мора да испуњава срећом –
каже Драган.
Рат је порушио већину снова Драганових. У
трећој ратној години, гелери непријатељске гранате
су му разорили организам. Био је потпуно непокретан,
везан за инвалидска колица. Међутим, вратила му се,
нестварном силином, воља за животом, фанатично, као
и у времену када је повријеђен побјеђивао на атлетској
стази. Успио се ослободити инвалидских колица, што
је изазвало дивљене међу љекарима, чије су прогнозе
биле црне, пуне тешког песимизма. Појавио се и на
соколачком стадиону „Бара“, да Неђу Ђуровићу и
Горану Цијетићу помогне у раду са будућим асовима
соколачке атлетике. Ипак, посљедице ратних рана
су му стале на пут, нису дозволиле да обавља улогу
тренера онако како би то он желио. У крилу своје
породице нашао је мир.
Када га нападну црне мисли, отвара своју
кућну архиву, листа успомене са атлетских стаза – чита
извјештаје са такмичења, исјечке из новина, које је
укоричио и сачувао од заборава. Радује се доласку
унука – Вука, Лее и Лене, кћерки Ане и Иване, супруге
Љиље, оца Сава, браће Данка и Душка, као и пријатеља,
међу којима је најчешће ту његов кум – Данко Башевић,
са којим се дружи још од основношколских дана. Када
сви оду за својим обавезама, у тренуцима када завлада
потпуна тишина, излази на терасу породичне куће, са
које се поглед, преко гласиначке равнице, пружа до
највиших висова Романије и види скоро свака кућа
у Сокоцу. Очи му најчешће „застану“ над стадионом
„Бара“ и гласиначким ливадама, са којих је кренуо у
чаробни свијет атлетике.
Прошао је паклене дане живота, али, и поред
претешких животних искушења, мора бити задовољан
– показао је да је могуће бити херој у спорту и у
животу.
ВЕЛЕМИР ЕЛЕЗ

19

ДРУШТВО

Завод за форензичку психијатрију богатији за очни кабинет

У ПЛАНУ СУ НОВИ САДРЖАЈИ
прегледа могу добити само пацијенти, али у наредном
периоду имамо визију да иста буде расположива
за остале грађане, као и лабораторија – додао је
Копривица.
За потребе рекреације, кроз радно-окупациону
терапију, пацијентима је доступан садржај као што су:
библиотека, фискултурна сала, биоскоп.

З

авод за форензичку психијатрију Соколац
постао је богатији за очни кабинет, чиме је у
потпуности комплетирана здравствена услуга
пацијентима. Прегледе ће обављати др Сњежана
Марић, офталмолог. Како нам је рекао в. д. директора
у Заводу Бојан Копривица, највећи дио медицинске
опреме обезбијеђен је из донаторских средстава, а
значајан је удио и властитих улагања.

– У претходном периоду, пацијенте смо
слали у Болницу „Србија“ Источно Сарајево или
Универзитетску болницу Фоча, тако да ћемо са овим
кабинетом објединити сву неопходну здравствену
његу и уопште олакшати рад особљу. Пацијентима је
на једном мјесту доступна стоматолошка амбуланта,
ултразвучни преглед, као и прегледи хирурга,
радиолога, ендокринолога и интернисте. Ангажовани
су стручњаци попут др Драгане Мандић, интернисте, те
др Драгане Боровчанин, ендокринолога. Услуге очних

Састанак начелника општине са
љекарима некадашње Војне болнице

ИНИЦИЈАТИВА О ИЗГРАДЊИ
СПОМЕН–ОБИЉЕЖЈА И ИЗРАДИ
МОНОГРАФИЈЕ

У

кабинету
начелника
општине
Милована
Бјелице, 20. априла одржан је састанак којем
су присуствовали љекари некадашње Војне
болнице Генералштаба
ВРС др Ратко Радовић,
специјалиста стоматологије, и др Миломир Ђерић,
специјалиста неуропсихијатрије. Тема разговора била
је покретање иницијативе о изградњи меморијалног
споменика у кругу бивше Војне болнице, сада Завода
за форензичку психијатрију, као и изради монографије
поводом 30. рођендана Републике Српске.
Др Миломир Ђерић истакао је да овом идејом
желе да отргну од заборава њен значај.
– Изградњом спомен-обиљежја сачували
бисмо од заборава херојски рад те установе током
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– Имамо у плану изградњу једног парка за
пацијенте, како би дио активности могли проводити
напољу. Једна од жеља, у смислу поштовања људских
права, је стварање једног вјерског објекта који би
задовољио пацијенте све три вјере присутне у Заводу.
Видјећемо шта можемо учинити – навео је он.
Од мјесеца маја приступиће
другачијем начину чувања пацијената.

се

нешто

– Јавио се проблем у вези са чувањем штићеника
који долазе из Федерације БиХ, јер Судска полиција
Српске нема надлежност у томе. Са Министарством
здравља и социјалне заштите, Министарством правде,
а посредством Министарства унутрашњих послова,
ријешили смо да наше обезбјеђење буде задужено за
чување пацијената, а Судска полиција ће само вршити
довођење, односно одвођење пацијената на суђења –
појаснио је.
Тренутно у ЈЗУ Завод за форензичку
психијатрију Соколац борави 144 пацијента, што је
уједно највећи број од њеног оснивања.
ЈЕЛЕНА МАРИНКОВИЋ

али и послије рата. Најважније податке о раду
Болнице уобличићемо у монографију, како би будућим
генерацијама остало писмено свједочанство – казао је
он.
– Код нас су збрињавани претежно хируршки
пацијенти, али лијечили смо све. У сваком тренутку,
болница је имала око 300 пацијената. Ту су радили
врхунски стручњаци, а поменућу оне који су били
носиоци посла и који, нажалост, нису међу нама. То
су управник болнице др Томислав Таушан, начелник
хирургије др Драгољуб Лазаревић те руководилац
одсјека за ОРЛ др Сладомир Турунташ – присјетио се
др Радовић.
Бјелица је рекао да ће пружити максималану
подршку у имплементацији идеје.
– Цијеним сваки учинак неке институције
и установе у стварању Републике, али не смијемо
заборавити да је Војни санитет био кров здравства
у Републици Српској. Изражавам дубоко дивљење
херојској борби свих здравствених радника у Војној
болници – нагласио је начелник.
ЈЕЛЕНА МАРИНКОВИЋ

Јавни позив прекограничне сарадње

ОПШТИНА ЋЕ АПЛИЦИРАТИ
ЛОКАЛИТЕТ „ТАЛИНЕ“

У

кабинету начелника општине Соколац Милована
Бјелице, 12. априла одржан је састанак са
представницима Развојне агенције Источно
Сарајево (РАИС). Разговарало се о потенцијалним
пројектима из области туризма, који ће бити
аплицирани на Јавни позив прекограничне сарадње
Србија–Босна и Херцеговина.
Према ријечима начелника општине Милована
Бјелице изабран је локалитет „Талине“.
– Остварили смо контакте са неколико општина
у Србији, гдје је по пројекту предвиђено неколико
округа и то: Колубарски, Златиборски, Мачвански и

Туристичка организација Соколац

ФОТО-КОНКУРС „УХВАТИ ТРЕНУТАК“

К

онкурс за избор најљепше фотографије на фотоконкурсу „Ухвати тренутак“, који је почетком
марта расписала Туристичка организација
Соколац, затворен је у понедјељак 11. априла и исти
дан су проглашени побједници.
Према оцјенама стручног жирија у саставу Ана
Добриловић, академски сликар, Милијана Иванић,
архитекта и Бојан Тошић, фотограф, најљепша је
фотографија „Ферата“, коју је направио Предраг
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Сремски. Сарадња се мора успоставити искључиво
са општином која до сада нема ниједног партнера
из Босне и Херцеговине. Општина је претходно
урадила Студију изводљивости за поменути спортскорекреативни локалитет, који обухвата негдје око 200
хектара површине с тим што није дозвољена изградња
никаквих објеката због саме заштите природног
комплекса – истакао је Бјелица.
Директорица Развојне агенције Источно
Сарајево Младенка Пандуревић рекла је да је конкурс
изврсна прилика за прекограничну сарадњу.
– Ми, као градска организација, сарађујемо
са свих шест општина на територији Града. Кроз овај
позив, одлучили смо да подржимо општину Соколац.
Кад утврдимо партнерство, потрудићемо се да
урадимо један квалитетан пројекат који ће резултирати
побољшаном туристичком понудом саме општине те,
поред свих природних богатстава, унаприједити и
одеђене дијелове општине – истакла је директорица
Пандуревић.
Она је додала да се РАИС опредијелио за област
у којој, према јавном позиву, вриједност пројекта може
бити између 150.000 и 350.000 евра за обје стране
учесника, док је суфинансирање предвиђено кроз
пројектни тим.
Туристичка организација Соколац искористиће
ову прилику за унапређење туристичке понуде наше
локалне заједнице.
ЈЕЛЕНА МАРИНКОВИЋ

Добриловић, док су пратиоци Фејсбук странице
Туристичке организације највише гласова дали
фотографији „Равна Романија“ аутора Зорице Антонић.
Далиборка
Крстајић
из
Туристичке
организације Соколац навела је да је на конкурс стигло
68 фотографија од 26 аутора.
– Фото-конкурс је расписан у циљу промоције
Сокоца и Романије и свега онога што посјетиоци у
Сокоцу могу да виде и доживе на нашим просторима.
Тема овогодишњег конкурса је „Ухвати тренутак“ кроз
који су аутори фотографија могли да представе оно што
би жељели да покажу и препоруче посјетиоцима који
дођу овдје – активности на отвореном, знаменитости
и омиљене локације. Стручни жири је, водећи се
критеријумима као што су композиција, свјетлост, боја,
симетрија и одговор на дату тему као најбољу изабрао
фотографију под називом „Ферата“ док је фотографија
под називом „Равна Романија“ добила највише гласова
наших пратилаца на Фејсбуку. Побједници конкурса
ће добити дипломе и новчане награде у износу од по
100 КМ – рекла је Крстајићева.
Из Туристичке организације кажу да је ово
начин да наше предјеле, знаменитости и активности
види што више људи и да то буде позивница за све оне
који никада нису посјетили нашу локалну заједницу.
Главни циљ конкурса је промоција Романије и Сокоца.
ЈЕЛЕНА ЋАЈИЋ
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У

Основној школи „Соколац“ почео је упис у први
разред. У први разред се уписују дјеца која
закључно са 31. августом ове године навршавају
шест година, мада, на захтјев родитеља, могу бити
уписана и дјеца која ће шест година напунити до
краја текуће године, уколико комисија за упис дјеце
процијени да је дијете спремно за полазак у школу.
Директор ове образовне установе Ђорђе Рајић
истакао је да је за упис пријављено 86 малишана, те да
ће, као и претходних година, бити организован упис и
у августу.

– Према броју пријављених ученика очекујемо
да ћемо и ове године уписати четири одјељења првог
разреда. Нажалост, последњих година је присутан
тренд пада броја ученика, који није својствен само
нама већ је то случај у цијелој Републици Српској,
посебно у мањим мјестима, али на срећу то још увијек
не утиче на број одјељења – рекао је Рајић.
Министарство просвјете и културе Републике
Српске крајем фебруара је обавијестило школе да због
побољшане епидемиолошке ситуације у наредном
периоду могу планирати све активности које су због
пандемије биле одложене.

– Све мјере, које су до сада биле на снази,
су укинуте и епидемиолошка слика у нашој школи је
повољна. И даље морамо пратити ситуацију како би у
случају погоршања могли реаговати. Радујемо се што

Висока школа за услужни бизнис

ПУНОПРАВНА ЧЛАНИЦА
МЕЂУНАРОДНЕ АСОЦИЈАЦИЈЕ
УНИВЕРЗИТЕТА

В

исока школа за услужни бизнис Источно Сарајево
– Соколац, од 1. марта постала је пуноправна
чланица Међународне асоцијације универзитета
( International Association of Universities), која је веома
значајна институција у високом образовању.
Поменута асоцијација окупља око 640 чланова
из 120 земаља свијета, а основана је 1950. године под
покровитељством УНЕСКО-а.
Директор Високе школе за услужни бизнис
Огњен Бакмаз подсјетио је да је Комисија за
међународну сарадњу покренула чланство у другој
половини прошле године.
– Уложени су значајни напори чланова Комисије
за међународну сарадњу, којом руководи професор
Марко Милошевић, како би резултат тог нашег
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Основна школа „Соколац“

ПОЧЕО УПИС ДЈЕЦЕ У ПРВИ
РАЗРЕД
је начин организовања наставе и рада школе враћен
на старо што са собом повлачи све друге активности
које су до сада биле укинуте или сведене на минимум,
а што се у највећој мјери односи на екскурзије,
излете и такмичења. Већ смо у процесу организације
и надамо се да ћемо извести екскурзију за ученике
деветог разреда, школу у природи за ученике петог
разреда те једнодневни излет за ученике четвртог
разреда. Ту су и бројна такмичења; од школског,
преко општинског, регионалног до републичког, која
се ове године одржавају несметано. Погледавши све
заједно, видимо да се школа вратила на неки ниво
на ком је била прије пандемије и позитивна разлика
у атмосфери се примијети и код ученика али и код
наставног особља – рекао је Рајић, изразивши наду да
у будућности више неће бити потребе за компромисима
који су обиљежили образовање током претходне двије
године.
Екскурзија завршних разреда Основне школе
„Соколац“ ове године ће бити изведена у Херцеговини,
док се ученици петог разреда спремају за школу у
природи, која ће се као и претходних година, крајем
школске године, одржати на Јахорини.
ЈЕЛЕНА ЋАЈИЋ

рада било коначно добијање рјешења о чланству у
Међународну асоцијацију универзитета. Чланство у
овој асоцијацији подразумијева признавање наших
диплома у међународним институцијама, што значи да
студенти који дипломирају на Високој школи за услужни
бизнис приликом запошљавања или остваривања
својих права у области високог образовања не
морају ићи у друге установе за признавање дипломе.
Узимајући у обзир да смо и чланица Свјетске базе
података високог образовања (World Higher Education Database), диплома се аутоматски признаје без
додатних нострификација или неких других обавеза –
нагласио је Бакмаз.
Бакмаз је навео да је на Високој школи за
услужни бизнис завршен јануарско–фебруарски
испитни рок те да је настава за љетњи семестар почела
23. фебруара. Предавања се одвијају у нормалним
условима, уз физичко присуство студената, док се
прошле школске године наставни план и програм
одржавао путем онлајн платформи.
Он је додао да се истовремено приводи крају
поступак реакредитације ВУБ-а, који је трајао цијелу
годину и очекује се коначно издавање рјешења о овом
поступку.
БРАНКА РАДОЊИЋ

Урош Петровић одушевио основце

ДРУШТВО

убиједим дјецу да границе не постоје ако си добар
у нечему. Није ријеч о класичном предавању већ о
креативној и интерактивној радионици, која је праћена
презентацијом и занимљивим примјерима. На овај
начин покушавам да охрабрим дјецу да читају, јер је
доказано да та дјеца имају до 30 одсто већа постигнућа
у школовању и животу – додао је он.
Иако је по занимању инжењер технологије,
највећи дио живота и рада посветио је дјеци.

„НЕ ПОСТОЈИ БОЉЕ ДРУШТВО
ОД ДЈЕЦЕ“

У

сарадњи са Језичким центром „ИН“, у Основној
школи „Соколац“, 12. априла гостовао је Урош
Петровић, један од најпознатијих савремених
српских писаца за дјецу и младе. До сада је објавио
преко двадесет књига, а на неким од њих заснован
је дио програма „НТЦ систем учења“, који подстиче
развој и помаже рано откривање и анимацију даровите
дјеце.
Како је навео, овај систем учења примјењује
се у петнаестак земаља, а основни циљ је подстицање
дјеце на размишљање и учење, како би што више
постигли у школовању и животу.

– Кроз креативне радионице настојим да

Афирмација ученика кроз школске
активности

ЂОРЂЕ КОВАЧЕВИЋ ДРУГИ НА
РЕПУБЛИЧКОМ ТАКМИЧЕЊУ ИЗ
РУСКОГ ЈЕЗИКА

У

ченик четвртог разреда гимназије у
Средњошколском
центру
„Василије
Острошки“ Соколац Ђорђе Ковачевић,
освојио је друго мјесто на републичком такмичењу
из руског језика, које је 9. априла одржано на
Филолошком факултету у Бањалуци.
Ђорђе је објаснио да се прво полагао
писмени испит који се састојао од слушања, читања
и граматике, након ког је заузео треће мјесто и
стекао право да приступи другом, усменом дијелу.
– За мене је усмени дио био и
најинтересантнији јер сам имао прилику да
говорим о Москви, о умјетности и познатим руским
писцима. Језик је, као и народ који га говори, жив

– Та одлука није била промишљена али ме
је привукла и показала се исправном. Не постоји
боље друштво од дјеце. Учим их да ће се једног дана
исплатити шта год да ураде за себе. Иначе, радим и
са одраслима, врхунским менаџерима, али највише ме
испуњава стварање за дјецу.
Петровић не сматра да напредак технологије
квари дјецу, већ да се иста треба усмјерити у праве
сврхе.

– Савјетујем их да технологију не употребљавају
за пуку конзумацију туђих садржаја или игрица, већ да
то што имају бољу камеру него што је имао Спилберг,
користе за снимање фотографија или филмова са
друштвом. Путем модерних уређаја могу да науче
страни језик или било шта на свијету.
Добитник је награде „Невен“, за најбоље дјело
из области популарне науке, и двије године заредом
награде највећег дјечијег жирија „Доситејево перо“.
ЈЕЛЕНА МАРИНКОВИЋ

и стога ми је увијек најинтересантније причати и
практично употребљавати неки језик. На усменом
дијелу сам задовољио све критеријуме чиме
сам освојио максималних 10 поена, што ме у
завршници довело на другу позицију – рекао је
Ковачевић.
Ђорђе је истакао да ово такмичење за њега
има посебну вриједност.
– Мислим да ће значајно утицати на
афирмисање дјеце да се што боље упознају
са Русијом, руском културом и умјетношћу. На
такмичењу сам упознао дивне људе који воле
руски језик, као и ја, и ово такмичење је била
потврда да љубав према руском језику не остаје
само док смо у школским клупама, већ заувијек.
Посебну захвалност дугујем професорици
Веленки Калајџић, са којом сам неуморно радио
приликом припрема, као и директору школе
Дејану Боровчанину, који је омогућио одлазак на
такмичење – рекао је Ковачевић захваливши се
још породици, пријатељима и професорима који
су му увијек били подршка у раду.
ЈЕЛЕНА ЋАЈИЋ
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ДРУШТВО

Двадесет шести сабор гуслара
“Романијо, горо од јунака”

СОКОЧАНИН ИЛИЈА БАКМАЗ
ПОБЈЕДНИК

Ч

лан Гусларског друштва „Романија“ из Сокоца
Илија Бакмаз, одлуком публике, побједник је
26. сабора гуслара „Романијо, горо од јунака“,
који је одржан четвртог марта, у Парохијском дому
Цркве Романијске Лазарице. Од 25 такмичара, колико
је учествовало на Сабору, заслужена титула најбољег
гуслара отишла је у руке нашем суграђанину, који је
први пут узео гусле са 11 година и који је ову стару
традицију научио од свог оца Владимира.

– Велика је част да пред својом публиком
оправдате очекивања. Дуги низ година учествујем на
оваквим саборима и фестивалима и надам се да ћемо
одржати звуке гусала и његовати традицију још много
година – рекао је Бакмаз.
Миладин Пандуревић, народни гуслар из
Сокоца и предсједник Савеза гуслара Републике
Српске, истакао је да се ревија романијских гусала
одржава посљедњих 30 година.

– Гусле се не посматрају као музички
инструмент већ као плод народне епске поезије.
Пјевање подразумијева начин доношења емоција,
драмског изражаја пјесме уз квалитетну музику; глас
и гусле као цјелина чине једну посебну умјетност.
Нажалост, данас нема подршке младих нараштаја а
епска народна пјесма представља ризницу мудрости
која је садржана на једном мјесту, највеће богатство
које има српски народ – једном ријечју чојство па онда
и јунаштво – објаснио је овај гуслар са Романије.
Организатор Сабора Милован Радовић, члан
Гусларског друшва „Романија“, рекао је новинарима
да је ово вече било посебно, јер због пандемије људи
су се зажељели оваквих догађаја па је и посјећеност

већа него претходних година.

– Нигдје у свијету нема оваке публике. Имали
смо 25 учесника и специјалног госта вечери, који нам
је дошао из Подгорице, а то је Максим Војводић. На
прољеће нас очекије Републички фестивал а на јесен
ћемо бити дио Савезног фестивала на којем ће се наћи
учесници из Србије, Црне Горе и Републике Српске –
појаснио је Радовић.
Гост изненађења вечери био је Саша Лакетић
из Црне Горе, вишеструки гусларски првак српских
земаља. Ово је била прилика да се посебно захвали
Романији за хуманитарни концерт који је одржан прије
двије године како би се помогло у његовом лијечењу.
Гост вечери, талентовани млади гуслар Максим
Војводић, изразио је своје задовољство због учешћа.
– Први пут сам на Сокоцу и било је задовољство
наступати пред оваквом публиком. Чуо сам много прича
о граду подно Романије, али нисам знао да има заиста
праву гусларску публику која са поносом подржава и
бодри такмичаре и то у великом броју с обзиром на то
да је ово мала општина – навео је Војводић те додао
да су гусле специфично занимање.

– Гуслар мора озбиљно да се односи према
гуслама, да би му гусле то вратиле, као што су мени
много тога. Оне су изнад нас, оне су старије, светиња
коју морамо да поштујемо. У Црној Гори се обичаји
полако враћају, имамо повећан број љубитеља овог
инструмента, долазе нове наде – стари чланови су
квалитет који се чува а млади ће се тек показати. Гусле
имају будућност како у Црној Гори тако и на Романији.
Спонзори вечери 26. ревије гуслара „Романијо,
горо од јунака“ били су: Град Источно Сарајево,
Шумско газдинство „Романија“ Соколац, „СБС–
Промет“, „Чајевић-комерц“, Јан-комерц Подроманија,
Миладин Пандуревић и Жељко Тодоровић.
ВЕДРАНА РЕНОВИЦА
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Љутомир Рундић Романијски

РАЗГОВОР С ПОВОДОМ
у мом животу сачувам од заборава – рекао је Рундић.
Стрпљиво, док чека да трећи дио његове
животне приче угледа свјетлост дана, осврнуо се на
статус умјетника.

– Књижевна сцена у Србији и Републици Српској
се не разликује много. Није то „бајна“ позиција, дошло
је неко Миљковићево време кад сви пишу. Време када
се не гледа квалитет, довољно је да имате новац за
штампу. Филтер квалитета прије објаве не постоји и
онда у поплави писања и штампе ретко се нађе добро
дело. У свету младих стваралаца и љубитеља писане
речи време виртуелног живота је искварило и писце и
читаоце. Деца нам у школама читају сажетке уместо
лектира, тако да смо од дела „На Дрини ћуприја“
добили опис у две жаргонске реченице. Хоћу да вам
кажем да је све то утицало на квалитет оних који пишу
и траже смисао написаног – појаснио је Романијски.
Кроз разговор и проблем данашњице схватамо
да је једно сигурно – траг дрвене оловке се изгубио.
Док се писало на папиру, било је много тога за читање;
од када технологија лекторише ријечи, много се тога
угасило а порасла је само завист и сујета.

МОЈ ЖИВОТ ЈЕ „ДОСАЊАНО
НЕБО“

Љ

утомир Рундић је пилот у пензији, глумац,
здравичар и књижевник, родом из Врабаца.
Иако сада живи у Лозници, гдје је оснивач и
предсједник Клуба писаца „Вуково перо“, Рундић се
није одрекао родног краја, па је у књижевном свијету
познат под надимком Романијски. Члан је Удружења
књижевника Србије од 2013. док је на Југословенској
књижевној сцени од 1984. године, када је објавио прву
књигу пјесама.

– До сада сам објавио седам књига поезије,
две књиге прозе и још много њих чека своје време за
штампање. Ипак, мој живот представљају две збирке
кратких прича „Досањано небо“ и „Досањано небо
– други део“. Као дете сам маштао о свом родном
месту Врапцима, да осетим своје крајеве кроз летове.
И жеља се испунила, постао сам пилот и ово дело је
закључак мојих жеља из детињства. „Досањано небо“
збирка је истинитих прича из летачког живота летача
– навигатора, а неке од њих везане су и за Мостар, те
људе са тих простора, јер сам једно време живео ту.
Кроз 108 прича сачувани су догађаји и имена 1.008
људи. Моја жеља је била да људе који су оставили траг

– Недостаје нам права књижевна критика,
сећам се када сам штампао прву књигу, живео сам у
Мостару а рукопис сам морао слати у Београд на читање
и оцену комисије која је дала дозволу за штампу. Увек
говорим, немојте да претерујете, превелика је завист
међу ствараоцима. Фонд речи нам је уништен.
Поред писања Рундић је велики љубитељ
народног изворног пјевања. Зато се неријетко својим
здравицама представља на гусларским саборима.

– Родољубиви стихови се уклапају у мој
животни сценарио. Увек сам на оној страни која ће
да чува нашу историју. Гусле су изродиле и сачувале
нашу епску поезију, и сигуран сам да ће једног дана
овај изворни звук предака почети да делује, јер оно
што се данас назива музиком „убија“ српско чојство –
закључио је овај посебан љубитељ ријечи и неба.
Рундић је добитник више награда и признања,
међу којима Златне медаље за најбољу књигу поезије
Удружења српских књижевника Словеније 2017,
Специјалне награде манастира Бешеново 2017, Златне
повеље побједника 27. међународног фестивала
поезије „Панонски галеб“ у Суботици 2016, побједник
„Песме године“ на Поетској позорници у Ћуприји
2015, те Златне повеље на конкурсу „Прљача“ Српског
књижевног клуба „Вихор“ Дервента 2015. Активан је
и у хуманитарном раду и тренутно обавља дужност
предсједника Асоцијације добровољних давалаца
крви Србије, РС и ЦГ Текериш. До сада је, као глумац –
аматер, снимио шест документарних играних филмова.
ВЕДРАНА РЕНОВИЦА
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РЕЛИГИЈСКЕ ТЕМЕ

ПРИПРЕМИО

Ђакон Срђан Новаковић

СМРТИ, ГДЈЕ ТИ ЈЕ ЖАЛАЦ?
АДЕ, ГДЈЕ ТИ ЈЕ ПОБЈЕДА?
„Смрти, гдје ти је жалац? Аде, гдје ти је
побједа? Васкрсе Христос, и ад се стропошта! Васкрсе
Христос, и падоше демони“. Ове ријечи Светог Јована
Златоустог као да непрестано одзвањају у нашим
ушима и подсјећају нас на величанствену Христову
побједу. Међутим, каква је то побједа? Христова
побједа је једина побједа којој се може радовати свако
живо биће јер је побиједила два највећа непријатеља
људског живота и достојанства: смрт и страх. Свака
друга побједа на земљи је стварала подјеле, јер онај
који је побиједио радује се а онај побјеђени се жалости.
Само је Христова побједа без злобе и обасипа сваког
човјека као прољећно сунце које нас баш у вријеме
Васкрса тако радосно грије.
До Христовог васкрсења смрт је била највећа
загонетка и трагедија људског рода. Многе религије и
многи мудраци су покушавали да пронађу неки смисао
у бесмислу смрти и пролазности. Чак и у Старом завјету,
у коме се Бог јавља људима и саопштава им многе
истине о постојању свијета и човјека, питање смрти
остаје неријешено. Тек у откривању Тајни Божијих у
Христовој личности, питање смрти налази свој одговор
у вјери у сједињење Бога и човјека, која је омогућила
превазилажење смрти. Одговор на питање смрти се
не јавља у форми неког новог учења, већ у личности
васкрслог Господа Исуса Христа.
Сврха Откровења Божијег у личности Господа
Исуса Христа била је у томе да пропадљиви свијет
буде искупљен непропадљивим Богом, а то је било
могуће само ако се божанско и човјечанско сретну у
једној личности. Смрт је могла бити превазиђена само
оваплоћењем (рођењем) Христовим јер је само тако
човјекова пропадљива природа могла бити сједињена
са божанском, непропадљивом природом. Смрт

Њега као Богочовјека није могла да задржи. Да ли је
могуће да човјек данашњице реално ступи у контакт
са божанским, непропадљивим и побиједи смрт па и
страх (од смрти)? Наравно да је могуће. Одговор је
опет Христос тј. Тајна Тијела и Крви Христове – Света
Тајна Причешћа. У тој Светој тајни реално остварујемо
заједницу са Богом. Освећујемо своје биће јер се
дотичемо светиње. Обожујемо своје биће јер примамо
Бога у себе, што је и суштина наше вјере. Зато је битно
да се на празник Васкрс, а након њега и сваке недјеље
која је мали васкрс, сретнемо на литургији и сјединимо
се са Господом нашим. Као што је Христос васкрсао да
и ми саваскрснемо са Њим!
Својим васкрсењем Христос је дао залог
васкрсења комплетне творевине – укинуо је смрт и
даровао живот свима као што се и каже у тропару
Васкрса: „Христос васкрсе из мртвих, смрћу смрт
уништи, а онима који су у гробовима живот дарова“.
Вјера да је Исус Христос заиста побиједио
смрт и одузео јој власт над људима надахњивала
је генерације хришћана и тако и исповиједамо у
Символу вјере када се каже да је Господ Исус Христос
„васкрсао у трећи дан по Писму“ (1. Кор 15,3). Оно што
је некад било страх претворило се у непобједиву и
непоколебљиву вјеру да смрт нема посљедњу ријеч.
Побједа Христова над смрћу побиједила је и страх
од смрти а радосни усклик „Христос васкрсе!“ је
побједнички усклик који је заправо суштина и темељ
хришћанске вјере.
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Низ активности поводом васкршњих
празника

НАЈМЛАЂИ ЧУВАРИ ТРАДИЦИЈЕ
И ВЈЕРЕ

У

сусрет највећем хришћанском празнику Васкрсу,
у соколачкој Установи за предшколско васпитање
и образовање организован је низ активности
кроз које су се дјеца припремала за долазак овог
великог празника. Око 50 малишана соколачког
вртића учествовало је у обиљежавању Лазареве
суботе у литији око храма носећи врбове гранчице
и вјенчиће. У сарадњи са Црквеном општином
Соколац организовано је причешће малишана који
похађају ову установу те креативне радионице
на којима су дјеца са родитељима шарала јаја и
израђивала васкршње украсе. Малишани су имали
прилику да гледају и интерактивну, едукативну и
шаљиву васкршњу представу коју је извео аниматор
и мађионичар Бобан Ратковић Фазонко. Полазници
ове установе учествовали су и на продајној изложби
украсних предмета које су поводом Васкрса правили
на креативним радионицама. Изложба је приређена у

Књижевни кутак

КУЛТУРА
Парохијском дому а према ријечима вршиоца дужности
ове установе Споменке Маловић новчана средства
прикупљена на продајној изложби биће искориштена
за куповину дидактичког материјала и играчака за
полазнике ове васпитно-образовне установе.
Удружење грађана „Свети Василије Острошки“
и Црквена општина Соколац и ове године су
организовали васкршњу туцијаду на којој је изабрано
најтврђе и најљепше нашарано јаје. Прва награда за
најтврђе јаје припала је Василију Елезу а друга Ирини
Мандић.
Дјеца до 15 година такмичила су се и у шарању
васкршњих јаја на лицу мјеста. Прва награда припала
је Дуњи Елез, друга Василију Елезу а трећа Ањи
Маричић. За најуспјешније учеснике обезбијеђене су
прикладне награде.
Предсједник овог удружења Дејан Елез рекао
је да су чланови Удружења у сусрет Васкрсу, уз помоћ
суграђана, обезбиједили око 24 пакета прехрамбених
производа и уручили их пред највећи празник
социјално-угроженим породицама на подручју
општине.
ЈЕЛЕНА ЋАЈИЋ

ОДЛАЗАК
Опет се понови вријеме
Неста радости – хране.
Колоне чекају младих
Да крену преко гране.
Овако земља богата
Спаде на гране, ниске.
Нигдје природних блага
Ко на тлу Републике Српске.

М

Припремила: Јелена Маринковић

омир Јоловић (1939) соколачки је наставник у
пензији, пјесник и један од оних који су велики
допринос дали покретању и одржавању бројних
културних манифестација у нашем граду. Носилац
је признања заслужни грађанин општине Соколац.
Члан је Књижевне заједнице Републике Српске и
Књижевне заједнице бивше Југославије. Истински
је поштовалац српских и многих страних књижевних
стваралаца, а његов узор је Бранко Ћопић. До сада
је издао десетак књига, а небројено пута Јоловићеве
пјесме су се нашле у разним признатим зборницима.
Пише за дјецу и одрасле романе, прозу, поезију а од
објављених дјела посебно се издвајају збирка дјечије
поезије „Дјеца грле отаџбину“ и роман „Грешница“.
Овог пута, љубитељима писане ријечи, представља се
пјесмом „Одлазак“.

Красе нас поља, шуме, воде,
Руде и све што нам треба,
Ал народ у биједи грца,
Одсвуда опасност вреба.
Данас лопов – шверцер
Слаже милионе,
Док борац што слободу скова
У дубоки амбис тоне.
Праведни траже правду,
Ал судство покорно ћути
Туђина ће се, синци наши,
О вама побринути.
Стрпите се тамо
Док нам не сване зора
Јер помрчина дуга
Временом проћи мора.

Момир Јоловић
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КУЛТУРА
Промовисана књига „Без наслова“

са њиховим ликовним радовима, а свака од њих носи
неку поруку – казала је Рада.
Књига је представљена кроз документарни
филм „Сара“, чије име носи посебну симболику.

– Ми смо се тимски увијек потписивале као
„Сара“ скраћено од Свјетлана, Андреа и Рада. Четири
и по године након трагедије, родила се кћерка Сара,
која је постала свјетлост нашег дома. Не могу рећи да
је све то случајност, али просто живот је учинио своје –
прича ова храбра жена.
Сара има дванаест година, одлична је ученица
седмог разреда и велики заљубљеник у књижевност.
Иако их никад није упознала, каже да је поносна на
своје сестре од којих је наслиједила таленат за писање.

УЗ ВЕЛИКУ ЉУБАВ, ЖИВОТ СЕ
НАСТАВЉА

У

просторијама Народне библиотеке Соколац, 3.
марта одржана је промоција књиге „Без наслова“,
у којој су саткане пјесме трагично страдалих
дјевојчица Свјетлане и Андрее Васиљевић из Источног
Сарајева. Након доста година, њихова мајка Рада је
смогла снаге да обједини грађу.

– Оне су одувијек читале и писале. Маштале
су како ће једног дана бити попут великих писаца.
Нажалост, живот је за њих припремио неку другу
причу и ја сам се на њиховој вјечној кући зарекла да
ћу то учинити. Збирка је саткана од тридесет пјесмица

Представљени „Чувари вјетрова“

ПОЕЗИЈА КОЈА ПРЕВАЗИЛАЗИ
ПРОСТОРНЕ И СТАРОСНЕ
ГРАНИЦЕ

Н

а Међународни дан дјечије књижевности, 2.
априла, у просторијама Народне библиотеке
Соколац, промовисана је трећа књига поезије
„Чувари вјетрова“ , Милице Боровчанин. Овај пут
књига обухвата искључиво пјесме, а подијељена је у
циклусе: духовне, родољубиве, рефлексивне. Прозне
радове, како нам је рекла, сакупља за неке будуће
дане.
– У мојим годинама ријеткост је да неко
има објављене три збирке поезије. Ова збирка
је најопширнија и надам се да сам по квалитету
напредовала, у односу на прве двије, те да сам сазрела
као пјесникиња. Роман тражи зрелог писца, тако да
мислим да се то неће десити у блиској будућности,
за сада су ту само идеје. Потребно је вријеме да се
спремим ја за њега и он за мене, али постоји велика
воља и то је најважније – истакла је и открила да иза
треће књиге стоји Културно издавачки центар „Српска
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Издавач књиге и документарца је Завод за
уџбенике и наставна средства из Источног Сарајева.
Портпарол Завода Дејан Керлета рекао је да су са
великом одговорношћу и радошћу прихватили да
издају једно овакво дјело.

– Настојали смо да упознамо ширу јавност
какве смо таленте имали у граду и окружењу. Такође,
жељели смо да пошаљемо упозорење колико требамо
да цијенимо живот и своје најближе, а људима који
су доживјели сличне трагедије поруку како се мора
наставити даље – истакао је Керлета.
Живот сестара Васиљевић прекинут је 18.
септембра 2005. године у саобраћајној несрећи на путу
према Палама.
ЈЕЛЕНА МАРИНКОВИЋ

кућа“ из Пожаревца.
Братислав Голић, главни и одговорни уредник
„Српске куће“, вјерује да ће Милица бити изузетан
писац.
– Њене пјесме су пролазиле кроз наше
зборнике, у којима настојимо да афирмишемо младе
књижевнике у Србији, дијаспори и Републици Српској.
Ја сам човјек који је створио град од преко 20.000
младих писаца, које желим да представим у Гинисовој
књизи рекорда – казао је Голић.
Професорица српског језика и књижевности
Сузана Пржуљ навела је да је метафорични наслов
збирке изабран из истоимене пјесме „Чувари вјетрова“.
– Вјетрови асоцирају на духовне немире, оно
највредније у људима, а чувари на умјетнике у вјечном
трагању за љепотом, у стварности често лишене сваке
љепоте и вишег смисла. Миличина поезија брише
просторне и старосне границе. Она је наш амбасадор
лијепе ријечи и добре воље – поручила је она.
У програму су учествовали Ђорђе Ковачевић,
млади соколачки пјесник, и Ана Јанковић, илустратор
насловнице „Чувара вјетрова“, која је излагала своје
ликовне радове.
ЈЕЛЕНА МАРИНКОВИЋ

Породица Мајдов у посјети

СПОРТ
Љубиша Мајдов, отац и тренер професионалних
џудиста Немање и Стефана, позвао се на лични примјер
и младим џудистима упутио ријечи подршке – да
никада не одустају.

ШАМПИОН СВИЈЕТА ДРУЖИО
СЕ СА НАЈМЛАЂИМ ЏУДИСТИМА

Н

емања Мајдов, српски шампион свијета у џудоу,
посјетио је 31. марта соколачки клуб „Олимпик“
и дружио се са најмлађим џудистима, а повод
званичне посјете била је недавна донација струњача
поменутом клубу у износу од 8.000 КМ. Као амбасадор
спорта, Мајдов је увијек спреман да пружи подршку.

– Надам се да ће ова донација помоћи Клубу и
да ће одавде потећи нови шампиони. Лијепо је видјети
овако малу а дисциплиновану дјецу како живе своје
снове. Спорт је једна од љепших могућности у животу,
а као што знамо дјеца су најчистија бића и све што
раде чине с љубављу – додао је.
Шампион свијета је значајан дио дјетињства
провео управо у Сокоцу односно у сали данашњег
Џудо клуба „Олимпик“.

– Мој отац и тренер настојао је да обилазимо
друге клубове и што више мијењамо спаринг партнере.
Много сам научио овдје, стекао велико искуство и
драго ми је што сада, када сам постигао најбољи
резултат у историји српског џудоа, могу то да вратим
кроз неки вид подршке. Преда мном је још неколико
година каријере, а након тога планирам да кроз своју
фондацију још више помажем спортисте у Републици
Српској и Србији – казао је Мајдов, а младим
џудистима пожелио срећу, поручивши им да вјерују у
себе и Господа Бога, јер сво самопоуздање произилази
управо из вјере.
Стефан Мајдов, предсједник Џудо клуба
„Рандори“ најавио је снажнију сарадњу са соколачким
клубом.

– То ћемо реализовати кроз организовање
заједничких тренинга и савјетовања, јер ако немате
добре спаринг партнере тешко је напредовати.
Соколачки џудисти имаће прилику да размијене
искуство са нашим члановима и обрнуто. Наш клуб у
Источном Сaрајеву броји 80 чланова, а по резултатима
сврстава се међу најбоље клубове у РС и БиХ – истакао
је он.

– Нека вам не буде тешко да путујете у друге
клубове и учите нешто ново. С обзиром на то да су нам
дјеца приоритет, сарадња са локалном заједницом је
веома важна. Надам се да ће ови џудисти добити нову
и топлију салу у будућности. Подсјетићу да је УНИЦЕФ
прогласио џудо базичним спортом за дјецу у цијелом
свијету и не смијемо заборавити колико је битан од
најранијег развоја дјетета па до потпуне зрелости –
навео је.
Предсједник Џудо клуба „Олимпик“ Милорад
Ђуровић истакао је да се овај дан може сматрати
историјским за соколачки клуб.

– Поред великих обавеза, учинио нам је част
и након донације лично обишао наше просторије.
Чим смо му се обратили за помоћ, Немања је то
реализовао, а обећао је подршку и убудуће. За нас би
веома значило ако бисмо добили условније просторије
– додао је Ђуровић.
Начелник општине Соколац Милован Бјелица
изразио је захвалност породици Мајдов на посјети и
подсјетио да је џудо одувијек био популаран спорт на
овим просторима.

– Не смијемо заборавити велика имена као што
су Драган Кусмук, Рајко Кушић, Мића Станишић и други.
Морам да истакнем да су сви џудисти успјели у животу
и били су темељ у одбрани и настанку Републике
Српске. Нека они, уз нашег шампиона Немању, буду
узор нашој дјеци. Локална заједница настојаће да
створи боље услове соколачким џудистима – поручио
је Бјелица.
Одборник СНСД-а у СО Соколац и директор ШГ
„Романија“ Страхиња Башевић најавио је донацију од
амбасадора БиХ у Јапану Синише Берјана.

– Амбасадор Берјан је обезбиједио десет
оригиналних кимоно одијела из Јапана, која ће стићи
ускоро. Посјета породице Мајдов унијела је нову
енергију нашој дјеци, која су се одлучила за ову врсту
спорта. Немања Мајдов, као прави шампион који је
успјехом помјерио границе поштовања према нашој
нацији, показује како млади људи треба да приступају
животу и граде своју личност. Сљедећи корак ће бити
обезбјеђивање бољих услова за ове младе наде у
Џудо клубу „Олимпик“, што ће сигурно да омасови овај
колектив – рекао је Башевић.
Немања Мајдов је својим резултатима осигурао
титулу најбољег џудисте али и најбољег борца икада,
са простора бивше Југославије.
ЈЕЛЕНА МАРИНКОВИЋ
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СПОРТ

П

о 22. пут, 7. марта, општина Соколац организовала је
пријем за најуспјешније спортисте, тренерe и спортске
раднике. Исидора Боровчанин, члан Карате клуба
„Гласинац“, другу годину заредом, понијела је највише
признање – спортиста године, одлучио је стручни жири у
саставу: Срна Рајак, предсједница Савјета за спорт, и чланови
Савјета Сретко Марјановић, Бојан Копривица, Дејан Елез и
Томислав Тамбурић. Исидора је носилац мајсторског звања
у каратеу – црни појас II ДАН. Стални је репрезентативац БиХ
и Републике Српске од 2012. године, вишеструка првакиња
БиХ и РС, учесница европских и свјетских такмичења.
Истакла је да јој ово признање представља велику част.

– Сваки свој успјех не доживљавам као лични
већ као успјех овог града. Честитам свим награђеним
спортистима и желим им много успјеха у наставку каријере.
Поручила бих свима њима да никада не одустају од својих
снова – казала је.
Осим Исидоре, међу десет најбољих и награђених
спортиста, изабрани су: Сара Лучић (Атлетски клуб
„Гласинац“), Лука Вељовић (Боксерски клуб „Гласинац“),
Александар Лучић (АК „Гласинац“), Немања Печеница (КК
„Соколац“), Ана Ашоња (Одбојкашки клуб „Гласинац“),
Стефан Милинковић (Футсал клуб „Гласинац Соколац“),
Мирослав Мирковић (Рукометни клуб „Гласинац“),
Валентина Ћајић (Стрељачки клуб „Гласинац“) и Синиша
Шкобо (ФК „Гласинац 1936“).
За тренера 2021. године изабран је Јован
Боровчанин, који са својим Рукометним клубом „Гласинац“,
посљедњих неколико година биљежи само успјехе. Прваци
су јесењег дијела сезоне Друге лиге – група Исток и озбиљан
претендент за улазак у Прву лигу Републике Српске.

– Захваљујем се дјечацима, сада већ момцима, на
труду и раду, што су предано пратили мене и на тај начин
узвратили ми све чему сам их научио. Слободно могу рећи
да смо поставили љествице и стандарде на којима се нећемо
зауставити – рекао је Боровчанин.
Према одлуци жирија, најуспјешнији клуб у прошлој
години је ОК „Гласинац“, који постоји више од четврт вијека.
Тренутно се такмичи у Првој лиги РС.

– Конкуренција је била заиста јака и дјевојке
су веома задовољне и мотивисане да још боље играју.
Настојаћемо да се идуће године попењемо за степеницу
више и задржимо ово признање – истакао је тренер Марко
Обреновић.

Проглашени најбољи спортисти општине
у 2021.

ИСИДОРИ БОРОВЧАНИН ПО ДРУГИ
ПУТ НАЈВИШЕ ПРИЗНАЊЕ
општине Соколац, и то: Лана Батинић (ОК „Гласинац“), Сергеј
Дурић (Планинарско друштво „Гласинац“), Стефан Јањуш
(Карате клуб „Гласинац“), Ђорђе Јовановић (КК „Соколац“),
Јован Каповић (ФК „Гласинац 1936“), Новак Ковачевић
(ФК „Соколац“), Уна Крешталица (Плесни клуб „Ника“),
Маријана Мијатовић (СК „Гласинац“), Ведран Перишић (РК
„Гласинац“), Кристина Реновица (АК „Гласинац“) и Тамара
Тошић (АК „Гласинац“).
Начелник општине Милован Бјелица поручио је да
су управо они будућност нашег града.

– Општина Соколац подржава све спортисте, а тако
ће остати и у наредном периоду. У току протеклих десет
година уложено је преко шест милиона конвертибилних
марака за подршку спортистима, одржавање спортских
клубова, рехабилитацију постојеће и изградњу нове
спортске инфраструктуре. Имамо у плану да уђемо у још
један пројекат а то је изградња затвореног базена – додао
је Бјелица.
Стручни жири је одлучио да се додијеле и посебна
постхумна признања за Павла Нинковића (1988–2021),
једног од најспремнијих планинара, скијаша и бициклиста
који је био неприкосновен у адреналинским спортовима, те
за Предрага Крсмановића (1965–2021), успјешног спортског
радника и тренера, који је бројне медаље донио за Соколац
са Кошаркашким клубом „Гласинац“.

Награђене су и најперспективније младе наде

ЈЕЛЕНА МАРИНКОВИЋ

Марија Маша Арбиња
(17. 01. 1998 – 30. 04. 2019)

Дани без тебе све болнији и дужи...
Воле те твоји најмилији
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ФУДБАЛ - ТАБЕЛА /ДРУГА ЛИГА РС/
ПОЗ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

КЛУБ			М		П		Н		И		БОД
Слога 2			23		20		2		1		62
Фамос			23		16		5		2		53
Вележ			22		12		3		7		39
Губер			23		11		5		7		38
Стакорина		22		10		4		8		34
Власеница		23		10		4		9		34
Младост (Г)		23		9		4		10		31
Пролетер		23		9		3		10		31
Јединство (БР)		22		8		5		9		29
Дрина ХЕ		23		8		5		10		29
Романија		22		8		3		11		27
Гласинац 1936		22		9		1		12		28
Рудар 1925		23		6		5		12		23
Илићка 01		23		7		0		16		21
Милићи			23		6		1		15		20
Младост (Р)		22		5		2		15		17

ОДБОЈКА (Ж) - ТАБЕЛА /ПРВА ЛИГА РС/

ФУТСАЛ - ТАБЕЛА /ПРВА ЛИГА РС/
П
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

КЛУБ			
Радник сити (-3)		
Леотар			
Борац			
Борачка			
Жељезница		
Угљевик			
Бели анђео		
Гласинац		
Јахорина		
Брчко здравље		

П
13
9
9
9
9
8
8
8
7
2

Н
1
3
2
2
0
2
2
1
2
1

И
4
6
7
7
9
8
8
9
9
15

БОД
37
30
29
29
27
26
26
25
23
7

ПОЗ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

КЛУБ			П
Борац			 18
Инова			 16
Вележ			 13
Дрина			 13
Гласинац (-2)		 13
Радник			 11
Леотар			 12
Либеро			 10
Славија			 10
Љубиње Банком		 9
Маглић			 5
Херцеговац		 2

И
4
6
9
9
9
11
10
12
12
13
17
20

БОД
55
50
41
38
37
35
35
30
28
25
13
7

КОШАРКА - ТАБЕЛА /ПРВА ЛИГА РС/

ПОЗ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

КЛУБ				М		П		И		КР		БОД
Будућност БН			22		19		3		273		41
Славија 1996			22		16		6		143		38
Рогатица			22		16		6		76		38
Дрина-Принцип		22		15		7		191		37
Приједор Спартак		22		15		7		140		37
Студент Игокеа		22		12		10		98		34
Сутјеска			22		10		12		-3		32
Соколац (-1)			22		9		13		-126		30
Варда ХЕ			22		7		15		-127		29
Академија Борац БЛ		22		7		15		-162		29
Слобода 73			22		5		17		-161		27
Козара				22		1		21		-338		23
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Соколачки рукометаши несаломиви

НА КРОВУ ДРУГЕ ЛИГЕ БЕЗ ПОРАЗА

Р

укометни клуб „Гласинац“ Соколац још једном
је доказао своју спремност побједом над
требињским „Леотаром 2“ резултатом 31:17 у
утакмици осмог кола м:тел Друге лиге Републике
Српске – група исток, која је одиграна 20. априла. У
домаћем саставу најефикаснији је био Ђорђе Радовић
са седам погодака док су се са по пет уписали Милан
Бољанић и Мирослав Мирковић. Код тима из Требиња
поново је бриљирао Димитрије Бераја који је сусрет
завршио са 11 голова.
Соколачки
рукометаши
завршили
су
такмичење у Другој лиги без пораза и убједљиво
остали први на табели. Тренер Јован Боровчанин није

Стрељачки клуб „Гласинац“ домаћин
трећег кола Пионира РС

СЛИЈЕДИ ДОМАЋИНСТВО ЗА
РЕГИЈУ ЦЕНТАР

С

трељачки клуб „Гласинац“ из Сокоца осмог
маја биће домаћин за регију центар трећег кола
Лиге пионира Републике Српске у дисциплини
ваздушна пушка. Након тога, како нам је рекао тренер
соколачких стријелаца Огњен Мијатовић, слиједи
финално коло Кадетске лиге Босне и Херцеговине 15.
маја.
– У претходном колу сусрета пионира РС, наша
екипа је наступала у Бијељини, и збирањем резултата
из све три регије добили смо коначну табелу на којој
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крио задовољство јер су остварили задати циљ.

– Завршили смо са одличном утакмицом.
Када имате на табели врхунске резултате и све
побједе, немам шта на то да кажем сем да не кријем
задовољство због успјеха. Сада је вријеме за краћи
предах и одмор и онда креће „паклених“ мјесец дана
до баража са РК „Челинац“, који је први са запада.
До ове године је важило правило да прваци Друге
лиге – исток и Друге лиге – запад директно улазе у
Прву лигу, међутим, сада ће се играти бараж. Ова
информација нас није погодила, напротив, пробудила
је још већу вољу за радом. Већ смо направили план
и програм припрема за тај двомеч. Појачаћемо рад са
тренинзима, остварићемо све наше контакте са великим
клубовима са којима смо до сада разговарали да нам
изађу у сусрет и да са њиховим сениорским екипама
одиграмо неколико припремних утакмица. Углавном,
ми ћемо спремно дочекати тај двомеч и направићемо
један рукометни спектакл, какав Соколац не памти –
најавио је тренер Боровчанин који је подсјетио да је
Соколац био домаћин бројним екипама у оквиру „Дана
рукомета“ минулог мјесеца.
Баражне утакмице су планиране да буду
одигране 28. маја и 4. јуна.
ВЕДРАНА РЕНОВИЦА

смо екипно заузели друго мјесто, док је наша чланица
Маријана Мијатовић (појединачно) била, такође,
друга. Након два кола која су иза нас налазимо се на
другом мјесту табеле а у овом случају Маријана је на
првом мјесту у појединачној конкуренцији – рекао је
Мијатовић.
Према његовим ријечима наши стријелци су
учествовали на 14. међународном шестоаприлском
турниру у гађању зрачним оружјем за сениоре,
дисциплина зрачна пушка и зрачни пиштољ, у Сарајеву.
То је била прилика да одмјере ваздушну спретност
са такмичарима из 11 земаља, међу којима су били и
учесници прошлих Олимпијских игара које су одржане
у Токију.
– Имали смо прилику упознати спортске
колеге, велика стрељачка имена, како из региона
тако из старе Југославије и европских клубова. Наше
такмичарке Ана Пејић и Хелена Туторић на овом
такмичењу су оствариле своје личне рекорде – рекао
је Мијатовић и додао да је стрељаштво јако лијеп и
комуникативан спорт за размјену искустава, гдје су
тренери, без обзира колико су стекли позната и велика
имена, увијек расположени за добар савјет.
– Ја сам прије свега највише задовољан својим
клубом тако да кроз спорт шаљемо позитивну слику о
нашем граду. Наши стријелци су, како ја волим рећи,
амбасадори спорта као и сви други спортисти наше
локалне заједнице. Сам догађај у Сарајеву је управо и
била прилика да промовишемо наш Соколац.
ВЕДРАНА РЕНОВИЦА

СПОРТ

Боксерски клуб „Гласинац“

Б

ЛУКА ВЕЉОВИЋ И РАЈКО
ТОМОВИЋ НА ЕВРОПСКИМ
ПРВЕНСТВИМА

оксерски клуб „Гласинац“ је једини клуб из
РС који је у посљедња два мјесеца имао два
такмичара на европским првенствима.

Лука Вељовић је наступао на Европском
првенству у боксу за такмичаре до 22 године у Поречу
у Хрватској. Иако је испао у осмини финала, учешће
на једној оваквој спортској смотри је итекако велики
успјех, како за њега тако и за Клуб и државу коју је
представљао.
Према ријечима тренера БК „Гласинац“
Предрага Бартуле, Лука није имао довољно искуства
за велика такмичења али према његовом мишљењу
меч је био равноправан.

– Заиста велики успјех за нас али и подстицај
за друге спортисте и примјер како се може из мале
средине отићи на велика првенства, какво је Европско
– нагласио је Бартула.
Он је додао да је на Европском првенству у
боксу за младе, које је одржано у априлу, у Бугарској,
у Софији, учествовао млади Рајко Томовић. У јакој
конкуренцији са боксерима из 40 европских земаља,
овај репрезентативац БиХ није успио да се избори за
побједу, али се борио храбро.
На Првенству БиХ у боксу за младе, које је
одржано у Вогошћи, 13. марта Марија Амовић је
освојила 1. мјесто у категорији до 60 кг док је Рајко
поражен у финалу од Михајла Јовића из БК „Свети
Георгије“ из Бање Луке. Имали су веома добар меч
који је препознат од стране жирија и награђен пехаром
за најборбенији пар Првенства.
БРАНКА РАДОЊИЋ

Млади каратисти успјешни на такмичењима

Т

НОВАК ЦВИЈЕТИЋ СЕ ПЛАСИРАО НА БАЛКАНСКО ПРВЕНСТВО

оком претходна два мјесеца каратисти соколачких
клубова „Гласинац“ и „Омладинац“ учествовали
су на такмичењима на којима су остварили
запажене резултате и освојили бројне медаље.
У Бијељини је 13. марта одржано појединачно
и екипно Првенство РС за дјецу, на коме су каратисти
ових клубова освојили укупно осам медаља.
Тренер КК „Гласинац“ Миодраг Боровчанин
навео је да су такмичари овог клуба освојили шест
медаља међу којима је и једна златна.

– Златну медаљу у борбама појединачно
освојио је Стефан Јањуш, сребрне Павле Петрушић,
Сара Пилиндавић, Дамјан Плакаловић и Марија
Марковић, док је бронзану освојио Ђорђе Петрушић –

казао је он.
Тренер КК „Омладинац“ Огњен Шаровић
нагласио је да су чланови овог клуба Андреј Јововић и
Никола Мијатовић освојили два трећа мјеста у борбама
појединачно.
Шаровић је истакао да су чланови „Омладинца“
11. априла наступили на Државном првенству у
Зеници, на којем је Новак Цвијетић освојио треће
мјесто у категорији борбе појединачно дјечаци до 11
година и изборио пласман на Првенство Балкана.
На истом такмичењу млади каратисти
„Гласинца“ Марија Марковић и Павле Петрушић су
освојили бронзане медаље.
БРАНКА РАДОЊИЋ

Плесни клуб „Ника“ на „Интер денс фесту“ у Сарајеву

Ш

ШЕСТ ЧЛАНОВА ОЧЕКУЈЕ ЕВРОПСКО ПРВЕНСТВО

ест чланова Пленог клуба „Ника“ пласирало
се на Европско првенство у модерним
плесовима, које ће бити одржано почетком
јула, у Скопљу.
Предсједник овог клуба Јована Вујичић је
навела да су пласман остварили на традиционалном
такмичењу „Интер денс фест“, које је одржано од 1. до
3. априла у Сарајеву, на којем су из „Нике“ учествовала
72 такмичара из Сокоца и Сарајева.

– Задовољна сам постигнутим резултатима
јер смо остварили циљ, а то је да се млади плесачи
пласирају на Европско првенство. Шест пласираних

ће наступати више пута у категоријама соло, дуо и
у групној кореографији. Наступиће Анђела Симић у
категорији хип-хоп соло, затим група хип-хоп јуниора
Марија Нешковић, Уна Крешталица, Андријана Амовић,
Анета Џајић и Јована Бакмаз – навела је Вујичићева.
На традиционалном „Интер денс фесту“
учествовало је око 80 клубова са више од 2.000
плесача из петнаест држава.
Пред Плесним клубом „Ника“ су редовни
тренинзи и припреме за такмичења која ће услиједити
у љетњем периоду.
БРАНКА РАДОЊИЋ
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СПОРТ
Основан Билијарски спортски клуб „Гејм
Центар“

Б

ПОЧЕЛА БЕСПЛАТНА ШКОЛА
БИЛИЈАРА

илијарски савез Босне и Херцеговине постоји од
2009. године, али до сада није била успостављена
веза са нашом регијом. Да је билијар посљедњих
година у успону и све популарнији међу омладином,
потврдио је члан Управног одбора поменутог савеза
Зоран Јелић.

– Актуелна је сезона Државне лиге БиХ,
распоређена је по регијама које се зову дивизије. Наша
регија је осма и у њу су укључене општине: Хан Пијесак,
Рогатица, Фоча, Горажде и Соколац. У плану је да се
одигра шест кола до новембра, а до сада су одржана
два. На крају ће наша четири играча учествовати на
завршном Првенству БиХ, а тако ће ићи и из осталих
дивизија, да се боре за првака. Завршни мастерс ће
се састојати из три кола а одржаће се у Бањалуци,

Ски-такмичење „Романија зове дјецу“

С

УЧЕСТВОВАЛО ОКО 40
МАЛИШАНА

кијашко такмичење на Романији, у организацији
Планинарског друштва „Гласинац“, одржано
19. марта, окупило је 40 малишана од шест до
12 година. На такмичењу „Романија зове дјецу“
учествовало је пет екипа, док су се појединачно
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Сарајеву и Високом – навео је Јелић.
Он је додао да је прикупио потребне документе
за оснивање билијарског клуба у Сокоцу, јер постоји
велико интересовање наших суграђана да пробају
игру на зеленој чоjи, а и сам је игра већ 34 године.

– Билијар је игра која је замрла у нашем
граду, али настојимо да је оживимо и већ нас има
четрнаест лиценцираних играча Лиге БиХ. Регистрован
је Билијарски спортски клуб „Гејм Центар“ Соколац
и посветићу се младим генерацијама за које је
организована бесплатна школа билијара. Обука се
одвија у просторијама угоститељског објекта „Гејм
Центар“. Обезбједили смо још један пословни простор,
и сада на располагању имамо четири стола, чиме смо
омогућили услован простор како за тренинге тако и
за одржавање свих врста такмичења. Часови ће се
организовати недјељом и сви које привлачи билијар,
нека дођу и учествују – позвао је Јелић.
Посебно је нагласио да су играчи из Сокоца
учешћем на досадашњим такмичењима и турнирима
освајали бројне медаље и дипломе у претходном
периоду.

– Турнири су организовани у Фочи, Зворнику,
Горажду, Рогатици и Сарајеву, а најуспјешнији међу
нама је млади Павле Ђерић, који има предиспозиције
да учествује на много јачим првенствима у билијару –
додао је он.
Јелић је подсјетио да је до сада у Сокоцу
организовано око 20 турнира, на којима су се нашла и
нека утицајна имена из свијета билијара. Он је најавио
да ће се ове године у оквиру традиционалне спортске
манифестације „Илиндан спорт фест“ организовати и
такмичење у билијару, за које ће бити обезбијеђене
вриједне награде.
БРАНКА РАДОЊИЋ
надметали дјечаци и дјевојчице у три узрасне групе,
од 6 до 8, од 9 до 10 и од 11 до 12 година.
У овој зимској сезони организовано је више
ски-викенда за дјецу, а овај спортско-забавни
садржај у организацији соколачких планинара добио
је све похвале од родитеља, посебно када је требало
проводити што више времена на отвореном и на
планинском ваздуху, који је богат озоном.
– Циљ оваквих спортско-забавних садржаја
јесте да најмлађи успјешно савладају основне вјештине
скијања, да дружењем са вршњацима развијају
такмичарски дух, заволе зимске спортове и планину
Романију – поручили су из Планинарског друштва
„Гласинац“.
Реализацијом пројекта „Побољшање услова и
смјештајних капацитета Планинарског дома ‘Црвене
стијене’“ створени су далеко бољи услови за боравак
у овом објекту на Романији, захваљујући подршци
из Вија Динарике и Велибору Судару, службенику
за економски развој у овом пројекту, као и подршци
начелника општине Соколац.
БРАНКА РАДОЊИЋ

РАЗОНОДА

ПРИПРЕМИО МИЛИВОЈЕ А. ЈАНКОВИЋ

УКРШТЕНЕ РИЈЕЧИ
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Водоравно:

7

1. Филмски и ТВ глумац (,,Прле“); 2. Мјеста код Зрењаница и
Звечана; 3. Висина, разина, * грчко слово,* држава у Азији;
4. Света (тур.),* сила, моћ,*тропски папагај; 5. Дабовић Ана
(иниц.),* држава у САД,* пакао (грч.): 6. Тенисерка Ноами,*
највећи врх Пиринеја (3 404 м); 7.Волт, * јединица за силу, *
сливно подручје, * види; 8.Језеро Енаре,* синови Урана и Геје;
9. Прилог (?,ћеш, ћемо,ћете),* малокрвност (грч.),* самогл.и
сугл.; 10.Атлетићар Болдон,*мадагаскарски мајмун,* планина у
ЦГ; 11.Пјевачица Лукић,* Карењина, * ријека у Словенији; 12.
Пропелери,* скуп на врху; 13. Државник Кубе Фидел,* омотачи;
14.Сумпор,* племенити гас,* филозоф Томас,* јод; 15.Отац и син
( слика 1 и 2);

8

Усправно:

9

1.Кнез Србије погубљен 1804. године (слика 1) 2.Ускок
Смиљанић,* врста крема, * литар; 3.Жена, мајка (хебр.),* ж.
име ,, весела“(хебр.), описане (оцјене); 4.Ријека у Етиопији,
*редитељ Куросава, * припадник Астека у Мексику; 5.Литијум,
* масно месо, * бог љубави; 6.Атлетичарка Шевинска;* птица
грабљивица,* лична замјеница; 7.Књига ( тур.), писац Томас,*
везник; 8.Увала,затон,* мјесто у Тоскани, * метар; 9.Рума, * ж.
име ,,вриједна“ (герм.), *ријека у Француској; 10.М. име ,,весели“
(хебр.),* глумица Манчић* сомот; 11.Грчко слово,*глумица Рас,*
коморска острва; 12.Планина у М.Азији, * гледан, лијеп, *југ;
13.Прота и војвода у Србији (слика 2).
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Чудесни биљни свијет

Јоргован – мирисан и љековит

Ј

оргован је биљка поријеклом са Балкана и један од
најпрепознатљивијих прољећних цвјетова који опијају
мирисом, али скривају и бројна љековита својства.
Веома је популарна биљка у хомеопатији, а често се користи
за лијечење реуматских болести. Такође, добро је рјешење
и код тегоба са варењем.
Кора дрвета и кора омотача љуске сјемена користи
се за лијечење маларије. Листови се користе за лијечење
грознице и болести уста код дјеце, конгестије јетре,
тегоба пробавног система, тегоба дисајних органа (кашаљ,
бронхитис), повишене температуре, камена у бубрегу и
високог крвног притиска.
Цвјетови се користе за лијечење кожних болести као
што су осип, опекотине (листове кувамо док вода не поцрни,
па се чај користи за облоге), посјекотине, огреботине и разне
кожне нечистоће нарочито у њези, те код тегоба пробавног
система и дисајних органа.
У љековите сврхе јоргован се припрема као чај,
користећи његове цвјетове, коријен или сјеме. Сматра се да
има веома моћно љековито дејство. Ова биљка се показала
ефикасна код уклањања симптома упалних процеса, високе
температуре и грознице, а такође је његова дјелотворност
провјерена и код проблема пробаве.
Јоргован, како тврде фитотерапеути, успјешно
лијечи реуму, чисти јетру и крв. Позитивно дејство чаја од
цвијета јоргована показало се и у ублажавању симптома

депресије и неуротских проблема. Овај чај снижава крвни
притисак боље од лијекова.
Један од начина припреме чаја од јоргована:
Уситните кору од јоргована и додајте једну супену
кашику у 2 дл воде, пустите да прокључа и оставите да
одстоји један сат. У зависности од врсте обољења пити од 1
до 3 шоље дневно.
Тинктура од јоргована је одлично рјешење за бронхитис
и реуму:
Напуните теглу цвијетом јоргована и улијте вотку
до врха. Држите 10 дана на тамном мјесту на собној
температури. За бронхитис свако вече растворите 30 мл у
шољи врућег чаја. Пијте раствор у малим гутљајима 3 дана.
За реуму узимајте 30 капи 2–3 пута дневно и истовремено
стављајте облоге на упаљено мјесто.
Уље од јоргована за реуму :
Шаку сувих цвјетова јоргована ставите у велику
теглу, улијте литар маслиновог уља и добро затворите.
Држите на осунчаном мјесту 15 дана. Повремено мућкајте,
потом проциједите и улијте у тамну стаклену боцу. Масирајте
њиме болна мјеста три пута на дан. Уље јоргована чувајте на
тамном мјесту. Ефекат ће бити бољи ако уз масажу пијете
ЈЕЛЕНА ЋАЈИЋ
чај од ђумбира.
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