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АКТУЕЛНОСТИ
Видовић и Бјелица разговарали о
актуелним пројектима

НЕМИНОВНА ПОДРШКА ВЛАДЕ И
МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА

М

инистар финансија Републике Српске Зора
Видовић посјетила је општину Соколац, 24. маја
и након разговора са начелником Милованом
Бјелицом нагласила да ова локална заједница има
веома добру сарадњу са Владом РС, те да ће тако бити
и у наредном периоду.
Видовићева је након састанка новинарима
истакла да су бројни пројекти реализовани на подручју
општине Соколац у претходним годинама.

– Сарадња коју начелник Бјелица има са
вишим нивоима власти донијела је доста доброг
грађанима, а све са циљем бољег живота и опстанка
становништва у овој локалној заједници. Влада је
апсолутно расположена да са свим општинама Српске
има одличну сарадњу, али да прије свега покуша да
помогне тамо гдје ће се зауставити одлазак људи.
Драго ми је да се у општини ради домаћински и да
је усвојен буџет, што је битно за сваког становника –
навела је Видовићева.
Како је рекао начелник општине Милован
Бјелица, на састанку је разговарано о пројектима
чију је реализацију помогла Влада РС, а затим и о
пројектима које ће тек подржати.

– Сигурно је да би без сарадње са већим нивоима
власти и Владе РС мало која локална заједница могла

да издржи, могла би таворити, али да нешто ради и
направи, о томе нема ријечи. У своја три мандата гајио
сам добре односе са свим нивоима власти и тако ће се
наставити. На подручју општине Соколац је много тога
урађено, а захваљујући управо министру финансија
у нашој локалној заједници је много тога ријешено,
посебно у области инфраструктуре – констатовао је
Бјелица.
Он је упознао министарку Видовић о томе
да је урађена Стратегија развоја општине Соколац,
коју су одборници локалног парламента једногласно
усвојили, затим и о Стратегији развоја туризма као и
Стратегији финансијског управљања и контроле. И ове
стратегије су, такође, усвојене.

– Општина не би могла финансирати више
пројеката без помоћи Владе РС, посебно када је у
питању Пројекат енергетске ефикасности, у оквиру
којег је утопљена зграда Општине, Установа за
предшколско васпитање и образовање и Основна
школа, на којој је замијењен и кров – подсјетио је
Бјелица.
Према његовим ријечима, локална управа
се припрема и за реализацију Пројекта енергетске
ефикасности на објектима Дома здравља „Др Љубомир
Ћеранић“ у Сокоцу.
БРАНКА РАДОЊИЋ

Видовићева посјетила општински одбор
СНСД-а

ОБИЛАЗАК РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ
СКИ-ЛИФТА
Башевићем. На састанку је било ријечи о капиталним
пројектима ове локалне заједнице, за које је најављена
подршка Владе Републике Српске.

У

оквиру званичне посјете општини Соколац,
министар финансија у Влади Републике Српске
Зора Видовић разговарала је са предсједником
општинског одбора СНСД-а и директором
Шумског
газдинства
„Романија“
Страхињом
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Након разговора, услиједио је обилазак
радова на изградњи ски-лифта, који ће управо Влада
РС финансирати како би био комплетно завршен.
Министар финансија Зора Видовић је казала да
ће поново посјетити ски-лифт по његовом завршетку,
јер је импресионирана локацијом на којој се налази,
као и природом којом је богата општина Соколац.
РЕДАКЦИЈА “ИНФО ЦЕНТРА”

Тринаеста сједница СО Соколац

Н

АКТУЕЛНОСТИ

БЕЗ САГЛАСНОСТИ ЗА
ПОВЕЋАЊЕ ЦИЈЕНА
КОМУНАЛНИХ УСЛУГА

а 13. редовној сједници СО Соколац, која је
одржана 25. маја, чланови локалног парламента
расправљали су о Извјештају о извршењу буџета
општине Соколац за период од 01. 01. до 31. 12. 2021.
године те Приједлогу одлуке о извршењу буџета
општине Соколац за 2021. гдје су одборници окупљени
око СНСД-а остали уздржани. Примљена је к знању
Информација о извршењу буџета општине Соколац за
период од 01. 01. до 31. 03. 2022. године. Расходи у
буџету за прва три мјесеца смањени су за 65.000 КМ у
односу на исти период прошле године, док су приходи
за исти период повећани за 135.121 КМ у односу на
2021. годину, до краја марта. Приједлог одлуке о
давању сагласности за повећање цијена комуналних
услуга није усвојен.

Према
ријечима
предсједника
Клуба
одборника СНСД-а Ђорђа Радића, њихови одборници
су остали уздржани по питању ове тачке.

– Да није било интервенције Владе РС од
1.500.000 КМ, буџет би био у дефициту више од
2.000.000 и морамо да се боримо против таквих
ситуација. Испред Клуба одборника истичем да радимо
прије свега у интересу грађана, те смо гласали против
Приједлога одлуке о давању сагласности за повећање
цијена комуналних услуга – истакао је Радић, те
додао да је приоритет свих приоритета рјешавање
питања аутобуске станице у Сокоцу, о чему се посебно
расправљало.

– Тешко питање које се нашло пред
одборницима јер средстава нема с обзиром на то да
понуда Фирме „Аутохерц“ д.о.о. Груде за куповину
исте износи 240.000 евра, али морамо да пронађемо
начин да узмемо бар под закуп аутобуску станицу,
како бисмо на тај начин добили вријеме за проналазак
средстава да бисмо извршили откуп – навео је Радић.
Начелник општине Соколац Милован Бјелица
је појаснио да је ово било принципијелно питање о
Извршењу буџета за прошлу годину, јер одборници
нису гласали за овај буџет нити су подржали ребаланс
буџета за прошлу годину. Из тих разлога је ова одлука
очекивана.

– За ову годину буџет је усвојен и очекујем
да ћемо се у наредном периоду договарати око
одређених питања као и о рјешавању имовинских
односа земљишта потребног за изградњу система
постројења за пречишћавање пијаће воде, који ће
се радити са Чешком развојном агенцијом и Чешком
Владом – рекао је Бјелица.
На сједници је усвојена Одлука о давању
сагласности на приједлог цјеновника услуга Јавног
предузећа „Соколац“.
ВЕДРАНА РЕНОВИЦА

Додик разговарао са Башевићем

ПОДРШКА ВИШИХ НИВОА ВЛАСТИ
ЗА ИНФРАСТРУКТУРНЕ ПРОЈЕКТЕ

Л

идер СНСД-а Милорад Додик разговарао је
са предсједником Општинског одбора СНСД-а
Соколац Страхињом Башевићем о неколико
веома битних пројеката за ту општину које ће подржати
виши нивои власти у Српској.
Башевић је рекао СРНИ да је са Додиком
разговарао о неколико инфраструктурних пројеката на
Сокоцу, њиховој реализацији и динамици израде, међу
којима је и започета изградња ски-лифта који ће бити
завршен у овој грађевинској сезони, за шта је потребно
обезбиједити укупно 300.000 до 400.000 КМ.

Он је истакао да је један од најважнијих
пројеката и реконструкција пута Подроманија – Хан
Пијесак гдје припада и транзитни пут кроз Соколац, за
шта је планирано око 4.000.000 КМ.
Башевић је навео да је са предсједником
СНСД-а разговарао и о привођењу радова на изради
раскрснице на улазу у градско насеље Соколац из
правца Подроманије, пројекат вриједности 220.000
КМ.

– Разговарали смо и о почетку припреме
пројекта за изградњу треће траке уз Романију те о
пројектовању идејног рјешења реконструкције Улице
цара Лазара, за шта је предвиђено око 300.000 КМ –
рекао је Башевић.
СРНА
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АКТУЕЛНОСТИ

Четврта ванредна сједница СО Соколац
2.770.000 КМ. Како је објаснио додатно задужење би
било око 770.000 марака, а износ од 2.000.000 би ишао
за дуг поменутој банци.

ИЗАБРАНИ ЗАМЈЕНСКИ ЧЛАН
И ПРЕДСЈЕДНИК ИЗБОРНЕ
КОМИСИЈЕ

Н

а 4. ванредној сједници Скупштине општине
Соколац, одржаној 22. јуна, нашли су се
Приједлог одлуке о именовању замјенског члана
Општинске изборне комисије и Приједлог одлуке
о именовању замјенског предсједника Општинске
изборне комисије. Овим одлукама, већином гласова
одборника, за замјенског члана изабран је Мирко
Вуковић а за замјенског предсједника именован је
Драган Башевић. Замјенски мандати ће трајати до
избора новог предсједника, односно члана на основу
јавног конкурса.

Начелник
општине
Милован
Бјелица
предложио је да се на дневни ред уврсти разматрање
задуживања општине емисијом обвезница, чиме би се
отплатио кредитни дуг Новој банци и обавезе према
добављачима као и Пореској управи у износу од око

Н

а деветој редовној сједници Скупштине Града Источно
Сарајево, одржаној 11. маја, усвојене су информације о
стању борачко-инвалидске заштите затим секундарне
и терцијарне заштите на подручју Града.

Једногласно је подржан Извјештај Болнице
„Србија“ те је закључено да се биљежи напредак, који у
наредном периоду може бити бољи.
Градоначелник Источног Сарајева Љубиша Ћосић
је казао да је у Извјештају наведено да је Болница „Србија“
почетком ове године извршила двадесет одсто више услуга
од плана, као и да је тај тренд био присутан и у прошлој
години.
Градоначелник је истакао да су одборници усвојили
и Извјештај о утрошку финансијских средстава за средње
школе у 2021. години, и то уз закључак који су предложили
одборници окупљени око СДС-а, ПДП-а и ДНС-а, у којем је
истакнуто да Влада Републике Српске треба да обезбиједи
средства за изградњу зграде Гимназије на подручју
општине Источна Илиџа. Он је истакао задовољство што су
одборници подржали избор четири начелника одјељења
у Скупштини Града и додао да ће ускоро бити именован и
начелник Одјељења урбанизма.

– Такође смо усвојили и битне оперативне одлуке
које се односе на пчеларство, садни материјал и заштиту

6

– Министар финансија Зора Видовић ми је
предложила да се обратим Министарству финансија
о уласку у емисију обвезница. Никоме није до
новог задужења, али имамо отворене разговоре
са градоначелником Источног Сарајева Љубишом
Ћосићем у вези са куповином Аутобуске станице.
Такође, актуелан је пројекат изградње постројења
за пречишћавање воде за пиће са Чешком развојном
агенцијом – додао је Бјелица.
Ова тачка није уврштена на дневни ред а шеф
Клуба СНСД-а Ђорђе Радић истакао је да неће гласати
за додатно задужење.

– Наша политичка партија подржала је
усвајање буџета општине ради подршке у виду
подстицаја произвођачима млијека. Подржаћемо
сваку ставку која може да донесе добробит за наше
суграђане, што не мислим да се може учинити додатним
задужењима. Ово су ствари које се понављају из
године у годину. Остаћемо принципијелни док не
добијемо јасно објашњење како нека одлука доноси
добро становницима – поручио је Радић.
Након краће дискусије начелник Бјелица је
повукао приједлог да се ово питање уврсти на дневни
ред и истакао да ће оно остати за неке наредне
разговоре.
ЈЕЛЕНА МАРИНКОВИЋ

Девета сједница Скупштине Града
Источно Сарајево

ОДБОРНИЦИ ПОДРЖАЛИ
ИЗВЈЕШТАЈ БОЛНИЦЕ
„СРБИЈА“
становништва од заразних болести на подручју Града, чиме
се појачава рад инспекције. Осим тога, предложене су и
двије одлуке о боравишној такси која је повећана на три КМ
и паушалној боравишној такси која је повећана на педесет
КМ. То је приход Туристичке организације који се намјенски
употребљава, а инспекција је ту да ригорозније ради у овом
сегменту – закључио је градоначелник Ћосић.
Предсједник Скупштине Града Бранко Короман
рекао је да је усвојена и Информација о раду подручног
центра Пореске управе у Источном Сарајеву, те да је
наведено да су приходи по пореским основама већи од
десет до петнаест одсто.
Усвојена је и Информација о стању борачкоинвалидске заштите јер је Град у буџету за 20.000 КМ
повећао издавања за ову категорију становништва.
БРАНКА РАДОЊИЋ

Десета редовна сједница Скупштине Града Источно Сарајево

АКТУЕЛНОСТИ

УСВОЈЕНА ОДЛУКА О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА У ИЗНОСУ ОД 12.236.830 КМ

Д

издвојићемо 150.000 КМ за подршку предузећима за
санацију локалних депонија на подручју Источног
Сарајева – додао је градоначелник.

Након сједнице градоначелник Љубиша Ћосић
навео је да је током претходне године регистрована
негативна разлика у финансирању од око 441.000 КМ
те додао да је то саставни дио буџетског суфицита који
износи 1.181.000 КМ.

Ћосић се осврнуо и на Информацију о стању
безбједности на подручју Града и навео да су
одборници једногласно усвојили три закључка: о
повећању броја полицајаца, о подршци проширењу
градског система видео-надзора са додатних 300.000
КМ, као и да се од Министарства унутрашњих послова
Републике Српске затражи информација о рјешавању
тешких убистава, која су се додгодила у протеклих
двадесет година.

есета редовна сједница Скупштине Града
Источно Сарајево, на којој је већином гласова
одборника усвојена Одлука о извршењу
градског буџета за 2021. годину, у износу од 12.236.830
КМ, одржана је 15. јуна.

– Све текуће обавезе из негативне разлике у
финансирању су покривене, али негативна разлика ће
бити покривена када позајмица предузећу за Директне
инвестиције града Источно Сарајево буде враћена у
градски буџет. Битно је нагласити да је буџет Града
у протеклој години био стабилан у потпуности, као и
у првих пет мјесеци ове године. Постоји проблем око
прихода од комуналних такси који морамо ријешити са
Министарством финансија Републике Српске или кроз
дјеловање Скупштине – истакао је Ћосић.
Пред одборницима се нашла Информација о
стању у области водоснабдијевања градских општина.
Градоначелник Ћосић је рекао да су одборници
информисани и о договору предузећа „Водовод и
канализација“ Источно Сарајево са руководством
општина Источно Ново Сарајево, Источна Илиџа и
Трново о почетку радова на укључењу изворишта
Градски млини у водоводни систем доњег дијела
Града, који би према његовим ријечима требало да
буде реализован током ове године.

– За подршку пројекту Повећање водоводних
капацитета Градска управа је издвојила 200.000 КМ.
Лобираћемо да се уплати новац који Влада Републике
Српске треба да обезбиједи за овај пројекат. Осим
тога, водићемо рачуна и о осталим областима
водоснабдијевања на подручју остатка Града и то ће
бити у фокусу у наредном периоду. Током ове године

Одборник Српске демократске странке у
градском парламенту Предраг Шаровић истакао је
да су гласали против Извјештаја о извршењу буџета
за 2021. годину јер је први пут у историји Града
забиљежен буџетски дефицит. Он је констатовао да не
зна како ће то бити покривено, али се нада да ће тај
проблем у наредном периоду бити ријешен.
Одборници су примили к знању Информацију
о стању у привреди на подручју Града за протеклу
годину.
Предсједник Скупштине Града Источно
Сарајево Бранко Короман казао је да је на подручју
Источног Сарајева регистровано 86 нових привредних
субјеката, док су само два угасила пословање, те да је
укупни капитал повећан за око 83 милиона КМ.
На десетој редовној сједници Скупштине Града
Источно Сарајево, одборници су се договорили да
буде сачињен преглед стања у области магистралних
путева на подручју Града те да се од Владе Републике
Српске затражи да поправи стање на најугроженијим
дионицама, као и да се разговара о одређеним
стратешким пројектима, међу којима је најзначајнији
изградња треће траке преко Романије.
БРАНКА РАДОЊИЋ
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АКТУЕЛНОСТИ
Градоначелник Љубиша Ћосић посјетио
општину Соколац

ГРАДСКА УПРАВА ПОДРЖАЋЕ
БРОЈНЕ ПРОЈЕКТЕ

Г

радоначелник Источног Сарајева Љубиша Ћосић
посјетио је 10. маја, општину Соколац, гдје је са
начелником ове локалне заједнице Милованом
Бјелицом и директором ШГ „Романија“ Страхињом
Башевићем, који је и одборник у општинској и
градској скупштини, разговарао о инфраструктурним
и туристичким пројектима, подршци Удружењу
произвођача млијека „Благо Романије“ те рјешавању
проблема Аутобуске станице у Сокоцу.
Град Источно Сарајево ће, према Ћосићевим
ријечима, у склопу ребаланса буџета и планираних
капиталних издвајања за пројекте, финансирати

пројектну документацију, а потом и реконструкцију
главне саобраћајнице у општини – Улицу Цара Лазара
као и рехабилитацију путне комуникације од Хан
Пијеска до Сокоца те од Подроманије до излаза из
Сокоца.
– Очекујемо да ће републичко руководство
испоштовати договор, а наш план је да издвојимо
400.000 КМ из градског буџета. Половином јула
могли бисмо расписати тендер. С обзиром на то да
увијек постоје бројни изазови везани за тендерску
процедуру, у најбољем случају радови би требали да
почну у септембру, а ако временске прилике дозволе,
током ове године завршени. Ако то не буде било
могуће, онда би дио радова који се односи на паркинг
просторе, требало извршавати на прољеће идуће
године – појаснио је.
Град Источно Сарајево пружиће подршку у
рјешавању функционисања Аутобуске станице.
– Почетна идеја је да општина Соколац и Град
буду партнери у куповини тог простора, а потом ћемо се
заједнички опредијелити према тој намјени. Земљиште
Аутобуске станице могли бисмо искористити као
будућу локацију Ватрогасне јединице у Сокоцу – казао
је градоначелник Ћосић.
Градоначелник је истакао да је један од важних
циљева у општини Соколац и пројекат прекограничне
сарадње са србијанском општином Пожега, гдје је
кандидован Парк шуме „Талине“, а који се спроводи
уз сарадњу са Развојном агенцијом Града.
ЈЕЛЕНА МАРИНКОВИЋ

Потписан споразум о сарадњи са произвођачима млијека

Г

ФИНАНСИЈСКА ПОДРШКА ОД 50.000 КМ

радоначелник Источног Сарајева Љубиша Ћосић
и директор Аграрног фонда Ивана Новаковић
потписали су 10. маја са представницима
соколачког Удружења произвођача млијека и
млијечних производа „Благо Романије“ Споразум о
сарадњи којим је предвиђена финансијска подршка
од 50.000 КМ.

Ћосић је рекао да је Градска управа препознала
потенцијал у произвођачима млијека са Сокоца који су
прошле године произвели више од пет милиона литара
млијека.

– Општина Соколац, са више од 600 квадратних
километара
површине,
располаже
значајним
пољопривредним потенцијалима и том површином
располажу вриједни домаћини, који се, углавном,
баве сточарством. Градска управа је прије мјесец дана
остварила контакт са Удружењем произвођача млијека
„Благо Романије“, које броји 197 чланова – рекао је
Ћосић.
Он је рекао да је ових 50.000 КМ недовољно, али
да је и у претходном периоду око 28.000 КМ помоћи дато
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за пластеничку производњу, као и да ће у наредном
периоду за укупну помоћ пољопривредницима бити
издвојено око 30.000 КМ.

– За 2023. и 2024. годину биће издвојено још
више средстава за подршку овом удружењу, јер се
ради о људима који на организован начин производе
млијеко и дају га у откуп – рекао је Ћосић новинарима.
Директор Аграрног фонда Ивана Новаковић
рекла је да ће овај фонд, уз подршку Града Источно
Сарајево, пружати подршку произвођачима млијека и
у наредном периоду.

– У наредном периоду ћемо се трудити да та
средства буду повећана – рекла је Новаковић.
Предсједник Удружења произвођача млијека и
млијечних производа „Благо Романије“ Саша Каповић
изразио је захвалност градоначелнику Источног
Сарајева, који је препознао њихове проблеме и
потребе. Он је истакао да ће Град Источно Срајево ове
године за све чланове Удружења платити млијечне
картоне.
СРНА

Завршни радови на пројекту ЦЕБ 2

АКТУЕЛНОСТИ

АСФАЛТИРАЊЕ ОКО
НОВОИЗГРАЂЕНИХ ЗГРАДА

А

сфалтирањем простора око два стамбена објекта
израђена према пројекту ЦЕБ 2 приведени су
крају радови везани за овај пројекат који је
финансиран кредитним средствима Развојне банке
Савјета Европе.
Начелник општине Милован Бјелица рекао
је да је у оквиру ових радова асфалтиран комплетан
паркинг-простор око зграда те приступни путеви
укупне површине око 2.000 квадратних метара, те
подсјетио да вриједност пројекта износи преко 4
милиона конвертибилних марака, уз учешће локалне
заједнице од око 800.000 КМ.
– Пројектом ЦЕБ 2 локална заједница је уз помоћ
Владе Републике Српске, Министарства за људска
права и избјеглице БиХ, Министарства за избјегла и
расељена лица Републике Српске и међународних
организација ријешила стамбено питање 64 породице
које су добиле опремљене стамбене јединице. У току је
припрема новог пројекта за око 60 стамбених јединица
за пријаву на јавни позив за ЦЕБ 3 – казао је Бјелица.
Предсједник Кућног савјета зграде Војислав
Василић истакао је задовољство станара и објаснио

Прекогранична сарадња општина
Соколац и Пожега

САРАДЊА КРОЗ РАЗЛИЧИТЕ
ОБЛАСТИ СА АКЦЕНТОМ НА
ТУРИЗАМ

У

оквиру пројекта прекограничне сарадње
општина/градова БиХ, Републике Српске и Србије
начелник општине Соколац Милован Бјелица
са сарадницима, трећег маја боравио је у радној
посјети општини Пожега, како би били договорени
даљи кораци везани за пројекат у области туризма у
вриједности око 350.000 евра.
Према ријечима начелника Бјелице пројекат
који је спојио ове двије општине отвара могућност
за остваривање сарадње кроз различите области са
акцентом на туризам.

– Вриједност пројекта је око 350.000 евра с
тим што општине учествују са око 20 одсто од укупних
средстава. Искрено се надамо да ћемо испунити
услове како бисмо ушли у даљу процедуру. Због тога је
наша општина у програм укључила и Развојну агенцију
Града. Иако смо имали неколико опција у области

да су Савјет основали с циљем одржавања објекта
и заједничких просторија те унапређења услова
становања. Према његовим ријечима Кућни савјет
ће се у наредном периоду укључити у вањско
уређење зграде, сређивањем земљаних површина
гдје планирају посадити украсно грмље и цвијеће те
направити клупе за одмор.
Циљ пројекта ЦЕБ 2 који је покренуло
Министарство за људска права и избјеглице БиХ,
а у којем је учестовало Министарство за избјегла
и расељена лица РС, је затварање колективних и
алтернативних смјештаја који је финансиран кредитним
средствима Развојне банке Савјета Европе.
ЈЕЛЕНА ЋАЈИЋ

туризма, одлука је да приоритет буде подручје Парка
шуме „Талине“, како би се уредиле пјешачке стазе,
обновила расвјета те поставиле справе за вјежбање –
рекао је Бјелица.
Општина Пожега, која броји преко 35.000
становника, и раније је имала добру сарадњу са нашом
општином. Бјелица је истакао да је ово прва локална
заједница у Србији која је покренула систем дуалног
образовања.

– Посебно смо се заинтересовали за ту тему.
С обзиром на то да имају бројне услове за обуку у
наредном периоду, уколико буде заинтересованих,
размотрићемо финансијску могућност да, уз сарадњу
општине и локалних привредника, заинтересована
лица пошаљемо на дошколовавање, односно
преквалификацију. Овдје првенствено мислим на
занате: механичаре, браваре, керамичаре, монтере
централног гријања, електричаре – појаснио је
начелник.
Планирано је да наредни састанак буде
одржан у Сокоцу те је начелно договорено да се уђе
у потписивање протокола како на пољу сарадње у
пољопривреди, нарочито у мљекарству, тако и по
питању спорта, културе и образовања.
ВЕДРАНА РЕНОВИЦА
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АКТУЕЛНОСТИ
Дом здравља „Др Љубомир Ћеранић“

педијатар др Адријана Станар, изразила је захвалност
Влади Републике Српске и ресорном министарству на
изразито вриједној донацији.

– Уређај који одраније посједује Установа
интензивно је кориштен у вријеме епидемије вируса
корона. Практично, кориштен је три пута више него у
ранијем периоду тако да је дневно излазило и до 80
снимака. Поносни смо на овај пројекат и на институције
Владе Републике Српске које су препознале наш
огроман труд и мукотрпан рад током протекле двије
и по године пандемије. Вјерујем да ће ова опрема још
значајније подићи ниво услуга које пружамо за своје
пацијенте – истакла је директорица Станар и додала
да је донација набављена у склопу „Хитног пројекта
ковид 19“, који финансира Свјетска банка.

ДОНАЦИЈА САВРЕМЕНОГ
ДИГИТАЛНОГ МОБИЛНОГ
РЕНДГЕН УРЕЂАЈА

Д

ом здравља „Др Љубомир Ћеранић“ Соколац
добио је савремени дигитални мобилни рендген
уређај, чија је укупна вриједност 116.650
КМ. Ова донација обезбијеђена је у оквиру јавне
набавке медицинске опреме за здравствене установе
у Републици Српској, посредством Министарства
здравља и социјалне заштите Српске.
Директорица

ове

здравствене

установе,

Здравствени радници поднијели су велики
терет у пандемији, али и поред бројних изазова,
успјели су да се одупру свим потешкоћама. Да би
се унаприједила примарна здравствена заштита,
неопходна су стална улагања, чему ће засигурно
допринијети поменута вриједна и квалитетна опрема.
Подсјећамо, прошле године је Развојни
програм УН (УНДП) донирао ултразвучни апарат
Дому здравља „Др Љубомир Ћеранић“ Соколац, чија
је вриједност 20.000 евра. Значајне су и донације
санитетских возила, која су обезбијеђена захваљујући
Влади Јапана.
ЈЕЛЕНА МАРИНКОВИЋ

Почела реконструкција далековода
Соколац–Мокро

ИНВЕСТИЦИЈА ВРИЈЕДНА
150.000 КМ

У

Сокоцу је 17. маја почела реконструкција
далековода
Соколац–Мокро,
капитална
инвестиција
Електродистрибуције
Пале
вриједности око 150.000 КМ.
Према
ријечима
управника
Електродистрибуције радне јединице Соколац Срђана
Кнежевића, реконструкција далековода ријешиће
вишегодишњи проблем мјештана овог дијела локалне
заједнице.

– Каблирањем далековода кроз насељено
мјесто Брезјак и повлачењем новог излаза за
индустријску
зону
Подроманија
ријешићемо
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деведесетогодишњи проблем напајања градског
насеља Брезјак. Ово насеље је било везано за рурална
подручја због чега је долазило до честих прекида у
снабдијевању електричном енергијом. У првој етапи
радова припојићемо ово насељено мјесто градској
зони како бисмо ријешили те проблеме – објаснио је
Кнежевић.
Кнежевић је истакао да је ријеч о капиталном
улагању Електродистрибуције од око 150.000 КМ.

– Уз малу помоћ радне снаге из радних
јединица Вишеград и Пале положили смо 7 километара
високонапонског кабла. У оквиру друге фазе
реконструкције далековода планирано је повлачење
новог излаза далековода од школе до 35-киловолтног
далековода Соколац – рекао је Кнежевић.
Према плану, закључно са јуном ове године,
инвестиције Електродистрибуције Пале на подручју
наше општине износиће око 350.000 КМ.
ЈЕЛЕНА ЋАЈИЋ

У Сокоцу обиљежен 16. јун

ДРУШТВО
неустрашивих бораца који су у јуну 1995. херојским
напорима сломили офанзиву такозване Армије БиХ.
Циљ вишеструко бројнијег непријатеља био је да
порази славни Сарајевско-романијски корпус, али у тој
намјери нису успјели – навела је она и додала:
– Дужни смо да памтимо и цијенимо њихову
жртву, да водимо рачуна о њиховим породицама,
преживјелим саборцима и онима који су на бранику
наше слободе остали без дијелова свога тијела. Дужни
смо да и даље одлучно бранимо Републику Српску, јер
је она гарант нашег опстанка, слободе и развоја.
Према њеним ријечима, свака институција и
надлежност Републике, сваки комад територије, свако
слово у Уставу тешком муком су извојевани.
Начелник општине Соколац Милован Бјелица
је поручио да не можемо о одбрани Сарајевскороманијске регије говорити само 16. јуна, али можемо
и 16. јуна, као о симболу свих датума, свих офанзива и
битака које су успјешно одбијене и добијене те изразио
захвалност предсједници РС Жељки Цвијановић која
је присуствовала овом догађају.

ВЕЛИЧАНСТВЕНА ОДБРАНА
САРАЈЕВСКО-РОМАНИЈСКЕ
РЕГИЈЕ

П

редсједник Републике Српске Жељка Цвијановић
присуствовала је у Сокоцу обиљежавању 16.
јуна – Дана одбране Сарајевско-романијске
регије и положила вијенац на Централни крст „Малог
Зејтинлика“. Вијенце су још положили предсједавајући
Савјета министара Зоран Тегелтија и изасланик
српског члана Предсједништва БиХ Бошко Томић.
Цвијеће су положили и делегације Народне скупштине
Републике Српске, Трећег пјешадијског (Република
Српска) пука, представници општина, општинских
борачких организација и организација проистеклих
из минулог рата са подручја Сарајевско-романијске
регије, као и замјеник амбасадора Србије у БиХ.
Након одавања почасти делегација је присуствовала
служењу парастоса у Манастиру Светог Георгија на
Равној Романији.

Предсједник Српске
Жељка Цвијановић
истакла је у обраћању да је Сарајевско–романијска
регија колијевка Републике Српске, да је са њом
дијелила добро и зло, са њом расла и развијала се и
да је тако и данас те да је посебна част бити на Равној
Романији и заједно обиљежити дан када је одбрањена
Сарајевско-романијска регија.

– Нека нам овај дан буде подсјетник на
херојске подвиге из прошлости и путоказ ка мирној и
просперитетној будућности. Живећи данас у слободи,
дужни смо да се с посебним поштовањем сјећамо наших

– Сарајево и Романија су брањене и одбрањене
кроз 35 непријатељских офанзива. Спомен-црква
Светог великомученика Георгија на Равној Романији,
на чијим су зидовима уклесана имена 4.210 погинулих,
свједочи о жртви датој за одбрану огњишта. Имена
умјесто фресака стални су нам подсјетник на жртву,
херојство и цијену слободе. Сарајевско-романијски
корпус Војске Републике Српске био је носилац
одбране и отпора, чији су припадници током цијелог
рата одолијевали знатно бројнијем непријатељу.
Спријечили смо оно што смо у два свјетска рата
преживјели, да нас кољу на Дрини, да нам пале куће
и затиру огњишта. Па ипак нека огњишта и куће су
спаљене, након рата, у миру, након споразума, који је
одбрањену територију предао у руке оних који је нису
могли узети силом. Тај мир плаћен је, између осталог,
и гробљем два пута сахрањених јунака – истакао
је Бјелица и додао да се данас сјећамо херојства и
палимо свијеће за јунаке који су пали, за њихове живе
другове, за дјецу и унуке и једних и других, на многаја
љета и на спасење.
Медијима се обратио и предсједник Борачке
организације Републике Српске Радан Остојић који је
поводом Дана одбране Сарајевско-романијске регије
поручио да је народ ових простора дао огромну
жртву за стварање Републике Српске, о чему најбоље
свједочи Војничко спомен-гробље „Мали Зејтинлик“ и
бројни споменици широм ове регије.
На Сокоцу и Равној Романији 16. јуна обиљежена
је херојска одбрана Сарајевско-романијске регије
у Одбрамбено-отаџбинском рату у којој је животе
положило више од 4.000 српских бораца.
ВЕДРАНА РЕНОВИЦА
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ДРУШТВО

Положени вијенци на „Мали Зејтинлик“

К

од Централног крста на Војничком споменгробљу „Мали Зејтинлик“, у Сокоцу, 28. априла
служен је помен и положени вијенци у оквиру
обиљежавања тридесет година од формирања
Војске Републике Српске и седамнаест година Трећег
пјешадијског (Република Српска) пука.
Полагању вијенаца претходило је служење
Свете литургије за погинуле борце, војсковође и умрле
борце од завршетка рата па све до данас у Манастиру
Светог великомученика Георгија на Равној Романији.
Командант Трећег пјешадијског (РС) пука
бригадир Милорад Крајшумовић истакао је да
припадници овог пука извршавају своју мисију
баштињења Војске РС и српског народа.
– У склопу поменуте мисије, један од главних
задатака је обиљежавање Дана Војске РС и Трећег
пјешадијског (РС) пука. Ове године је јубилеј, три
деценије, тако да те активности организујемо током
неколико дана. Положили смо вијенце на „Мали
Зејтинлик“ и одали дужну почаст херојима, најбољим
од нас, који су својим животима поплочали пут
слободе којим ми данас ходимо – нагласио је бригадир
Крајшумовић.
Честитавши грађанима РС Дан Војске,
начелник општине Соколац Милован Бјелица
подсјетио је да је један од најзначајнијих датума у
нашој историји формирање Војске Српске Републике
Босне и Херцеговине 12. маја 1992. године, на сједници
Народне Скупштине у Бањалуци.
– Имали смо
формиране јединице
Југословенске Народне армије (ЈНА) до формирања
војске, јер је била легитимна и легална јединица
216. брдска бригада, која је имала сједиште у Хан
Пијеску, али је покривала подручје Сокоца, а која је
касније трансформисана у Прву и Другу Романијску
моторизовану бригаду – навео је Бјелица.
Према његовим ријечима, у Сокоцу је било
сједиште Митрополије дабробосанске, Корпуса и Војне
команде, а недалеко и сједиште Врховне команде
Војске, Владе и Предсједништва Српске.
– Соколац је прихватио највредније а то су
погинули борци, који су свој живот узидали у темељ
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ОДАТА ПОЧАСТ ХЕРОЈИМА
КОЈИ СУ СВОЈИМ ЖИВОТИМА
ПОПЛОЧАЛИ ПУТ СЛОБОДЕ
Српске, тако да су Српско војничко гробље нови
Зејтинлик и Манастир на Равној Романији „Соколица“
печат РС. Нема светијег мјеста за обиљежавање
јубилеја Српске од овог – нагласио је он.
Он је додао да су на „Мали Зејтинлик“ долазили
званичници из Југославије и Србије, као и велики
црквенодостојници, попут патријарха Московског
и цијеле Русије Алексија, затим блаженопочивши
патријарх Павле и патријарх Иринеј, док је општину
Соколац прошле године посјетио патријарх Порфирије.
Предсједник Скупштине Борачке организације
општине Соколац и предсједник Одбора борачких
организација Сарајевско-романијске регије Жељко
Лалић нагласио је да морамо чувати нашу републику,
која је нападнута са свих страна. Изразио је наду да ће
српски народ имати довољно разума, снаге и слоге да
је поново одбрани, не за нас, него за будућа покољења.
Вијеце на Централни крст на „Малом
Зејтинлику“ положиле су делегације града Источно
Сарајево, општине Соколац, Борачке организације
Републике Српске, Оружаних снага и Трећег
пјешадијског (Република Српска) пука, Организације
старјешина
Сарајевско-романијске
регије,
православних припадника деминерског батаљона у
Оружаним снагама Босне и Херцеговине.
БРАНКА РАДОЊИЋ

Драган (Обрад) Бојовић
(21.11.1952 – 30.05.1993)

Недељко (Виде) Кошарац
(13.07.1957 – 14.05.1993)

Тридесетог маја навршило се 29
година од смрти мог драгог брата, који
је храбро погинуо за Републику Српску.

С поштовањем и поносом чувамо
успомену на тебе. Док ми живимо,
живјећеш и ти са нама!

Његова сестра Мира Бојовић

Супруга Блаженка, син Владимир и кћерка
Бранка са породицама

Сјећање на страдање Срба у Старом
Броду

ДРУШТВО
Министар рада и борачко-инвалидске заштите
Душко Милуновић рекао је да Влада РС обиљежава 32
догађаја од значаја за Републику Српску и поручио је
да српски народ не смије заборавити страдања, да се
приче требају преносити младим генерацијама.

– Настојали су да Србе масовно побију и
протјерају са ових простора и управо овдје у Старом
Броду извршен је највећи масакр над 6.000 српске
дјеце, жена и стараца који нису могли прећи ријеку
Дрину. Злочин су починили Хрвати у регуларним
јединицама НДХ и муслимани који су били у њиховим
и другим јединицама и ханџар дивизијама – рекао је
Милуновић.
Бошко Томић изасланик српског члана
предсједништва БиХ на скупу је нагласио да 80 година
није било довољно да се сакрије злочин над српским
народом на овим просторима.

НАРЕДНЕ ГОДИНЕ СОКОЛАЦ
ДОМАЋИН СВЕЧАНЕ
АКАДЕМИЈЕ

У

Старом Броду код Вишеграда, 28. маја обиљежена
је осамдесета годишњица злочина над више од
6.000 Срба Сарајевско-романијске регије, које
су убиле усташе Јуре Францетића, а страдали Срби
били су са подручја Сокоца, Сарајева, Олова, Кладња,
Рогатице, Горажда, Хан Пијеска и Вишеграда. Убијеним
цивилима служен је парастос на мјесту страдања у
Старом Броду, положени су вијенци на споменик и
бијеле руже у ријеку Дрину.
Обиљежавању су присуствовали министар рада
и борачко-инвалидске заштите Душко Милуновић,
изасланик српског члана предсједништва БиХ Бошко
Томић, посланици у Парламентарној скупштини БиХ
Сања Вулић и Ненад Нешић, посланици у Народној
скупштини РС Перо Петровић, Александар Главаш,
Љубиша Крунић и начелници општина Соколац
Милован Бјелица, Вишеграда Младен Ђуревић,
Рогатице Милорад Јагодић, Новог Горажда Мила
Петковић, Рудог Драгољуб Богдановић, Хан Пијеска
Слободан Ђурић као и замјеник начелника општине
Источна Илиџа Мирослав Лучић.
У ријеку Дрину цвијеће су спустиле и
делегације Трећег пјешадијског (Република Српска)
пука, Удружење „Карађорђе“ из Херцег Новог и
представници невладиних организација и удружења
проистеклих из Одбрамбено-отаџбинског рата.
У Спомен-музеју, који је освећен у мају
2019. године, на зидовима је исписано преко 6.000
страдалника, а у музеју се налази 27 скулптура са
39 ликова који симболизују српске мајке са дјецом
у наручју које улазе у набујалу Дрину. Најмасовније
убијање извршено је 22. марта 1942. године.

– Срби су народ који ће опстати, али само ако
будемо јединствени. То је показао и посљедњи рат
када нисмо били подијељени и успјели смо да спасимо
Републику Српску – нагласио је Томић.
Очевидац великог страдња Срба у Старом
Броду Милорад Ћебић новинарима је испричао како је
успио прећи са друге стране Дрине и да је гледао како
су се дјевојке држале за руке и скакале у набујалу
воду како би побјегле од руке зликоваца.

– А Дрина из брда у брдо. То је било прољеће,
велики сњегови, велика вода и нико није могао да
преплива. Кад су усташе стигле, није се имало куд. Тај
је народ морао или њима под нож, или у Дрину. Ја сам
имао 13 година, све сам гледао – присјетио се Ћебић.
Обиљежавање је организовао Одбор Владе РС
за његовање традиције ослободилачких ратова.
Ове године у Вишеграду одржана је и свечана
академија у знак сјећања на невино пострадале жртве.
Наредне године, у посљедњој седмици мјесеца маја,
Соколац ће бити домаћин одржавања ове академије.

– Ми ћемо идуће године бити домаћини,
односно организатори једне величанствене академије
посвећене страдању нашег народа на простору
Источног дијела РС, посебно кад је у питању општина
Соколац, јер је управо најстрадалнија наша општина
са највише страдалих у овом злочину, па и породица
са највише настрадалих чланова је са подручја
Сокоца, гдје је у породици Поповић из мјесне заједнице
Ћаварине настрадало 37 чланова. Наставићемо да
његујемо ову традицију да се сваке године виђамо на
овом мјесту и у што већем броју – нагласио је начелник
Бјелица.
Потојереј-ставрофор Драган Вукотић у
обраћању присутнима појаснио је да су у информациони
систем пописана прикупљена имена страдалих, међу
којима и 126 беба до годину дана, 408 дјеце од двије
до пет година те 941 дијете од пет до четрнаест година.
ЈЕЛЕНА СТАНИШИЋ
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ДРУШТВО
Дан побједе над фашизмом

ЗА ОТАЏБИНУ СТРАДАЛО 1.150
БОРАЦА

П

олагањем вијенаца на Спомен-костурницу у
Парку бораца Романије, у Сокоцу, на којој су
уписана имена 969 партизанских бораца са
подручја ове општине погинулих у Другом свјетском
рату, обиљежен је 9. мај – Дан побједе над фашизмом.
Предсједник општинског одбора Савеза
удружења бораца народноослободилачког рата
(СУБНОР) Миливоје Јанковић истакао је велики
допринос бораца са ширег романијског подручја у
побједи над фашизмом.
– Са романијског подручја живот је за
ослобођење отаџбине дало 1.150 бораца, 420 бораца
Романијског одреда те 71 борац из Двадесете
романијске бригаде. Морамо поменути и 5.493 цивилне
жртве са романијског војног подручја и 6.000 у погрому
на Броду у Милошевићима 1942. године. Допринос
Романије у овој побједи видимо, не само кроз ове
бројке него и кроз цјелокупан однос у послијератном

Дан романијских бригада

САРАЈЕВСКО-РОМАНИЈСКО
РАТИШТЕ ДАЛО НЕМЈЕРЉИВ
ПЕЧАТ

П

олагањем вијенаца на Централно споменобиљежје у Сокоцу, на којем су уписана имена
1.250 бораца са подручја Сарајевско-романијске
регије који су погинули у Oдбрамбено-отаџбинском
рату, посјетом Спомен-соби, у којој је изложено 650
фотографија погинулих бораца са подручја општине
Соколац, и служењем парастоса погинулим и умрлим
демобилисаним борцима, обиљежен је 21. мај – Дан
романијских бригада.

Предсједник Скупштине Борачке организације
општине Соколац Жељко Лалић истакао је да је кроз
Прву романијску пјешадијску и Другу романијску
моторизовану бригаду Војске РС прошло преко 15.000
бораца.
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периоду – истакао је Јанковић и предложио да једна
од будућих улица у Сокоцу носи име Романијских
бригада.
Јанковић је најавио да ће ове године, на нивоу
Републике Српске, Соколац бити домаћин централне
манифестације обиљежавања 80 година устанка
народа Босне и Херцеговине и Романије против
фашизма, те позвао управу Општине и Града Источно
Сарајево да до 27. јула обнове Спомен-костурницу и
Споменик романијском борцу.
Начелник општине Соколац Милован Бјелица
честитао је Дан побједе на фашизмом.
– Нама остаје да његујемо традицију и чувамо
успомену на људе који су живот дали за слободу, те
да не дозволимо ревизију онога што се десило прије
77 година, од стране оних који би ту побједу да умање
а истину искриве – поручио је начелник Бјелица.
Полагањем вијенаца на Спомен-костурницу
у Парку бораца Романије, почаст жртвама су одали
начелник општине Соколац Милован Бјелица са
сарадницима, делегација Скупштине општине
Соколац, представници управе Града Источно Сарајево
те Општинског одбора СУБНОР-а Соколац.
ЈЕЛЕНА ЋАЈИЋ

– Сарајевско-романијско ратиште је ратиште
са преко 4 хиљаде погинулих бораца и да није
било овог ратишта данас сигурно не бисмо имали
Републику Српску овакву какву имамо. Наша обавеза
је да обиљежавамо ове значајне датуме, да се сјећамо
наших погинулих сабораца и што више излазимо у
сусрет нашим ратним војним инвалидима и породицама
погинулих бораца, првенствено њиховој дјеци – рекао
је Лалић.
Пензионисани пуковник Мирко Тривић био
је ратни командант Друге романијске моторизоване
бригаде од 1994. године до завршетка борбених
дејстава на Жепи, гдје је рањен током офанзивних
дејстава.

– Друга романијска бригада и њени борци могу
поносно да причају о борби и заслугама које су дали
за стварање, одбрану и очување Републике Српске. У
рату је то било борбом, у миру ангажовањем у свим
могућим акцијама и удружењима, тако да никада није
било упитно колика је заслуга ове бригаде у стварању
Републике Српске – казао је Тривић.
Начелник општине Соколац Милован Бјелица
истакао је да се овим симболичним окупљањем одаје
почаст свима онима који су заслужни за стварање
војске и одбрану Републике Српске.
Прва Романијска пјешадијска бригада
одликована је Медаљом Петра Мркоњића, а Друга
романијска моторизована бригада Орденом Немањића.
ЈЕЛЕНА ЋАЈИЋ

Служен парастос и положени вијенци на
споменик у Барама

ПОГИНУЛИ БОРЦИ СУ СВЕТИЊА

У

Мјесној заједници Баре, 11. јуна служен је
парастос, одата почаст и положени вијенци на
спомен-обиљежје на којем су уписана тридесет
три погинула борца и пет цивилних жртава из
протеклог Одбрамбено-отаџбинског рата. Ово свето
мјесто представља успомену на све људе који су дали
своје животе на бранику домовине.
Предсједник Одбора борачких организација
Сарајевско-романијске регије Жељко Лалић подсјетио

ДРУШТВО
је да се обиљежавање дана сјећања на страдале у
Барама одржава од 2018. године, те да су споменобиљежје изградили мјештани овог села уз финансијску
подршку општине Соколац и града Источно Сарајево.
Предсједник
Мјесног
одбора
Борачке
организације Баре Млађен Милинковић, борац
прве категорије и ратни војни инвалид, није крио
незадовољство што обиљежавању није присуствовао
већи број људи, првенствено чланова породица
погинулих бораца чија се имена налазе на овом
споменику.
– Много значи што имамо један овакав
споменик у нашем мјесту. Познавао сам све ове људе и
када прођем поред, сјетим се тог заједничког живота.
Иначе, тежак нам је живот, лоши путеви, удаљено село,
али ако и ми напустимо, неће нико остати и питање је
како ће бити за пар година, ко ће ово одржавати и да
ли ће ико бити овдје – закључио је Милинковић.
Предсједник Одбора породица погинулих и
несталих бораца општине Соколац Марко Јовановић
констатовао је да је овај споменик свједочење једног
времена у којем је народ овог краја дао све од себе да
би данас Република Српска постојала. БРАНКА РАДОЊИЋ

Крсна слава Цркве Светих отаца Првог
васељенског сабора у Ћаваринама

У

МЈЕСТО САБОРОВАЊА И
ЧУВАЊА ВЈЕРЕ

мјесној заједници Ћаварине, 5. јуна обиљежена
је крсна слава Храма Светих отаца Првог
васељенског сабора. Свету архијерејску литургију
служио је Његово високопреосвештенство митрополит
дабробосански господин Хризостом, уз саслужење
свештенства.

– Нека Господ Бог благослови општину Соколац
и село Ћаварине, да се увијек и непрестано овако
сабирате, обнављате своја огњишта, имања, фамилије
и своје успомене. Често сам говорио да ће убрзо доћи
времена у којима ће ова земља бити веома скупа и
драгоцјена. Немојте се заваравати и продавати је.
Свако ко је то урадио врло брзо се покајао – поручио
је митрополит Хризостом.
Прослави крсне славе присуствовали су
градоначелник града Источно Сарајево Љубиша
Ћосић, начелник општине Соколац Милован Бјелица,
предсједник СО Соколац Сретко Марјановић
и одборници, предстваници јавних установа и
институција из ове локалне заједнице, привредног и
културног живота те бројни вјерници. Кум славе била
је фамилија Башевић.

– Ова мјесна заједница је у току немилих

ратних догађаја дала велики допринос; око 130 бораца
је учествовало у отаџбинским борбама. Нажалост,
22 борца су дала животе за одбрану земље те им је
споменик подигнут овдје у Ћаваринама. Што се тиче
Башевића имали смо 36 бораца, од којих троје ратних
војних инвалида. Наша фамилија изњедрила је бројне
докторе наука, инжењере, вриједне привреднике
и раднике којима се поносимо – рекао је Томислав
Башевић, у име домаћина и кума славе цркве.
И ове године, у некадашњој школи окупили
су се ђаци прве генерације осмогодишње школе.
Иницијативу за изградњу цркве у Ћаваринама
покренуо је Милан Јоловић, са групом комшија и својих
пријатеља, а земљиште је освјештано 2014. године. За
сљедећу годину кумство је припало фамилији Амовић.
ЈЕЛЕНА МАРИНКОВИЋ
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ДРУШТВО

Обиљежена крсна слава Манастира Свете Тројице у
Озерковићима
сами да се уче и обучавају и управо тако, оно што нама
фали, Господ даје и надокнађује – све недостатке,
које имамо као људи, Господ нам на божански начин
надопуњује. На величанствени празник Педесетнице,
испуњено је оно што је Господ казао – да ће их обући
у силу с висине, и то такву силу да ће побиједити
Римско царство и претворити га у једну велику Цркву.
Поред гоњења и страдања, Свети апостоли су узорали
цијелу Римску империју и посијали Ријеч господњу,
која је никла, те је Римско царство постало највеће
хришћанско царство у историји.

Кумство преузело УГ „Свети
Василије Острошки“

У

Манастиру Свете Тројице у Озерковићима, 12.
јуна обиљежена је крсна слава –Света Тројица.
Свету архијерејску литургију служио је Његово
високопреосвештенство митрополит дабробосански
Хризостом. Обраћајући се окупљеним вјерницима,
бесједио је о светим апостолима, истичући да су они
били обични људи – рибари, који су све за собом
оставили и кренули за Господом.

– Није било науке и неке школе да би они могли

Тринаесто ходочашће манастиру Острог

ДОНИЈЕЛИ БЛАГОСЛОВ СВЕТОГ
ВАСИЛИЈА ОСТРОШКОГ

Н

а истом мјесту, у порти храма Романијске
Лазарице, одакле су на Ђурђевдан пјешице
кренули на пут од 230 километара ка манастиру
Острог, 12. маја, дочекани су ходочасници. По
тринаести пут донијели су благослов Светог Василија
Острошког свом народу, а у колони је био 31 поклоник.
Придружили су им се ходочасници из Пала, Мокрог,
Рогатице, Фоче, Источног Сарајева, Хан Пијеска и
Бијељине. Након богослужења у Цркви Светог пророка
Илије, ходочаснике је поздравио старјешина храма
отац Златко Богдановић.
– Знали смо да идете да поднесете жртву за
Христа и Светог Василија, у име свих нас. Отишли сте
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Јеромонах Георгије, игуман Манастира Свете
Тројице, честитао је кумство породици Станојловић
из Бијељине, захваливши им на великој помоћи коју
пружају у обнови манастира. За наредну годину
кумство је преузело Удружење грађана „Свети
Василије Острошки“ које је, по трећи пут, организовало
ходочашће.

– Сви су успјешно препјешачили пут дуг 18
километара. Дочек је био величанствен. За нас је
велика част и радост што смо као Удружење преузели
кумство за наредну годину. Надамо се да ћемо часно
одговорити том задатку – поручио је Дејан Елез,
предсједник Удружења.
ЈЕЛЕНА МАРИНКОВИЋ
да се помолите и пренесете наше молбе, терете, наше
радости и жалости, све оно са чиме живимо у своме
овоземаљском животу. И управо, ваш ходочаснички
пут Острогу, доноси овом граду и читавој Романији,
и свему што живи и постоји на њој, велики благослов
који нас одржава из године у годину – поручио је отац
Златко.
Вођа пута Младен Цвијетић каже да су
овогодишњи и стари и нови ходочасници показали
велику храброст и истрајност.
– Свака година има неко ново искуство, а ову ћу
памтити по количини благослова. Такође, оно по чему
ћемо се сјећати тринаестог поклоничког пута јесте и то
што је литургију служио патријарх српски Порфирије.
Захваљујем се нашој парохији и свештеницима, уз
чији благослов, све лакше чинимо – додао је овај
дугогодишњи ходочасник.
По девети пут у колони је био Младен
Вукосављевић.
– За тих шест дана, стајали смо раме уз раме,
уз све болове, туге и радости. Кренули смо одавде
као група од тридесетак људи, а у манастиру Острог
се поклонили као једна велика породица, што ми је
посебно драго – навео је Вукосављевић.
По дочеку ходочасника, обављен је чин
ломљења славског колача, поводом прославе крсне
славе Удружења грађана „Свети Василије Острошки“.
ЈЕЛЕНА МАРИНКОВИЋ

Година дана од оснивања Удружења „Романија“

ДРУШТВО

ПОВЕЗАТИ ПРИВРЕДНИКЕ ИЗ СРБИЈЕ СА САРАЈЕВСКОРОМАНИЈСКОМ РЕГИЈОМ

Г

одина дана је прошла откако је основано
Удружење „Романија“ у Београду које окупља
људе са подручја општина Рогатица, Пале, Хан
Пијесак и Соколац који живе у Србији, али гаје и његују
посебна осјећања према завичају. Током протеклог
периода реализоване су бројне активности и Удружење
се показало функционалним.
Предсједник Удружења „Романија“ Винко
Пандуревић присјетио се да су, док је био студент у
Београду на Војној академији, одржаване „Романијске
вечери“ које су организовали људи са ових простора.
– Тада су била друга законска решења у
погледу формирања удружења, односно невладиних
организација. У међувремену рад је утихнуо али људи
су осетили потребу да поново одржавају међусобне
везе са својим крајем. Идеја је потекла од Обрада
Галавића, који је дуго времена у Београду, као и још
неколико људи. Замолили су ме да будем председник,
али морам признати да сам сматрао да ми нисмо
дијаспора и да нема потребе да развијамо српску
културу више од осталих људи. Показало се да су они
ипак били у праву и да имамо неке специфичности
по којима се препознајемо као Романијци – навео је
Пандуревић.
Када је у питању финансирање, он истиче да је
то увијек бољка код невладиног сектора.
– Ми смо непрофитно удружење, али нам
закон не забрањује да учествујемо у конкурсима
које су министарства у Влади Србије препознала као
удружења од посебног интереса, а која су значајна за
развијање, неговање традиције и културе, а до сада
смо успели да имамо финансијска средства искључиво
путем донација људи са ових простора који имају
успешне фирме у Београду. Средства која тренутно
имамо на располагању су довољна за рад. Појединци
су свесно прихватили да сваки месец одређена
средства уплаћују на рачун Удружења – додао је.
На оснивачкој Скупштини било је присутно
око стотину људи и они су на неки начин оснивачи.
Пандуревић сматра да су чланови и она лица која се

нису формално учланила у Удружење. У наредном
периоду циљ је да Удружење буде препознатљиво
у мјесту оснивања и живљења, те да се формирају
подружнице у неким другим градовима, као што су
Нови Сад и Ужице.
– План је да у сарадњи са начелницима
локалних заједница видимо шта би у привредном
смислу било ефикасно. Надам се да се у догледном
времену можемо договарати у вези неких озбиљнијих
пројеката, као што је изградња фабрике, која би
побољшала живот људи на овом простору – увјерио је
Пандуревић.
Према ријечима координатора Удружења
„Романија“ за Републику Српску Милана Јоловића, циљ
оснивања Удружења је био да се сва интелектуална и
економска снага наших људи у Београду искористи
како би се помогло општинама Сарајевско-романијске
регије.
– Као што је рекао на оснивачкој Скупштини
Удружења замјеник градоначелника Београда Горан
Весић, у Београду живи преко 10.000 хиљада људи
са нашег краја. Међу њима је велики број утицајних
и моћних људи – доктора, генерала, политичара, који
засигурно могу помоћи.
Јоловић је навео шта је све урађено током
године дана под покровитељством Удружења, а
као најзначајније најавио је додјелу рендгенског и
ултразвучног апарата Дому здравља „Др Љубомир
Ћеранић“.
– Омогућен је одлазак дјеце на међународне
фудбалске утакмице Црвене звезде и Партизана у
Београд. Организовано је добровољно даривање крви
за нашу суграђанку, а даваоци су били навијачка група
Делије. Дониране су лопте за ФК „Гласинац 1936“,
затим у извођењу истакнутих глумаца Београдског
драмског позоришта одржана је представа „Јазавац
пред судом“. Можда и најважније је то да су соколачки
Дом здравља у неколико наврата посјетили љекари
специјалисти и бесплатно вршили прегледе – додао
је Јоловић, који је и члан Иницијативног одбора за
формирање Удружења „Романија“.
– За проблем који неко има, било да је
потребан љекарски преглед, држављанство или друго,
обраћа се Удружењу, које убрза процес, јер сасвим је
извјесно да је неке ствари лакше завршити тако него
као појединац – појаснио је он.
Поводом године дана од оснивања Удружења
„Романија“, 3. јуна, у свадбеном салону „Холивуд“,
у Београду организовано је „Романијско сијело“, на
којем су дијељени приступни члански листићи.
БРАНКА РАДОЊИЋ
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ДРУШТВО

Пети сабор старог српског пјевања „Пјевај, Романијо“

„РОМАНИЈСКО КОСОВО“ У
КНЕЖИНИ
Јереј Милан Ђукић поручио је да црква
представља драгуљ гдје долазимо и гдје су долазили
наши преци да се моле Богу, јер све полази из светог
храма.

П

ети сабор старог српског пјевања „Пјевај,
Романијо“, у организацији Културно-умјетничког
друштва „Завичај“, који је одржан у порти
Манастира Пресвете Богородице у Кнежини, код
Сокоца, окупио је више од 400 учесника изворних
пјевачких група из Србије, Црне Горе и Републике
Српске, а у програму су учествовали и гуслари,
фрулаши и пјесници.

Након литургије у манастиру обављен је чин
ломљења славског колача, чиме је обиљежена крсна
слава КУД-а „Завичај“ – Свети цар Константин и
царица Јелена.

У Новом Горажду одржан 19.Сабор
пјевања у Срба

УЧЕШЋЕ 61 ПЈЕВАЧКЕ ГРУПЕ

У

порти Цркве Светог Ђорђа у Новом Горажду,
традиционално, на Тројчиндан одржан је
деветнаести по реду Сабор старог пјевања у
Срба. Своје учешће дали су чланови 61 пјевачке групе,
у мушкој и женској конкуренцији, из Републике Српске,
Србије и Црне Горе.
У мушкој конкуренцији, у категорији Пјесме из
Републике Српске, прва награда припала је мушком
пјевачком друштву „Огњиште“ из Фоче, а Фочаци
су освојили и друго мјесто извођењем пјесама групе
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– Кроз пјевање, било литургијско или народно,
исказујемо најљепше емоције упућене Богу и народу.
Како каже апостол Павле: „Не будимо лијени, него
будимо огњени“ и управо са том једном ревношћу и
вјером ми смо приступили Богу, молећи се, али исто
тако смо организовали овај дан, да не заборавимо ко
смо и оно чему стремимо, а то је очување традиције –
рекао нам је јереј Ђукић.
Испред организатора КУД-а „Завичај“
предсједник Скупштине Драган Боровчанин је рекао
да се обнавља историја из 1989. године, када је у
Кнежини били преко 100.000 посјетилаца. Велику
помоћ у организацији ове манифестације пружили
су Министарство културе и информисања Републике
Србије, општина Соколац те бројни привредници који
дјелују на подручју наше општине.
ВЕДРАНА РЕНОВИЦА

„Плави невен“. Трећепласирана је била група „Извор“
из Чајнича. Код жена је најуспјешнија била ЖПГ
„Војковићи“ Источно Сарајево, друге су биле чланице
групе „Младост“ Пале а трећепласиране чланице
КУД-а „Миленко Ђукић Чико“ из Бијељине.
У категорији Пјесме из окружења Републике
Српске у мушкој конкуренцији, најуспјешнији су
били „Завичаци“ из Чачка, другопласирани су били
Пљевљаци – група „Љубишња“ док су треће мјесто
заузели чланови МПГ „Буковички јарани“ из Ивањице.
Код жена треће мјесто освојиле су чланице
групе „Звуци Кадињаче“ из Бајине Баште, друго
мјесто „Драгачевски вез“ из Лучана док су прво мјесто
подијелиле женске пјевачке групе „Беле раде“ из
Ивањице и „Бисери Моравице“, такође из Ивањице.
Сабор старог пјевања у Срба у Новом Горажду
успјешно су организовали Српско просвјетно и
културно друштво „Просвјета“ Ново Горажде и Српска
православна црква. Генерални спонзор манифестације
и ове године била је општина Ново Горажде, а
свесрдну помоћ и овај пут организаторима Сабора
дао је Владимир Мачар, успјешни Горажданин, који
својим великим доприносом сваке године учествује
у организовању и одржавању овог традиционалног
саборовања.
ЈЕЛЕНА СТАНИШИЋ

ДРУШТВО

Десета „Јагњијада 2022“ на Вучијој Луци

МАНИФЕСТАЦИЈА СА 10.000
ПОСЈЕТИЛАЦА

Ј

убиларна десета традиционална гастротуристичка манифестација „Јагњијада 2022“
одржана је 19. јуна, на Вучијој Луци, у организацији
Културно-умјетничког друштва „Црепољско“ Источни
Стари Град.
Ове године манифестација је окупила око
10.000 посјетилаца и 124 такмичарске екипе које
су дошле из дијаспоре, Србије, Црне Горе те из свих
дијелова Републике Српске.
У оквиру програма овогодишњу манифестацију
отворио је начелник општине Источни Стари Град Бојо
Гашановић који је поручио да је Вучија Лука мало
мјесто али мјесто великог окупљања у овим тешким
временима када сви треба да будемо заједно и
превазилазимо све проблеме.
– Источни Стари Град ове године слави три
јубилеја: 30 година од оснивања општине, 20 година

од освештања овог светог храма и традиционалну
јагњијаду. Када у једном малом мјесту као што је
Вучија Лука у руралном дијелу постоји енергија и
снага људи да направе манифестацију на коју може
доћи оволики број људи, онда се морамо трудити и
наставићемо да радимо на развијању јаке привреде,
туризма и пољопривреде – рекао је Гашановић.
У оквиру програма присутне су поздравили
потпредсједник Народне скупштине Републике Српске
Соња Караџић Јовичевић, министар спољне трговине
и економских односа у Савјету министара Босне и
Херцеговине Сташа Кошарац као и градоначелник
града Источно Сарајево Љубиша Ћосић.
– Наш народ каже да и Бог даје оном ко мисли
добро. Вјерујем да ови људи овдје на најбољи начин
желе да презентују своје квалитете и доказ је десет
година успјешног окупљања на овој манифестацији,
једној од најзначајнијих у Граду – поручио је
градоначелник Ћосић.
Прво мјесто за најбоље печено јагње отишло је
у руке екипи „Корита–Романија–Херцеговина“ који су
освојени новац донирали Цркви Светог Пантелејмона.
Друго мјесто припало је екипи из Фоче „Печењара
Рим“ а трећепласирани су били такмичари из „Конобе
Кисељак“. Посебна награда уручена је екипи „Горње
Биоско“ са најмлађим чланом екипе.
Од бројних екипа које су посјетиле Вучију Луку
тог дана, такмичари из Словеније привукли су посебну
пажњу.
Генерални спонзор овогодишњег саборовања
на Вучијој Луци била је општина Источни Стари Град,
уз подршку града Источно Сарајево и Туристичке
организације Јахорина Источно Сарајево.
ВЕДРАНА РЕНОВИЦА

Спектакуларан солистички концерт Драгане Мирковић
новије, а публика ју је пратила углас.

ПРОФЕСИОНАЛНОСТ ИСПРЕД
ОЛУЈНОГ НЕВРЕМЕНА

Д

уго ишчекивани солистички концерт Драгане
Мирковић одржан је 25. јуна, у Сокоцу, на
стадиону „Бара“. Упркос љетној олујној киши,
концерт је почео у планирано вријеме. Балканска
звијезда, иза које су око три и по деценије успјешне
каријере, низала је бројне хитове, како старије тако и

У току концерта олујно невријеме по
други пут се сручило на Соколац, али Драгана је
остала на бини и кисла са својом публиком. Није
одустајала „до посљедњег даха“, чиме је изазвала
још веће одушевљење и наклоност оних који воле
и поштују њен рад. Још једном је потврдила да је
прави професионалац у свом послу, што је публика
поздрављала громогласним аплаузом и овацијама.
Нажалост, олуја је учинила своје и концерт је завршен
раније него што је било планирано.
Пред почетак спектакла, публику је загријала
DJ SOPHIE – Софија Петровић из Црне Горе, која
важи за једну од најбољих ди-џејева данашњег
популарног звука, а наступа широм региона, па и
по најпрестижнијим европским клубовима. Плесну
пратњу чинили су чланови Плесног студија „Фуего“
Пале.
ЈЕЛЕНА МАРИНКОВИЋ
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ЛИЦА РОМАНИЈЕ

Јован Ћеранић, један од најбољих
дрворезбара и вајара
Велика је част, тврди Ћеранић, да се међу
данашњим црквеним умјетницима који ревнују и
стварају умјетност која краси свети град Јерусалим,
удостојио да настави традицију предака човјек који је
родом са Сарајевско-романијске регије .
Након што добије благослов Његове светости
српског патријарха Порфирија, у што вјерује, Ћеранић
ће почети са припемом радног простора, алата и
материјала, који је сам по себи специфичан и тежак за
обраду.
– Радићу са окамењеним дрветом које је
потопљено у мочварама и одлежало довољан број
година како би на природан начин било вакумирано,
а реч је о дрвету које „не ради“, тачније, нема промена
и не реагује на температуре – појаснио је умјетник.

СОКОЧАНИНУ ПРИПАЛА ЧАСТ
ДА РАДИ НА ИЗРАДИ ЧАСНОГ
КРСТА

С

окочанину Јовану Ћеранићу, једном од најбољих
српских дрворезбара, вајара и конзерватора,
припала је част да уради монументални часни
крст, који ће наћи своје место у граду Јерусалиму, што
је за понос крају одакле овај умјетник потиче. Крст
ће бити у димензијама приближан Часном крсту на
коме је распет Господ Исус Христос, за шта је добио
благослов патријарха Tеофила.
Ћеранић, као академски вајар, конзерватор
и рестауратор и бивши студент Академије СПЦ за
уметност и конзервацију, ради у Покрајинском заводу
за заштиту споменика културе у Новом Саду као вајар
позлатар.

– Пошто сам био у Јерусалиму о Васкрсу ове
године и присуствовао чуду Благодетног огња, имао
сам ту част и прилику да нам буде уприличен пријем
код партријарха Tеофила, па сам уједно и затражио
благослов да се ради крст у окамењеном дрвету,
приближан природној величини онога на коме је распет
Господ Исус Христос, те да се у дуборезу уради предња
страна а са полеђине да се раде српски светитељи, за
шта сам добио благослов – каже Ћеранић.
– Свети Сава је први српски архиепископ који је
путовао у Свету земљу и Свети град Јерусалим, након
тога су владари Свете лозе Немањића кроз изградњу
храмова показали делатну љубав и поштовање
према Светој земљи, у којој је наш Спаситељ провео
овоземаљки живот – навео је Ћеранић.
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Он је нагласио да је тај материјал идеалан
за све, да је конзервиран природно и тиме непроцјењив,
али да раније није био у довољној мјери препознат у
црквеној умјетности. Планови су да, након што уради
један крст за Јерусалим, по један уради за Свету Гору
и за Јасеновац – јасеновачким жртвама.

– Одлазак у Свету земљу, први пут пре две
године, ме је инспирисао да израдимо часни крст у
окамењеном дрвету. Тада сам увидео везу између
окамењеног дрвета и крста. Тамо сам чуо причу да
Троједино дрво потиче из времена старозаветних
праотаца Аврама и праведног Лота. У време цара

истиче да је са екипом Покрајинског завода за заштиту
споменика културе из Новог Сада учествовао у обнови
Хиландара, односно на санацији трона Tројеручице.
Истакао је да је његова жеља увијек била да се
бави дрветом и да је наставио традицију умјетничке
породице у којој је отац Милан академски вајар,
старији брат Срђан академски графичар, док су сестра
Сунчица и брат Стефан су завршили студије права.

– Упркос рату и прогонима нас четворо
деце благочестиво смо расли вођени љубављу рано
преминуле мајке Мирјане, а потом баке Винке – наводи
Јован.
Жеља да свој таленат развије у позитивном
правцу је очврснула, у битном тренутку, када је
добио благослов блаженопочившег митрополита
дабробосанског Николаја, од кога још увијек чува
поклон – три глета за дуборез. Јован се од тада
послом рестаурације активно бави већ петнаестак
година, почев од времена студирања на Академји СПЦ
у Београду, гдје је завршио основне и мастер студије,
па до данас.
Tоком дјетињства на часовима вјеронауке, а
потом и у даљем школовању и усавршавању, боравећи
у манастирским радионицама, како каже, осјетио је
силу и значај православља.

Ирода Великог дрво је посечено јер је требало да
се искористи за обнављање Соломоновог храма у
Јерусалиму. Дрво се није могло никако обрадити па су
га назвали проклето дрво, јер се величина стабла или
повећавала или смањивала – посјанио је Ћеранић.
Према његовим ријечима дрво је бачено као
неупотребљиво у Кедронски поток, да би се много
касније искористило да се од њега направи крст за
Христа, надајући се да ће комад дрвета промијенити
величину и нанијети Спаситељу неподношљиве муке и
бол.

– Распећем проклето дрво није променило
величину већ је постало Часни крст, симбол свих
хришћана и благословено дрво. Занимљив је податак
да је Крст био висок 3,5 метра, широк два метра а
дебљина је била 12 центиметра – истакао је умјетник.
Датом повјерењу да учествује у изради часног
крста претходио је рад на изради дубореза сјеверних
двери на Храму Христа Спаситеља у Подгорици и на
Храму Јована Владимира у Бару, затим у манастиру
Острог и у радионици манастира Ражевићи,
по благослову блаженопочившег митрополита
црногосрког Амфилохија а потом и у Цркви Вазнесења
Господњег у Београду, гдје је Ћеранић израдио нацрт
и дуборез трона који носи икону Светог деспота
Стефана Лазаревића. Он посебно помиње благослов
који је стицао боравећи и радећи у манастиру Острог и
манастиру Ораховица у Славонији. Tакође са радошћу

Подстакнут да живи јеванђеоским животом,
управо поучен од домаћина храмова у којима је радио
или боравио, сам или са својом породицом – супругом
и двоје деце, овај умјетник свој дар трудом умножава
у православној цркви у славу божију и на радост
ближњих, али и краја из ког је отишао на школовање.
Име Јована Ћеранића нашло се у првој
Монографији о Академији Српске православне цркве за
уметност и конзервацију и у Монографији о студентима
ове школе, као једеном од најуспјешнијих.
У часопису за његовање црквене умјетности
објавио је рад под насловом „Божанска сила
Часног крста Господњег и његов одсјај у уметности
дрворезбарства“.
Јован Ћеранић је рођен 18. марта 1987., у
Сарајеву, али је ратни вихор породицу Ћеранић вратио
на Соколац, одакле и потиче. Средње образовање
је стекао у школи „Tехноарт“ у Београду а високо
на Високој школи – Академија Српске православне
цркве за уметност и конзервацију у Београду, гдје је
стекао и звање мастер конзерватор и рестауратор. На
овој високој школи узео је учешће у настави у улози
стручног сарадника. Ћеранић је награђиван више пута
за умјетнички рад у области вајарства а листа његових
професионалних постигнућа је импресивна и дугачка
листа пројеката у конзерватосрско-рестаураторском и
вајарско-дрворезбарском раду, у чијој реализацији је
ангажован.
ДОБРИЛА АБАЗОВИЋ
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У

оквиру пројекта „Спојимо дјецу Косова и Метохије
и Републике Српске“ у пероду од 27. јуна до
трећег јула, 46 дјеце са Косова је, са својим
наставницима из двије основне школе из гњиланског
краја на Косову и Метохији, боравилo у посјети код
својих вршњака у општини Соколац.
Начелник општине Соколац Милован Бјелица
и директор Основне школе „Соколац“ Ђорђе Рајић
дочекали су госте из села Пасијане и Партеш код
Гњилана.

–
Дугујем
захвaлност
и
изражавам
добродошлицу овим дивним људима и нашем
братском народу са Косова. Такође, хвала и
породицама овог краја које су одлучиле да угосте
дјецу – рекао је начелник, те госте упознао да је
подручје ове локалне заједнице 1994. године, по
благослову блаженопочившег патријарха српског
Павла, проглашено романијским Косовом.

„Спојимо дјецу Косова и Метохије и
Републике Српске“

СОКОЛАЧКЕ ПОРОДИЦЕ
УГОСТИЛЕ ДЈЕЦУ КОСМЕТА
наставника и њега као падагога.

– Шта да вам кажем, живот у овој српској
енклави од два-три села са око 4.000 Срба, веома
је тежак, јер смо окружени насељима у којима живи
око 150.000 Албанаца. Дјеца у тим селима немају гдје
да излазе зато смо сигурни да ће им овај боравак на
Сокоцу и слободно кретање много значити, јер се у
свом крају мало крећу и разговарају – рекао је Срђан.
Породица Татјане Нешковић Дурић једна је
од породица која је угостила дјецу Косова. Татјана је
истакла да се истински радује овом сусрету и да ће се
трудити да овај долазак пробуди још већу жељу за
новим посјетама.

У пратњи 46 дјеце дошао је и Срђан Караџић,
педагог из Основне школе „Миладин Поповић“ из села
Пасјане, који је захвалио домаћинима у име дјеце
која су дошла код пријатеља на Соколац у пратњи три

Анђелија Станковић, која је допутовала са
својим другарима има 13 година и новинарима је рекла
да је много срећна што је овдје.

ИСТОРИЈСКИ ЧАС НА „МАЛОМ
ЗЕЈТИНЛИКУ“

као историчар и човјек задовољан што су се појавиле
иницијативе да се на овакав начин изграђује култура
памћења код дјеце што је један од најнеопходнијих
елемената нашег опстанка на овим просторима.
– Када говоримо о култури памћења постоје
два велика проблема: први је незнање а други
проблем је међусобно непознавање српског народа
на различитим српским крајевима и етничким
просторима и зато сматрам да је ово начин да ученици
сазнају више о историјским садржајима, не само из
посљедњег Одбрамбено-отаџбинског рата већ уопште
кроз историју страдања и затирања Срба на овим
просторима. Дошли смо, нажалост, до тога да овдје
имамо остатке остатака српског народа западно од
ријеке Дрине – навео је он, те додао да је било вријеме
да дјеца почну обилазити оваква мјеста, слушати о
историји, учити да би у каснијем периоду ширила то
знање, јер на крају у том историјском трајању ова дјеца
ће ускоро преузети на себе одговорност за Републику
Српску, а то могу само ако буду знала колико је она
скупо плаћена.
Према ријечима начелника општине Пале
Бошка Југовића, захваљујући доброј координацији
између школа на подручју општине Пале, Борачке
огранизације те општинске управе 350 дјеце је већином
и први пут на овом мјесту.
Након помена који је служило свештенство
Црквене општине Соколац, присутни су положили
вијенце и прислужили свијеће српским борцима

КРОЗ КУЛТУРУ ПАМЋЕЊА
ГРАДИМО ОПСТАНАК НАШЕГ
НАРОДА

Д

екан Филозофског факултета на Палама и
историчар Драга Мастиловић, четвртог маја је
на Војничком спомен-гробљу „Мали Зејтинлик“
одржао историјски час за око 500 ученика осмих и
деветих разреда основних школа са подручја општина
Пале и Братунац. Часу је присуствовала и група
ученика СШЦ „Василије Острошки“ Соколац.
Декан Мастиловић је рекао новинарима да је
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СШЦ „Василије Острошки“

УСПЈЕШНО РЕАЛИЗОВАН
НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ

Н

аставни план и програм за школску
2021/2022. годину успјешно је реализован у
Средњошколском центру „Василије Острошки“.
Ове године средњошколско образовање је завршило
укупно седамдесет девет матураната из Сокоца и
десет из подручног одјељења на Хан Пијеску.
За ученика генерације проглашен је Ђорђе
Ковачевић који се поред одличних оцјена, показао
као веома вриједан и талентован ученик, освојивши
мноштво награда на такмичењима из више наставних
предмета као и на литерарним конкурсима и у
ваннаставним активностима.
Матуранти су 13. маја, традиционалном

ДРУШТВО
вожњом кроз град прославили завршетак наставе. Ове
године није организована прослава матурске вечери.
Била је то добровољна одлука матураната јер су имали
два несрећна случаја у својој генерацији па је ово био
начин да се солидаришу са породицама трагично
настрадалих ученика.
Крајем маја један број матураната је у
сопственој режији отпутовао на екскурзију у Грчку.
Школа није била у могућности да организује ову
активност. Претходне двије године то је било
због пандемије вируса корона а ове године због
безбједносних разлога и рата у Украјини.
За наредну школску годину план је да у прве
разреде буде уписано укупно 120 ученика. Јунски
рок је завршен док је јулски отворен од 4. до 15. јула.
Ученици се могу опредијелити за гимназију – општи
смјер, гимназију – рачунарско-информатички смјер,
економски техничар и шумарски техничар.
У Парохијском дому Цркве Светог пророка
Илије, 11. маја организована је свечана приредба којом
је СШЦ „Василије Острошки“ обиљежио крсну славу,
дан светитеља и чудотворца чије име са поносом носи.
Поред богатог културног и историјског садржаја тим
поводом уручене су награде за двадесет два успјешна
ученика у наставним и ваннаставним активностима.
БРАНКА РАДОЊИЋ

Завршено друго полугодиште 2021/2022.
године у ОШ „Соколац“

У

АНДРЕА ПОПОВИЋ ЂАК
ГЕНЕРАЦИЈЕ

уторак 14. јуна, у ОШ „Соколац“ окончана
је настава у другом полугодишту школске
2021/2022. године, с тим што је за ученике
завршних разреда љетни распуст почео раније, 31.
маја. Мали матуранти су традиционалним дефилеом
кроз град и свечаном прославом матурске вечери
3. јуна заокружили важно поглавље живота. Девети
разред завршила су 102 ученика, са 28 одличних, од
којих је десет носилаца Вукове дипломе. Признања
су им уручена на свечаности поводом Дана дјечијих
постигнућа. За ученика генерације проглашена је
Андреа Поповић.
Директор школе Ђорђе Рајић малим
матурантима је пожелио успјех у наставку школовања.

– Без обзира какав сте успјех остварили
током школовања, сви ви имате своје способности и
интересовања и надам се да ћете се бавити стварима
које ви волите и уколико се будете довољно трудили
уз то ће доћи и све остало – поручио је Рајић.
Претходно је, у мају мјесецу, организована
екскурзија у Требиње за ученике деветих разреда,

гдје је њих 93 боравило четири дана. За ученике
петих разреда у другој седмици јуна, организована је
петодневна школа у природи на Јахорини, а тамо је
путовао 81 ђак.

– Веома је важно нагласити да се школа у
природи разликује од екскурзије деветих разреда,
иако се у посљедње вријеме често поистовјећује.
Како и сам назив гласи у питању је школа гдје свих
пет дана дјеца имају детаљно организован програм,
од физичких активности и фискултуре, преко квизова
знања и креативних радионица, па све до приредби,
маскенбала и слично – истакао је директор Рајић.
Подсјећамо, у априлу је почела пријава за упис
у први разред основне школе, а упис ће се вршити и у
августу. Из ОШ „Соколац“ рекли су да је пријављено 96
малишана.
ЈЕЛЕНА МАРИНКОВИЋ
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роцес реакредитације Високе школе за
услужни бизнис Источно Сарајево – Соколац
који је трајао непуне двије године, успјешно је
окончан и Извјештај о акредитацији показује да ова
школа испуњава све критеријуме у области високог
образовања али и стандарде и смјернице за осигурање
квалитета у оквиру европског јединственог простора у
области истог.

Директор Високе школе за услужни бизнис
Огњен Бакмаз казао је да су Извјештај којим се
потврђује испуњеност свих критеријума добили у јуну
од Агенције за акредитацију високошколских установа
РС, те да он има период важења од пет година.

– Све активности везане за реакредитацију
су спроведене на вријеме и добили смо одређене
препоруке шта треба унаприједити у оквиру наше
школе. Процес акредитације никада није завршен
у потпуности, он је стално у току и нама предстоји
поновна акредитација програма, као и стално
усавршавање – нагласио је Бакмаз.
Он је подсјетио да је ВУБ од марта 2022. године
постао пуноправна чланица Свјетске асоцијације
универзитета (IAO) као једина висока школа из БиХ,
као и да се успјешно реализује међународна сарадња

Прва генерација ученика Основне школе
„Петар Кочић“ из Соколовића

ОБИЉЕЖЕНО 60 ГОДИНА МАЛЕ
МАТУРЕ

П

рва генерација матураната некадашње ОШ
„Петар Кочић“ из Соколовића, окупила се 20.
јуна, у Сокоцу како би обиљежила велики јубилеј
– шест деценија од завршетка основног образовања.
Од разреда који је те далеке 1962. године бројао
двадесет пет ученика, присутних је било десет.

Била је то прилика да се евоцирају успомене
на прекрасно доба у животу које се не заборавља али
и да се исприча шта су донијеле протекле године, које
радости и успјехе.
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Успјешно завршен процес реакредитације
ВУБ-а

ИСПУЊЕНИ СВИ КРИТЕРИЈУМИ
У ОБЛАСТИ ВИСОКОГ
ОБРАЗОВАЊА
када је у питању размјена студената.

– Три студента наше школе, студијског
програма Економија и пословање, бораве на
шестомјесечној размјени студената на Универзитету
Аксенда (Acsenda) у Ванкуверу, у Канади, док ће од
18. до 23. јула у оквиру Ерсмус пројекта четири наша
професора боравити на Универзитету Џену (Jaenu) у
Шпанији – навео је он.
Бакмаз је додао да је Висока школа за услужни
бизнис била коорганизатор двије међународне
конференције Кост (Coast) и Стед (Sted) које су
одржане у јуну ове године у Херцег Новом и Требињу.
По први пут у организацији ВУБ-а одржаће се научна
конференција „Балкан 2022“ на Јахорини, у периоду
од 23. до 25. септембра ове године.
БРАНКА РАДОЊИЋ

Један од иницијатора овог дружења био је
угледни Сокочанин, доктор неуропсихијатрије у пензији
Миломир Ђерић, који је подсјетио да је школа основана
1961. године, те да су се дјеца која су била расута по
старој Југославији, као једанаестогодишњаци који су
отишли од куће, окупили у седми разред.

– Наставници тог времена нису нас само учили
него васпитавали и били дио наших спортских тимова.
Готово да их нисмо доживљавали као неке ауторитете
са стране него као наше другаре, али при томе смо
јако добро знали да држимо дистанцу у односу
према њима. Вођа тог наставничког тима био је Урош
Ћеранић, а ту су били и Стево Бартула, наставница из
Србије Милена Ћопић, Ненад Марковић и Миломир
Маловић. Надам се да нисам некога заборавио. Они су
врло здушно уложили све своје знање и умјеће у наше
образовање. Битно је поменути да смо сви постали врло
честити људи и веома поштовани у нашим срединама –
нагласио је он.
Након основне школе ученици су се разишли по
цијелој бившој Југославији. Неки су постали доктори,
други професори, правници, економисти али и веома
добри мајстори и возачи.
Истог дана ови људи су посјетили Основну
школу „Петар Кочић“ а потом одали помен и прислужили
свијеће у Цркви Светог великомученика Георгија у
Соколовићима свим другарима и наставницима који су
преминули.
БРАНКА РАДОЊИЋ

Установа за предшколско васпитање и
образовање Соколац

ИСПРАЋЕНА ЈОШ ЈЕДНА
ГЕНЕРАЦИЈА ПРЕДШКОЛАЦА

П

олазници Установе за предшколско васпитање
и образовање Соколац у априлу су обиљежили
Еколошку недјељу под називом
„Велики
свијете еко-поруку ти шаље дијете“. Према ријечима
в. д. директора Споменке Маловић, малишани су у
оквиру ове активности прошетали главном улицом
нашег града и пролазницима подијелили еко-поруке,
придруживши се тако акцији за очување животне
средине. У истом мјесецу одржан је и традиционални

ДРУШТВО
дјечији маскенбал. Годинама уназад васпитачи и дјеца
вртића креативношћу превазилазе сами себе и своје
родитеље развеселе приредбама, манифестацијама,
маскенбалима које вриједно припремају. Најмлађи
суграђани који похађају ову установу, након шетње
кроз град, представили су се публици на платоу испред
зграде Општине.
Тема овогодишњег маскенбала била је
усклађена са називима редовних група цјелодневног
боравка: Цвјетићи, Сунцокрети, Совице, Бубамаре,
Пчелице, Звјездице, Лептирићи и Звончићи. Поред
редовних група у маскенбалу су учествовале и двије
групе предшколаца припремног програма у години
пред полазак у школу.
Завршна приредба за 34 предшколаца,
полазника старије вртићке групе који напуштају ову
установу и на јесен крећу у школу, одржана је 21. јуна.
Овом приредбом стављена је тачка на један безбрижан
период одрастања малишана у установи која им је
била друга кућа а запослени у њој сигуран ослонац.
Посебну захвалност дјеца и родитељи изразили су
васпитачицама чији су рад, упорност и дугогодишње
искуство у васпитно-образовном раду допринијели да
ови малишани спремно дочекају полазак у школу.
ЈЕЛЕНА ЋАЈИЋ

РТРС Караван из срца Романије

ПРЕДСТАВЉЕНИ РАЗНОВРСНИ
ПОТЕНЦИЈАЛИ ОПШТИНЕ

П

оводом 30 година Јавног сервиса Радиотелевизије Републике Српске, ове године
реализоваће се 30 емисија из општина и градова
Српске, Брчко дистрикта те Новог Сада и Београда.
Прва емисија Караван емитована је 18. јуна, а већ 25.
јуна екипа РТРС-а боравила је у Сокоцу.

Срђан
Радовановић,
уредник
забавне
редакције РТРС-а, казао је да је тридесетпеточлана
екипа осјетила изразито гостопримство.

– Представили смо Соколац на најбољи могући
начин, његове привреднике, пољопривреднике,
културне раднике, уопште културу; културноумјетничка друштва, туризам, талентовану дјецу.
Посебно је задовољство ући у сваку локалну заједницу,
разговарати са дивним домаћинима и људима. Гдје год
дођемо, видимо да је то за становнике велики догађај
па заједно са њима доведемо атмосферу до усијања –
казао је Радовановић.
Начелник општине Милован Бјелица истакао
је да ова веома гледана емисија представља одличну
прилику за промоцију Сокоца.

– Кроз емисију су приказани сви наши

потенцијали, од невладиног сектора, привреде,
туризма, омладине, до будућих планова за развој
општине. Захваљујем се гостима са Јавног сервиса што
су у јавност послали најљепшу слику из срца Романије
– додао је Бјелица.
У поменутој емисији, између осталих,
представљено је Ловачко удружење „Гласинац“.

– Удружење газдује спортско-рекреативним
ловиштем „Гласинац“ брдског типа и површине
око 45.000 хектара. Ловиште располаже дивљачи
високог и ниског лова Служи за рекреацију чланова
Ловачког удружења, али наравно постоји могућност
комерцијалног лова за ловце – туристе. Надамо се да
ћемо кроз емисију Караван, привући још већу пажњу
посјетилаца и љубитеља лова – навео је Бојан Чортан,
секретар Удружења.
У програму је учествовао народни пјевач Раде
ЈЕЛЕНА МАРИНКОВИЋ
Јоровић.
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Милици Боровчанин награда „Млади
србиста“

„НЕ КУЦАЈ НА ВРАТА СТАРЕ
КУЋЕ. ЊЕ ВИШЕ НЕМА“

У

ченица Средњошколског центра „Василије
Острошки“ Соколац Милица Боровчанин добитник
је овогодишње награде „Млади србиста“ Катедре
за србистику Филозофског факултета Пале за најбољи
литерарни есеј ученика средњих школа на тему „Не
куцај на врата старе куће. Ње више нема“.
Према ријечима наше ученице и добитнице
награде Милице Боровчанин, подтема „Не куцај на
врата старе куће. Ње више нема“ имала је за циљ да
се пише о сјећањима родитеља, дједова или бака о
дјетињству или младости проведеним у околностима
посљедњег рата.

– Протагонисти моје приче проживљавају
један исти дан, изнова и изнова. То је дан након кога
долази смрт коју доноси рат. Они не смију да „провире“
изван тог времена и проживљавају исто, само да не би

Нина Абазовић награђена за најбољи
говор „Кинеског моста 2021“

МОГУЋНОСТ СТУДИРАЊА У
КИНИ

С

тудент треће године Филозофског факултета на
Одсјеку за кинески и енглески језик и књижевност
Нина Абазовић из Сокоца освојила је награду за
најбољи говор на такмичењу „Кинески мост 2021“, које
је средином маја одржано на овом факултету. У оквиру
такмичења студенти се надмећу у неколико категорија
и показују способности кроз таленат говора, одговарају
на питања о кинеској култури и разговарају са жиријем.
Абазовићева је објаснила да је овогодишња тема била
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прихватили стварност каква она заиста јесте – рекла
нам је Милица, те додала да је због тако необичне
композиције, гдје главну улогу тумачи небо као вјечити
свједок времена, била посебно поносна јер је жири
универзитетских професора препознао основну поруку
рада, а то је незаборав.
Она је додала да је недавно Дипломатско
представништво Републике Српске у Грчкој, у сарадњи
са Министарством просвјете и културе и РПЗ-ом,
расписало Конкурс за литерарне радове поводом
прославе 30 година постојања Републике Српске, гдје
је изабрана међу десет најбољих. Литерарни конкурс
на тему „Српска у срцу“ расписан је са циљем да се
кроз културу сјећања носи свијест вјековне везе
Републике Српске и Грчке.

– Мој рад на конкурсу говори о вези два
Зејтинлика – Солунског и нашег „Малог Зејтинлика“.
Морам признати да сам заиста задовољна и захвална
што ће се ово наше свето мјесто, бар кроз тај писани
рад, пронаћи у једној тако важној и драгоцјеној
публикацији, која ће се ове године штампати у Грчкој –
закључила је Милица.
ВЕДРАНА РЕНОВИЦА

„Зашто сам уписао кинески језик“.
– Студенти су имали задатак да на што течнијем
кинеском језику објасне своје искуство са тим језиком. У
свој есеј сам унијела пар комичних детаља, намјерно
мијењајући тонове. Моја идеја је уродила плодом и
то се изузетно допало жирију који ми је додијелио
награду за најбољи говор – казала је Абазовићева.
Она је истакла да Катедра за синологију
студентима нуди многе могућности, а једна од
најбољих је путовање и студирање у Кини.
– У оквиру стипендије студенти своје
школовање настављају на неком од престижних
универзитета и имају прилику да се боље упознају
са кинеском културом и традицијом. Посљедњих
неколико година путовање није могуће због ситуације
са пандемијом, али моје колеге и ја се надамо да ће се
ускоро границе отворити и да ћемо имати прилику да
у Кини учимо језик те да се упознамо са културом ове
мистичне земље – рекла је Абазовићева и додала да је
кинески један од најперспективнијих језика у свијету,
те поручила студентима који имају афинитете према
друштвеним наукама да упишу Студијки програм за
кинески и енглески језик.
„Кинески мост“ је највеће свјетско такмичење
у познавању кинеског језика, културе и традиције
које традиционално организује Катедра за синологију
Филозофског факултета Универзитета у Источном
Сарајеву у сарадњи са Конфуцијевим институтом
Универзитета у Бањој Луци и Амбасадом НР Кине у
БиХ.
ЈЕЛЕНА ЋАЈИЋ

Ђорђе Ковачевић, ученик генерације
Средњошколског центра „Василије
Острошки“

КЉУЧ УСПЈЕХА ЈЕ ДОБРА
ОРГАНИЗАЦИЈА, ВОЉА И
ЉУБАВ ПРЕМА ОНОМЕ ШТО
РАДИМО

Т

итулу ђака генерације Средњошколског центра
„Василије Острошки“ у школској 2021/2022.
години понио је вуковац Ђорђе Ковачевић,
који је током четворогодишњег школовања, у овој
образовној установи освајао награде на бројним
такмичењима, а труд, рад, упорност и залагање су га
довели до титуле најбољег међу најбољима. Ђорђе
каже да је ово признање очекивао јер је све четири
године средњошколског школовања предано радио и
залагао се да све задатке, какви год они били, одради
подједнако добро и са једнаком дозом ентузијазма.
– Гимназија је допринијела како у проширењу
мог знања и погледа на свијет тако и у проширењу мојих
видика и избора правца у наставку мог образовања.
Још прије него што сам уписао средњу школу,
поставио сам циљеве које бих желио да достигнем, и
ово је само један у низу, али врло битан, јер сматрам
да ће ме ово признање и те како мотивисати да још
боље наставим и да се још више залажем, а са друге
стране представља потврду мог досадашњег рада.
Ђорђе је током школовања освојио велики
број награда на такмичењима из наставних предмета,
али и на литерарним конкурсима у земљи и региону.
– На школским такмичењима, како општинским
тако и регионалним и републичким, освојио сам око 15

РАЗГОВОР С ПОВОДОМ
награда из више наставних предмета те 25 награда
које сам током ове четири године добио на литерарним
конкурсима. Међу неким од посљедњих издвојио
бих 3. мјесто на Републичком конкурсу Филолошког
факултета Универзитета у Бањој Луци на тему „Русија
у мом оку“, прво мјесто на државном конкурсу који је
расписала Класична фрањевачка гимназија на тему
„Човјек је човјеку брат“, друго мјесто на Међународном
литерарном конкурсу „Краљевство бијелих рада“ у
Бијелом Пољу као и друго мјесто на Међународном
литерарном конкурсу у част преминулог пјесника Рада
Драинца.
Ђорђе је своје свестране таленте исказао на
свим пољима: у природним и друштвеним наукама,
познавању језика али и спорту и умјетности. Истиче
да је кључ његовог успјеха и резултата добра
организација, воља и љубав према свему што ради.
– Одувијек сам волио књижевност, а писање и
прва самостална збирка поезије „У загрљају живота“
из 2017. године за мене представља остварење
дјечачког сна. У слободно вријеме се бавим и
сликарством. Комбинација писане ријечи и боје на
платну за мене представља истински ужитак и једини
начин да правилно изразим оно што желим да кажем.
Све оно што осјећам, уз мало креативности, симбола
и скривених значења, могу да преточим у литерарно
или ликовно дјело које ће читаоци или посматрачи
другачије доживјети и које ће им донекле помоћи да
боље разумију мене, али и себе.
Ђорђе
ће
школовање
наставити
на
Електротехничком факултету у Источном Сарајеву, гдје
очекује још већу надградњу на пољу науке, стицања
нових знања и вјештина.
– Природне науке ми пружају слободу у
размишљању и логици, немају ограничавајући фактор,
у њима смо успјешни онолико колико смо слободни,
креативни и спремни да из неког проблема изнађемо
јединствено и тачно рјешење. Поред тога, математика,
физика и информатика су међусобно повезане тако
да када учимо једну, заправо постајемо бољи у свим,
можемо их боље разумјети и то је оно што ме у наставку
образовања истински радује.
Младима је поручио да слиједе своје снове.
– Ако имамо довољно ентузијазма да нешто
остваримо, уз мало рада, сви наши снови су надохват
руке само ако смо довољно храбри да се усудимо да
кренемо ка њима. Мој главни циљ је да се остварим
на путу постања доброг човјека, јер сматрам да ако
у нама нема доброте и исконске топлине човјека
према човјеку и љубави, сав наш рад је узалудан и
безвриједан.
У складу са тим Ђорђе је изразио велику
захвалност породици и пријатељима који су увијек уз
њега, као и наставницима и професорима који су га
изњедрили и показали му да не смије стати и чекати
да циљ дође до њега него константно радити како би
превазишао своје границе.
ЈЕЛЕНА ЋАЈИЋ
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КУЛТУРА
„Трагом једне фамилије: Копривице на
Гласинцу и Романији“

У

ПОРОДИЧНО БЛАГО МЕЂУ
КОРИЦАМА

организацији Народне библиотеке Соколац 22.
маја, у Сокоцу промовисана је књига „Трагом
једне фамилије: Копривице на Гласинцу и
Романији“ аутора Велимира Вела Копривице и Станојке
Копривица Ковачевић.

организује га и осмишљава целину, а први, уједно и
главни аутор, Велимир, износи на видело своја сећања
и преноси нам их. Станојка са Веловим рукописом и у
њиховим разговорима приповеда о прецима данашњих
Копривица уз обогаћене садржаје универзалног
значаја, сведочи о начину живота сеоских породица,
о организацији сеоског домаћинства, рада у задрузи,
могућностима развоја у демографском и имовинском
смислу – каже Ковачевић Бараћ.
Етнолог Мирослав Нишкановић је истакао
значај књиге самим Копривицама, којима ће пружити
могућност да се упознају са породичном прошлошћу,
завичајем и прецима, те додао да је њен значај много
шири.
Ауторка књиге Станојка Копривица Ковачевић
објаснила је како је овом књигом покушала да
помогне брату Велимиру да, причајући причу о
њиховој фамилији, бар тренутно одагна тугу и бол због
трагедија које су га у животу снашле.

Јелена
Ковачевић
Бараћ,
професор
књижевности и уредник књиге, објаснила је да је
књигу писало двоје блиских људи, брат и сестра, и то у
својој деветој и десетој деценији живота.

– Мој Вело је и у својим високим годинама
сасвим бистрог ума, памти имена, људе и догађаје.
Имао је довољно физичке и психичке снаге да исприча
животну причу наше фамилије. Ја, његова сестра, као
они што терцују у пјесми, пратила сам та казивања и
покушала својим сјећањима и искуствима да употпуним
ову хронику о фамилији – казала је Станојка.

– Станојка има књижевно искуство и све
време подстиче брата, уобличава његово казивање,

Промоцију књиге заокружили су чланови
мушке пјевачке групе КУД-а „Завичај“. ЈЕЛЕНА ЋАЈИЋ

Акција прикупљања књига за Народну
библиотеку Соколац

психијатрију на донацији три богате енциклопедије.
Библиотеци највише недостаје стручна литература коју
траже студенти и ђаци стога настојимо да обогатимо тај
фонд. До сада нисмо имали сличних акција, али надам
се да ће ова бити мотив суграђанима да сваку књигу
која им служи за украс на полици поклоне библиотеци.
Захваљујем се организаторима и свим грађанима који
су подржали ову лијепу причу – поручила је.
Ђорђе Рајић је истакао да овакве акције можда
нису толико популарне у данашње вријеме али да се
млади активисти Уједињене Српске настоје бавити
правим вриједностима.
– Књига има универзалну вриједност и какво
год модерно доба дође, она не може опасти. Истина
је да је промијенила свој облик и форму, није више
само у питању штампано издање, већ дигитални
облик или аудио књиге, које су све више популарне
и приступачније младима. Књига и писана ријеч, без
обзира ког жанра и како се ми односили према њој,
увијек ће вриједити. Без обзира на то колико имамо
информација са разних страна, читалаца у нашој
библиотеци има и, Богу хвала, увијек ће их бити –
поручио је Рајић.
Он је подсјетио суграђане да су, поред ове
акције, врата библиотеке увијек отворена и да ће
свака поклоњена књига њеним читаоцима добро доћи.

170 РАЗНОВРСНИХ НАСЛОВА

А

ктив жена и младих Општинског одбора
Уједињене Српске у Сокоцу, организовао
је 14. јуна акцију прикупљања књига за
Народну библиотеку Соколац, која је богатија за 170
разноврсних наслова. Основни смисао ове иницијативе
је богаћење фонда ове установе.
Директорица Народне библиотеке Божица
Јанковић истакла је да ће свака књига наћи пут до
свог читаоца.
– Има дјечијих књига, белетристике, класика,
различитих жанрова који су увијек тражени. Посебно
се захваљујемо руководству Специјалне болнице за
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Руски театар из Београда поново
гостовао у Сокоцу

ПРЕДСТАВА „ЗЛОЧИН И КАЗНА“
ОДУШЕВИЛА ПУБЛИКУ

П

КУЛТУРА
важности о темама са којима се и данас свакодневно
сусрећемо, нарочито у савременом свету где се
померају границе злочина. Потичем са ових простора
и мислим да је значајније да представу изведемо овде
где су људи жељни културних дешавања и позоришта
него у великим центрима – рекао је Ковачевић.
Главни лик Родиона Романовича Раскољникова
савршено је дочарао глумац Никола Штрбац, који
сматра да је Достојевски у овом дјелу обрадио теме
које су актуелне и данас, те да је јако тешко, али
уједно и инспиративно, играти тако темељан лик.
Представу је организовао Актив младих СНСД-а
који је, како је истакао предсједник Општинског одбора
СНСД-а Страхиња Башевић, направио корак напријед
ка културолошком уздизању младих у нашој локалној
заједници.

озоришна представа „Злочин и казна“, према
књизи Фјодора Михаиловича Достојевског, у
режији Даниела Ковачевића и изведби Руског
театра из Београда, одушевила је публику у Сокоцу.
Ово ванвременско дјело, које представља студију
гријеха и покајања, према ријечима режисера Даниела
Ковачевића, бави се анализом савјести у потрази за
опростом и покајањем.

– Ово је пионирски корак у културолошком
уздизању омладине и понуде другачијег правца који
није виђен откада је наша локална заједница остала
без зграде Установе за културу – казао је Башевић.

– Представа нам сликовито показује шта
значи када човек направи страшан грех, шта његова
савест ради, шта је покајање и опрост и да ли постоји
лек. То је величанствено дело у којем је Достојевски
пре толико година поставио питања од суштинске

Роман „Злочин и казна“, према којем је
рађена представа, издат је 1866. године и сматра се
једним од најзначајнијих дјела руске али и свјетске
књижевности, дјело је које је Достојевског сврстало у
ЈЕЛЕНА ЋАЈИЋ
ред најзначајнијих свјетских писаца.

Пронађен стећак на локалитету Грабеница

потковичастог облика. Натпис је уклесан у народној
варијанти старословенског језика, тачније, исписан је
босанчицом – навео је Тамбурић.
Према његовим ријечима, након проналаска
овог значајног открића, покушао је на више страна да
пронађе помоћ око превода.
– Доктор Горан Комар из Херцег Новог, који
ради на обради изворних ћириличних докумената,
успио је да преведе натпис. На њему пише: „Овдје
лежи Вучосав. Дружи му син Остоја. Саписа му Срђ
Убовић код Прибача. Мир (због сливања вода, једна
ријеч је слабо читљива) Божији“. Натпис је сачињен на
горњој страни плоче димензија око два са један метар,
оријентације исток–запад. Вјероватно датира с краја
14. или почетка 15. вијека. Имена која се помињу у
њему су свакидашња за тај период, као и сама форма
натписа. Може се закључити да је писар Срђ Убовић
сам уклесао натпис и према облику слова, био је веома
вјешт писар, али не и клесар. Натпис у десном углу је
доста оштећен – нагласио је Тамбурић.
Он је додао да су споменици некрополе
стећака Грабеница врло брижљиво клесани са великим
димензијама. Некропола је веома зарасла и стећци
су обрасли маховином. Гробље у коме лежи плоча са
натписом је познато у науци. Поменуто је од стране
заслужног истраживача Шефика Бешлагића, а затим
у склопу трећег тома Археолошког лексикона Босне и
Херцеговине.
БРАНКА РАДОЊИЋ

У

ЗНАЧАЈНО КУЛТУРНОИСТОРИЈСКО НАСЉЕЂЕ

нашем региону постоји око 70.000 стећака а
нешто више од 300 има натпис. На подручју
општине Соколац пронађено је отприлике 2.000
стећака, а једини натпис је име писара и клесара код
Црквине.
Један такав стећак са натписом недавно је
открио Сокочанин Томислав Тамбурић, магистар
историје. Локација овог проналаска налази се на
скретању према селу Придворица, нешто прије
раскрснице пута за Крушевце. Историчар Тамбурић
истакао је да је у литератури познат овај локалитет
и да је наведено да у њему има око 200 стећака, 90
сандука и 110 сљемењака.
– Међу њима се налази једна црквица
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Првенство БиХ за млађе јуниоре

У

Сокоцу, на стадиону „Бара“, 28. маја одржано
је Првенство БиХ за млађе јуниоре и јуниорке у
атлетици, на којем је учествовало 27 клубова из
Републике Српске и Босне и Херцеговине. Како је рекао
Неђо Ђуровић, тренер у АК „Гласинац“ из Сокоца, ово
такмичење је било и изборно за предстојећа балканска
и европска првенства.
– Соколачки атлетичари освојили су четири
медаље, и то: Марко Мемедовић у бацању копља, прво
мјесто, Гордан Боровчанин у бацању кугле, друго,
док је Луки Кезуновићу припало друго мјесто у трци
на 400 метара са препонама и треће на 110 метара са
препонама. Спортисти су испунили наша очекивања.
Остаје жал што је Тамари Тошић измакла медаља у

П

етнаест најмлађих чланова Атлетског клуба
„Гласинац“ у претходна два мјесеца учествовала
су у пројекту Квики (Quickie) дјечија атлетска
лига. Реализација овог пројекта се одвијала у Центру
„Сафет Зајко“ у Сарајеву у организацији Атлетског
клуба „Нови Град“.

Квики дјечија атлетска лига окупила је преко
стотину дјеце која су се такмичила у четири лигашка
кола и финалу, које је одржано 19. јуна.
Тренер млађих категорија Атлетског клуба
„Гласинац“ Срна Рајак истакла је да су сви атлетичари
били изузетно добри те да је овај пројекат за дјецу до
дванаест година и осмишљен са циљем да се кроз игру
упознају са такмичењем.

– Веза између забаве, односно такмичења и
тестирања (детекције), чини овај пројекат другачијим
у односу на све досадашње. Поред тога што се
окупљају дјеца, представљају им се вриједности
атлетике кроз систем такмичења у којем прикупљају
бодове и такмиче се са својим узрасним категоријама у
различитим дисциплинама. Посебан циљ је да се иста
дјеца спроведу кроз протокол тестирања, анализирају

СОКОЛАЧКИМ АТЛЕТИЧАРИМА
ЧЕТИРИ МЕДАЉЕ
бацању кугле. Била је четврта и фалило је неколико
центиметара да освоји бронзу, међутим, млађа је
двије године од осталих који су се такмичили у истој
конкуренцији, тако да њено вријеме тек долази –
истакао је Ђуровић.
На Првенству у Сокоцу наступили су и јуниори
ван конкуренције. Наредно такмичење у Сокоцу, према
календару АС БиХ и РС, биће одржано 9. јула, и то
Првенство РС за сениоре и старије пионире и Атлетски
митинг.
ЈЕЛЕНА МАРИНКОВИЋ

Завршена Квики дјечија атлетска лига

УЧЕСТВОВАЛО 15 НАЈМЛАЂИХ
АТЛЕТИЧАРА „ГЛАСИНЦА“
и обраде резултати уз формирање објективног и
научно заснованог мишљења о потенцијалима сваког
учесника у пројекту – додала је она.
У финалном колу учесници свих категорија
наступили су на модификованом атлетском полигону,
они најмлађи на полигону од 80 м, док су се старији
нашли на полигону дужине 300 м.
Након завршеног такмичарског дијела
уприличена је додјела диплома и медаља најбољим
такмичарима у овој сезони.
БРАНКА РАДОЊИЋ

Седми Стрим фишинг куп „Биоштица 2022“

Н

ТАКМИЧИЛА СЕ 42 РИБОЛОВЦА ИЗ ЧЕТИРИ ЗЕМЉЕ

а риболовној стази Жунови, надомак Сокоца,
25. јуна одржан је седми Стрим фишингт куп
„Биоштица 2022“. Овај спортско-рекреативни
догађај такмичарског карактера окупио је 42 риболовца
из БиХ, Србије, Хрватске и Сјеверне Македоније. Прво
мјесто припало је Марку Јелићу, друго Данку Алексићу,
а треће Адију Зорнићу. Најбољих пет освојило је
награде које је обезбиједила фирма „Стрим таки“
из Пала, а која је уједно суорганизатор такмичења
уз Удружење спортских риболоваца „Биоштица“
Соколац. Организатор Огњен Боровчанин истакао је да
је ухваћено и враћено у воду преко 700 риба.
– Чињеница да имамо учеснике и
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репрезентативце из четири државе бивше Југославије
овом купу даје значај такмичења западног Балкана.
Такмичење је било динамично у четири рунде и
неизвјесно до самог краја. На оваквим куповима
углавном се појављују људи који се професионално
баве риболовом. Морам истаћи да се доста њих одлучи
доћи на ове просторе због нетакнуте природе – додао
је он.
Организацију су подржали ШГ „Романија“ и
општина Соколац. Такмичење је први пут организовано
2013. године, а након двогодишње паузе, због
пандемије вируса корона, сада риболовци настављају
још амбициозније.
ЈЕЛЕНА МАРИНКОВИЋ

СПОРТ

ФК „Гласинац 1936“

МЕЂУ ПРВИХ ДЕСЕТ У ДРУГОЈ
ЛИГИ РС – ИСТОК

Ф

удбалски клуб „Гласинац 1936“ такмичење у
Другој лиги Републике Српске – група Исток
завршио је на седмој позицији првенствене
табеле са укупно 40 бодова од 16 екипа колико их је
учествовало у овој сезони.

Посљедње 30. коло одиграно је на домаћем
терену 05. јуна, гдје је домаћин славио са 4:0 у утакмици
одиграној са екипом „Младости“ из Гацка и на
најбољи начин се опростио од вјерних навијача. Током
такмичења „Гласинац“ је остварио тринаест побједа,
шеснаест пораза и једну неријешену утакмицу.

у склопу обиљежавања 30 година Фудбалског савеза
Републике Српске, а на 28. рођендан Фудбалског
савеза са сарајевско-романијског подручја, која је
одржана 13. јуна, у Источном Сарајеву, додијељене су
захвалнице најзаслужнијим за рад и постојање овог
Подручног фудбалског савеза. Актуелни предсједник
Милорад О. Лале додијелио је награду за животно
дјело Милану Реновици, дугогодишњем тренеру
ФК „Гласинац“, уз нагласак да се овај клуб везује
за његово име, те да је то био и први регистровани
фудбалски клуб на овом простору, а затим и први клуб
из регије који је играо Премијер лигу БиХ.
ФК „Борац“ из Бања Луке половином јуна
донирао је ФК „Гласинац 1936“ спортску опрему у
вриједности од 2.000 КМ. Опрему је секретару Милану
Реновици донирао предсједник Фудбалског савеза
РС и Фудбалског савеза БиХ Вицо Зељковић, након
свечане Скупштине Фудбалског савеза сарајевскороманијског подручја.

Друголигашки првак је „Слога“ из Горњег
Црњелова која је сакупила 81 бод.

Поред наведеног, млади фудбалери узраста
од 8 до 18 година, њих 52, у мају су учествовали на
Међународном омладинском фудбалском турниру у
Будви „Трофеј Будва 2022“, гдје су се такмичили са
више од 60 клубова из Црне Горе, Србије, Хрватске и
БиХ.

Поводом свечане Скупштине која се одржала

БРАНКА РАДОЊИЋ

Побједа рукометаша „Гласинца“ за крај

тријумфовао над Сокочанима са 37:29.
Тренер Рукометног клуба „Гласинац“ Јован
Боровчанин, након сумираних утисака, задовољан је
постигнутим резултатима које је остварила ова млада
екипа, те нагласио да је побиједио спорт и да је ово
била најбоља утакмица откако Клуб постоји.

ОДЛИЧНА СЕЗОНА ИПАК
НЕДОВОЉНА ЗА ПРВУ ЛИГУ

Р

укометни клуб „Гласинац“ постао је првак Друге
лиге исток Републике Српске, без иједног пораза,
освојивши 14 бодова на табели. Створила се
могућност за улазак у Прву лигу РС и одигране су
баражне утакмице између побједника Друге лиге
истока и запада, „Гласинца“ и „Челинца“.
У суботу 4. јуна, у Сокоцу одигран је реванш
баража за попуну Прве рукометне лиге Републике
Српске, у којој је „Гласинац“ савладао „Челинац“
са 28:24. Међутим, овај резултат није био довољан
и није постигнута разлика од осам голова, колику је
предност остварио „Челинац“ на домаћем терену, у
првој баражној утакмици одиграној 28. маја када је

– Дали смо све од себе да постигнемо ту
разлику која није била реална због неких ванспортских
активности које су се десиле током прве баражне
утакмице. Ипак, и поред наведеног, успјели смо
направити рукометни спектакл; бројна публика је
одушевљена, а ми смо били на корак да стигнемо ту
велику осцилацију у головима. Највише од свега радују
позитивни коментари на утакмицу, на младе момке,
срце нам је пуно, пресрећни смо, презадовољни и ово
је засигурно најбоља утакмица откако сам ја њихов
тренер. Немам никакву примједбу на игру, понашање
и залагање момака на терену – истакао је Боровчанин.
Према његовим ријечима, слиједи пауза, а онда
се настављају тренинзи у Спортској дворани. Пред
рукометашима су МОСИ које се ове године одржавају
од 20. до 24. јула у Новој Вароши. Он је додао да ће
се у септембру одржати редовна сједница Скупштине
Рукометног клуба „Гласинац“, на којој ће бити ријечи
о организационом дјелу, као и о будућности самог
Клуба.
БРАНКА РАДОЊИЋ
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СПОРТ
Пиониркама „Гласинца“ екипно друго мјесто

ПРВЕНСТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У
СТРЕЉАШТВУ

С

трељачки клуб „Гласинац“,19. јуна био је домаћин
Првенства Републике Српске за пионирске
категорије на којем је учешће узело 40 такмичара
из девет стрељачких клубова.

Димитрије“ из Невесиња, друго мјесто су освојили
стријелци „Леотара“ из Требиња, а треће СК „Геофон“
из Теслића. У појединачној категорији прво мјесто је
освојио Јован Богдановић из СК „Свети Димитрије“ из
Невесиња, друго мјесто је заузео Милош Мићановић из
СК „Рудар С“ из Угљевика док је треће мјесто припало
Лазару Шкребићу из СК „Геофон“ из Теслића.

– У борби за прво мјесто изгубили смо од
женске екипе „Геофон“ из Теслића само за један круг,
ипак, презадовољан сам пласманом како у екипној
тако и у појединачној конкуренцији овог такмичења,
које ће бити велики подстицај за даљи рад. Пионири
„Гласинца“ су у укупном пласману ове категорије
освојили 6. мјесто што је одличан резултат када у
обзир узмемо чињеницу да су били најмлађа екипа
на такмичењу – казао је тренер СК „Гласинац“ Огњен
Мијатовић, и изразио наду да ће и у будућности имати
прилику да организују слична такмичења.

Прво мјесто екипно у категорији пионирке
припало је СК „Геофон“ из Теслића, друге су биле
пионирке домаћина СК „Гласинац“, док је треће мјесто
припало СК „Пантер“ из Бијељине. У појединачној
конкуренцији најбоља је била Елена Милинковић из
СК „Геофон“ Теслић, друго мјесто припало је Ани Пејић
из СК „Гласинац“, док је треће мјесто освојила Наташа
Копривица из СК „Младост“ из Гацка. У категорији
пионира, екипно је прво мјесто освојио СК „Свети

Тренер СК „Рудар С“ из Угљевика Бранислав
Гајић сматра да је велики број талентоване дјеце којој
треба посветити пажњу и дати подстрек за квалитетан
даљи рад те истакао да стрељаштво као један од
најстаријих спортова, који је на олимпијским играма
заступљен са 17 дисциплина, заслужује више пажње и
улагања од стране државе.

Успјех соколачких карате клубова

Џудо клуб „Олимпик“

НАЈМЛАЂИ ОСВОЈИЛИ БРОЈНЕ
МЕДАЉЕ

НАСТАВЉЕН НИЗ ДОБРИХ
РЕЗУЛТАТА

Ч

ланови два карате клуба „Омладинац“ и
„Гласинац“освојили су укупно 15 медаља на
Међународном такмичењу „Трофеј Бијељине“
које је одржано 22. маја, у Бијељини.
Златне медаље освојиле су Вања Копривица
у катама појединачно и Сара Пилиндавић у борбама
појединачно. Сребрне медаље су припале Ђорђу
Копривици у катама и Ђорђу Петрушићу у борбама
појединачно. Бронзане су у својим категоријама
освојили Стефан Пилиндавић, Кристијан Грујић и
Стефан Јањуш.
Каратисти „Омладинца“ освојили су по једну
златну и сребрну и шест бронзаних медаља, чиме су
показали још једном да је ова година за њих посебно
успјешна.
Златна медаља у катама појединачно припала
је Данилу Зечевићу, сребрна у борбама појединачно
Николи Мијатовићу док су бронзане освојили Ђорђе
Ђуран, Павле Ерић, Немања Савчић, Александар
Јакшић, Катарина Павловић и Владимир Рашевић.
Каратисти „Омладинца“су освојили 7 медаља
у борбама, од чега 6 у појединачним наступима и једну
екипно, на Међународном карате турниру „Српска
опен 2022“ у Бањалуци, 8. маја.
БРАНКА РАДОЊИЋ
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ЈЕЛЕНА ЋАЈИЋ

Ч

ланови Џудо клуба „Олимпик“ у претходна два
мјесеца учествовали су на три такмичења која су
одржана у Зворнику, Берковићима и Сарајеву.

Међународни турнир „Зворник опен“ одржан
је 15. маја, а окупио је око 500 такмичара широм БиХ,
Србије и Црне Горе. Освојено је једно прво и једно
друго мјесто и пет трећих.
На Међународном турниру у Берковићима
29. маја, освојили су 11 медаља – три златне, четири
сребрне и четири бронзане, наступајући у веома јакој
конкуренцији међу 400 такмичара.
Члановима овог клуба припало је укупно
12 медаља – двије златне, четири сребрне и шест
бронзаних на такмичењу „КУП Сарајева“, који је
одржан 12. јуна.
Ђуровић је подсјетио да је овај клуб недавно
добио спортску опрему – џудо кимона, од Јапанске
амбасаде и изразио захвалност свима који су
покренули и реализовали ову идеју о помоћи спортским
клубовима.
БРАНКА РАДОЊИЋ

Низ успјеха Боксерском клубу
„Гласинац“

ВЕЉОВИЋ СТИГАО ДО АЛЖИРА

Б

оксери соколачког „Гласинца“ Лука Вељовић, у
категорији сениора, те Рајко Томовић и Марија
Амовић, у категорији младих, остварили су
побједе у четвртом колу Премијер лиге БиХ, које је
одржано у Сарајеву, у јуну. Тренер у БК „Гласинац“
Предраг Бартула истакао је да је Вељовићев успјех
још већег значаја јер је побиједио петоструког
првака Србије Вељка Глигорића. Соколачки клуб је,
захваљујући низу успјеха, такмичење у Премијер лиги
БиХ за боксере завршио на високом четвртом мјесту,
међу шеснаест екипа, колико их се надметало.

СПОРТ
Вељовић је, наступајући за сарајевски БК
„Жељезничар“ учествовао на завршници Регионалне
лиге у Скопљу, у којој су наступили боксери из клубова
из република бивше Југославије, а такмичење је
одржано од 14. до 17. јуна. Такмичили су се боксери
четири најбоље екипе – БК „Жељезничар“ из Сарајева
и БК „Црвена Звезда“ из Београда те БК „Лозница“ и
„Витезови“ из Загреба. Комплетна завршница првог
издања Регионалне лиге преношена је уживо на Арена
Фајт каналу. „Жељезничар“ је укрстио рукавице са
„Црвеном Звездом“. Иако је изгубио од противника, а
за Луку је ово било велико искуство.
Већ 21. јуна Лука Вељовић се запутио на
Медитеранске игре у Алжир, на којима је наступио
као један од 48 представника репрезентације Босне и
Херцеговине. Вељовић је једини спортиста са подручја
града Источно Сарајево који је учествовао на играма,
што је велики успјех и за општину Соколац, али и
цијелу регију. Тренер Предраг Бартула је изјавио да
су Медитеранске игре са преко 4.000 учесника највећи
домет такмичења за наше спортисте.

– Иако је у првом мечу поражен од свјетског
вицешампиона из Турске, Лука је показао храброст
нашавши се међу много старијим боксерима. За нас је
медаља што је уопште учествовао на овом такмичењу,
што је пошло за руком само атлетичарки Младени
Петрушић прије четири године – нагласио је Бартула.
ЈЕЛЕНА МАРИНКОВИЋ

Бициклистичка вожња „Романија зове два“

ПРОМОЦИЈА ЗДРАВОГ ЖИВОТА,
СПОРТА И ПРИРОДНИХ ЉЕПОТА

Б

ициклистичка вожња „Романија зове два“,
одржана је 28. маја, на стази дугој око 50
километара, и окупила је 80 искусних бициклиста,
а концепт овог спортско-рекреативног догађаја је
ревијалног типа. Старт је кренуо од Спортске дворане,
преко Пуховца, Педиша, Милетина, Каљине, Жунова,
Крушеваца а коначан циљ био је Кнежина, гдје је
послужен ручак за учеснике. Према ријечима Радивоја
Трифуновића, испред удружења „Романија сајклинг“,
биране су најљепше локације наше општине.
– План је да сваке године буде другачија стаза,

како бисмо промовисали све љепоте Романије. Прошле
године стаза је била прилично сува, а карактерисали
су је услови погодни за бржу вожњу, док је ове године
значајан дио пута уз ријеке Каљину и Биоштицу. Стигли
су бициклисти из разних крајева – Источног Сарајева,
Сарајева, Београда, Лазаревца, Краљева, Крагујевца,
Ужица. За малољетна лица, учешће је бесплатно –
казао је Трифуновић.
По први пут на Романији се нашла Снежа
Јовановић из Београда.
– Возим по оваквим пределима и навикла сам
на тај тип вожње тако да ништа није тешко. Припремамо
се целе године за овакве терене – додала је.
Паљанин Стефан Таушан бициклизмом се бави
шест година, а како каже, овај позив је прилика да се
истраже све љепоте наше земље.
– На вожњи, која је организована у Сокоцу,
био сам и прошле године. Утисци су одлични. Посебан
акценат је стављен на дружење, јер није такмичарског
карактера, што даје додатни смисао свему – додао је.
Ревијална МТБ бициклистичка трка „Романија
зове два“ трајала је око пет сати вожње.
ЈЕЛЕНА МАРИНКОВИЋ
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КУЛИНАРСКЕ МАЈСТОРИЈЕ

Принцес крофне
Принцес крофне су француска посластица која
је временом почела да се прави у цијелом свијету, а
позната је и под називом профитероле. Основу овог
слаткиша чине пуфнице од куваног тијеста, пуњене
различитим надјевом или преливене неким финим
сосом, док су одозго посуте шећером у праху. Принцес
крофне су аристократија међу колачима, али их се
ријетко ко усуђује правити. Оне нису баук, траже само
мало пажње приликом мјерења састојака, и уколико
будете пратили рецепт, показаће вам се у свом пуном
сјају. 								
За припрему принцес крофни потребно је:
За тијесто:
250 мл јаја
250 мл воде
125 мл уља
150 г брашна
прстохват соли
3 кашичице шећера
За фил:
1 л млијека
250 г шећера
3 кесице ванилин шећера
1 јаје
5 жуманаца
150 г густина
125 г путера
мало прах шећера за посипање

Припрема:
Прво се припреми фил тако што се пет
жуманаца и једно цијело јаје лагано размути у већој
шерпи, додати 100 мл млијека и промијешати. У то
лагано умијешати 150 г густина, да добијете смјесу
без грудвица. Преосталих 900 мл млијека скувати
у другој шерпи са шећером и ванилин шећером па
кад прокључа нагло сипати врело млијеко у прву
шерпу, у којој смо размутили јаја и густин. Смјеса
ће највјероватније одмах кренути да се стеже, зато
треба интензивно мијешати или мутити миксером
на искљученој рингли још два-три минута док се не
згусне уједначено. Покрити пластичном фолијом и
оставити да се охлади. У смјесу која се охладила на
собној температури додати омекшали путер и заједно
умутити миксером да се добије гладак фил.
Тијесто припремати тако што се измјери 250
мл јаја. У шерпу сипати воду, додати уље, со и шећер
и ставити да прокључа. Измаћи са рингле па додати
брашно и варјачом измијешати да се добије густо
и глатко тијесто. Оставити да се тијесто прохлади
неколико минута, а затим додавати јаја 2–3 пута,
сипајући из мјерице и мијешајући послије сваког
додавања, док смјеса не постане хомогена.
Укључити рерну на 200°Ц. На плеху обложеном
пек-папиром правити крофнице пречника 5 цм. Врхове
тијеста спустити тако што ћете их лагано притиснути
влажном кашичицом да крофнице не би загорјеле.
Крофне пећи на 200°Ц око 35–40 минута, зависно од
рерне. Не отварати рерну током печења.
Охлађене крофне пресјећи на пола, филовати
кремом, а по жељи преко фила ставити слој слатке
павлаке. Поклопити горњом половином крофне.
Посути крофне шећером у праху. У крофне још можете
додати нутелу, чоколаду, печене љешнике, слатко,
џем или воће. Чувати их у фрижидеру, покривене.
ЈЕЛЕНА ЋАЈИЋ

Чудесни биљни свијет

Кантарион

К

антарион, у народу још познат као госпина или
богородичина трава, од давнина се цијенио и
употребљавао за лијечење посјекотина, опекотина,
хемороида, зарастање рана и као антисептик, такође и за
обољења јетре, болове у желуцу и дијареју. Његова употреба
у лијечењу датира још из доба Старих Грка и Римљана.
Кантарион расте по сувим брежуљцима, на сунчаним
ливадама, пустом и необрађеном земљишту и рубовима
шума. Листови и цвјетови кантариона посједују велика
љековита својства за организам. Највише се употребљавају
за лијечење депресије, немира, за апетит и проблеме са
спавањем. Стабљике са цвјетовима и листовима се скупљају
и везују у букете. Окрену се наопачке и суше на прохладном
и провјетреном мјесту, заштићеном од сунца. Осушену биљку
треба чувати у платненим врећицама на сувом мјесту.
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Чај од кантариона се припрема тако што се
кашичица сушене биљке прелије са 2 дл прокључале воде.
Узима се ујутру прије јела и увече пред спавање по шоља.
Благотворно дјелује код менструалних болова, благе
депресије, поремећаја расположења у менопаузи, несанице,
гастритиса и чира на желуцу, болести јетре, упале мокраћне
бешике, инфекција усне дупље.

РАЗОНОДА

ПРИПРЕМИО МИЛИВОЈЕ А. ЈАНКОВИЋ

УКРШТЕНЕ РИЈЕЧИ
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Водоравно:
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Усправно:

9

1.Косовски јунак; 2.Раствор,* иста слова, * врста грубог платна;
3.Косовски јунак - један од Косовчића,* дио Бањеа Луке, * дан,*
успјех (енгл.); 4. Притока Волге,* глумица Ања Мандић,*ред; 5.
Волт,*Дјело У.Предића (Слика 2); 6.Илинијум, *21.слово азбуке,,
*акт, *лична замјеница; 7.Усјек, урез (ћошак- тур.),Сава Антић
(иниц.); 8.Нови Сад, * ред, *Термо централа; 9.Електрон, *
Кособски бој; 10.Вулгарност (скр.),* пајеро, * град у Бугарској;
11.Глумац Р.Морфи, * Косовски јунак - један од Југовића, *
чамуњати, дреждати; 12.Радник на платформи за нафту, *
Текстилни комбинат Тетово,* фудбалер Лук Гилберт; 13. Богиња
лова и природе и бог сунца и свјетлости.

10
11

22

12
13
14

1.Поп-пјевачица ( побледник ,,Беосонг-19“) 2.Римљанин Тит
Помпије, * лапор (њем.), *ударац; 3.Тенисер Ђоковић (слика
3), реомир,* глумац Мантгомери; 4.Богиња Опс,* Манастир у
ЦГ (слика 1), *телуријум; 5.Врста плочица, *сумпор, *древни
град у Ирану; 6.Притока дунава (АУС),* нобелијум,* бљутави,
неукусни; 7.Блесав (тур.),* уш, * дин; 8.Сјевер,* мамац (лат.),*
украсна биљка; 9.Илирска краљица,*скица, тлоцрт; 10.Фудбалер
Куновац,* 1. и 4. самоглас., * тантал; 11.Атомска електрана,*
селен, *1. суглас.,* лиотар,* понд; 12.Ознака за висину, * колос,
џин,* рукометаш Балић; 13.Град у Ирану,*мјесец Јупитера
Ио,Ија,* припадник тамилског народа; 14.Ход клатна, један
трзај,*орган за лет; 15.Древни град у Јерменији, * римски цар
(Велики); 16.Роман А.Камија,* повишена нота А,

3

15
16
Кантарионово уље је одлично за лијечење разних
рана, огреботина или ожиљака, а такође има и антивирусно,
антигљивично те антибактеријско дјеловање. Ово уље
се врло једноставно прави. Прије свега је важно брати
биљке на сунчан дан, када су цвјетови отворени, али треба
избјегавати брање након кише како цвјетови не би били
влажни. Цвјетови се стављају у претходно опрану и осушену
стаклену боцу у коју се потом улије маслиново уље, толико да
су цвјетови прекривени уљем. Боцу је потребно затворити и
држати на сунцу до седам недјеља. Сваких неколико дана је
потребно промијешати садржај боце и помјерити поклопац
како се не би скупљала влага. Затим се уље проциједи у
другу боцу и може да се користи. Добро направљено уље
је црвене боје, чува се на тамном мјесту и може стајати до
двије године.
ЈЕЛЕНА ЋАЈИЋ
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