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Крсна слава и Дан општине СоколацАКТУЕЛНОСТИ

Празничном литургијом коју је поводом крсне 
славе и Дана општине Соколац и крсне славе 
Цркве Светог пророка Илије служио Његово 

високопреосвештенство митрополит дабробосански 
Хризостом, уз саслужење више свештеника 
Митрополије дабробосанске, почеле су централне 
свечаности обиљежавања Илиндана. Митрополит 
Хризостом је у својој бесједи казао да се српски народ 
увијек трудио да наликује пророку Илији и настојао да 
буде постојан и чврст у вјери.

 – Чак и када је страдао, доживљавао 
прогонства и муке, српски народ је остао на крсту, 
разапет и непоколебљив, као пророк Илија. Зато треба 
да се сјећамо Светог Илије и да се на њега угледамо, 
по благодети божијој да живимо колико можемо као 
он, ревносни, чврсти, постојани и непоколебљиви 
у својој вјери и опредјељењу да је све овоземаљско 
краткотрајно а да ће небеско бити довијека – рекао је 
митрополит Хризостом, истакавши да овог светитеља 
славе и други народи и религије. 

 Након ломљења славског колача, славске 
свечаности су настављене у Парохијском дому 
Романијске Лазарице гдје се присутнима обратио 
начелник општине Соколац Милован Бјелица, који 
је говорио о ономе што је обиљежило привредни и 
друштвени живот општине између двије крсне славе.

 – У току протекле године завршили смо два 
стамбена објекта са 64 стамбене јединице, асфалтирани 
су прилази у свим новим насељима, на подручју цијеле 

општине проведена је оптика. У току је реализација 
пројекта свеобухватног водоснабдијевања и 
рјешавање отпадних вода на подручју наше општине, 
започели смо реализацију пројекта „Соколов град“ 
за који смо припремили документацију и студију 
изводљивости. У току је израда студије изводљивости 
за соларну електрану за коју су интересовање 
показали инвеститори из Њемачке и Србије, а у плану 
нам је успостављање пословне зоне и изградња двије 
стамбене зграде по пројекту ЦЕБ 3 – рекао је Бјелица. 

 Највише признање – Повеља општине Соколац 
претходне вечери уручена је министру финансија 
Републике Српске Зори Видовић, док су на славској 
свечаности додијељена остала признања.  

 Златна плакета уручена је Брану Ђурђићу, 
власнику фирме „Сервис Ђурђић“, која послује 
на територији источног дијела БиХ и нуди услуге 
сервиса и продаје бијеле технике. Исто признање 
уручено је и доктору Милораду Шупићу, специјалисти 
опште хирургије и начелнику Одјељења хируршких 
дисциплина у ЈЗУ Болници „Србија“, Ацу Станишићу, 
директору ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале те 
Славену Јефтићу менаџеру „Саниленда“ д.о.о. на 
Требевићу, који је дао лични допринос у реализацији 
изградње ски-лифта у Сокоцу. Златна плакета 
постхумно је додијељена и доктору Сладу Турунташу, 
који је дао допринос стварању Болнице Главног штаба 
Војске Републике Српске. 

 Директор „Електродистрибуције“ а.д. Пале 

СРПСКИ НАРОД СЕ УВИЈЕК ТРУДИО ДА НАЛИКУЈЕ СВЕТОМ ИЛИЈИ
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АКТУЕЛНОСТИ

Поводом Дана и крсне славе општине Соколац 
Светог пророка Илије, највеће признање 
општине Соколац – Повеља општине, уручена је 

министру финансија у Влади Републике Српске Зори 
Видовић, која је у протеклом периоду показала велико 
разумијевање за ову локалну заједницу и пружила 
подршку реализацији капиталних пројеката и помоћ 
буџету општине у вријеме пандемије.

 Повељу као посебан знак признања за рад 
и дјела у области стваралаштва и рада од општег 
значаја за општину Соколац у оквиру поетске вечери 
под називом „Стих и перо горе Романије“, која је  првог 
августа одржана у Парохијском дому Романијске 
Лазарице, уручили су начелник општине Соколац 
Милован Бјелица и предсједник Скупштине општине 
Сретко Марјановић.  

 Према ријечима министра финансија РС 
Зоре Видовић, Соколац је општина из које су увијек 
долазили прави пројекти са визијом, што је Влада са 
разлогом препознала и подржала у складу са својим 
могућностима.  

 – Морам да нагласим да је основа успјеха 
људи ове локалне заједнице, не говорим само о 
представницима власти и политичких партија већ и 
народа, љубав према Сокоцу. Сигурна сам да ће као 
и све до сада  што је урађено и што ће се радити у 
будућности остварити јер волите Романију, а без 
љубави и амбиција нема ни резултата – поручила 
је Видовићева те додала да се сви заједно морамо 
борити да Република Српска буде јача, успјешнија и 
боља.  

 Начелник Бјелица је истакао да су сви подржани 
пројекти урађени са планом и потребним стратегијама 
које су препознате од стране Министарства. 

 Предсједник Скупштине општине Сретко 
Марјановић изразио је задовољство што је општина 
Соколац почела да обраћа пажњу на људе који помажу 
и чини све да побољшају животно окружење нашим 
суграђанима.

Највеће признање општине Соколац

ПОВЕЉА МИНИСТРУ ФИНАНСИЈА 
У ВЛАДИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

ЗОРИ ВИДОВИЋ

Ацо Станишић рекао је да је у претходне двије године 
у обнову нисконапонске мреже и објеката у општини 
Соколац уложено преко милион конвертибилних 
марака те додао да признање не припада само њему 
него и матичном предузећу из Требиња, управи 
„Електродистрибуције“ Пале, а посебно управнику и 
вриједним радницима теренске јединице Соколац. 

 Сребрну плакету општине Соколац добили су 
Драго Шкиљевић, власник фирме „ДЕВИС“, Удружење 
произвођача млијека и млијечних прерађевина „Благо 
Романије“, професор историје у Основној школи 
„Соколац“ Томислав Тамбурић, који је открио епитаф 
– натпис на стећку који датира са краја 14. или почетка 
15. вијека те Младен Одовић, директор Радне јединице 
за Поштански саобраћај Соколац. 

 Златне значке добили су Марија Тошић, 
најбољи студент Факултета за криминалистику, 
криминологију и сигурносне студије Универзитета у 
Сарајеву, Андреа Поповић, ученик генерације Основне 
школе „Соколац“, Ђорђе Ковачевић, ученик генерације 
Средњошколског центра „Василије Острошки“ 

Соколац, Милица Боровчанин, ученица СШЦ „Василије 
Острошки“ и добитница низа признања за литерарно 
стваралаштво у земљи и региону, Плесни клуб „Ника“ 
те запосленик Центра за социјални рад Бране Бартула.

 У оквиру славских свечаности потписан је и 
протокол о сарадњи са Матицом српском, најстаријом 
институцијом културе Срба. 

 Илинданској свечаности присуствовали су 
потпредсједник Народне Скупштине Републике Српске 
Соња Караџић Јовичевић, представници града Источно 
Сарајево, представници Матице српске из Новог 
Сада, начелници општина Сарајевско-романијске 
регије, представници јавних предузећа, установа 
и организација проистеклих из протеклог рата, 
академик Ново Пржуљ, декан Шумарског факултета 
у Бањалуци Маријана Каповић Соломун и првакиња 
драме Народног позоришта у Београду Ивана Жигон.

ЈЕЛЕНА ЋАЈИЋ

ВЕДРАНА РЕНОВИЦА
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На четрнаестој редовној сједници Скупштине 
општине Соколац, одржаној 20. јула, одборници 
су разматрали више тачака дневног реда, међу 

којима је највише интересовање било за Приједлог 
одлуке о куповини пословног објекта у привреди 
(Аутобуска станица и помоћни објекти који су у служби 
исте) као и за Приједлог закључка о додјели признања 
општине Соколац.  

 Након сједнице, предсједник Скупштине 
општине Соколац Сретко Марјановић нагласио је да је 
на приједлог начелника општине Соколац Милована 
Бјелице допуњен дневни ред, а ријеч је о Приједлогу 
за кредитно задужење путем мисије обвезница у 
износу од 2.700.000 КМ.

 – На засједању Комисије, које је одржано 
након самог приједлога, једногласно је констатовано 
да сви законски елементи нису уграђени у сам тај 
приједлог, те је он враћен на допуну, како би на 
наредној сједници начелник могао да припреми све 
оно што је Комисија сугерисала да би могао да уђе у 
скупштинско разматрање – казао је Марјановић.

 Када је у питању тачка дневног реда која се 
односи на куповину Аутобуске станице, предсједник 
Скупштине је рекао да је током дискусије био присутан 
већи број критика и реплика, те да је то нормално, јер 
свако има право на свој став и мишљење.  

 – Донесена је одлука и закључак да се 
дефинитивно иде у куповину Аутобуске станице, 
као и да се створе услови и начин на који ће се 
доћи до рјешења ове проблематике. С тим у вези, 
независни одборник Његош Самарџија предложио је 
закључак, који је Скупштина једногласно усвојила, а 
подразумијева да се крене у разговоре са власником 
Аутобуске станице, како би се узела у закуп, док се не 
нађе најбољи начин за откуп и стављање у функцију. 
Овим потезом путници би окончали  проблем са 
стајањем на мјестима која нису прописана Законом о 
саобраћају – подсјетио је Марјановић.  

 Начелник општине Соколац Милован Бјелица 
је истакао да је процијењена тржишна вриједност 
предметне непокретности, те да је она садржана у 
Извјештају који је утврдио судски вјештак у износу од 
466.588 КМ, а који се нашао пред одборницима.  

 – Када је ријеч о куповини Аутобуске 
станице, остала је стара одлука да се формира тим 
који ће утврдити елементе уговора око куповине. 
Разговараћемо са њеним власником, а потом 
обавијестити одборнике у Скупштини општине Соколац 
о висини и роковима плаћања. Укупан кредитни износ 
који је предложен на сједници је око 2.700.000 КМ,  с 
тим да би два милиона КМ било усмјерено на враћање 
старог кредита, а нови би био по повољнијим условима. 
Омогућен је грејс-период од годину дана. Приједлог о 
задужењу односио се на рефинансирање одређеног 
броја обавеза, затим на обезбјеђивање финансијских 
средстава за куповину Аутобуске станице, као и за 
изградњу грађевинског објекта за постројење за 
пречишћавање воде за пиће, у чију реализацију смо 
ушли заједно са Владом из Чешке  – закључио је 
Бјелица.    
 Шеф Клуба одборника СНСД-а Ђорђе Радић 
сложио се да је приоритет куповина Аутобуске 
станице, која се налази на дневном реду већ неколико 
задњих сједница Скупштине. Он је констатовао да је 
договорен конкретан начин рјешавања овог проблема 
и формиран је тим који ће ући у преговоре са власником 
„Аутохерца“ из Груда.

 На сједници је одлучено да Повеља општине 
Соколац, поводом Дана и славе општине Светог пророка 
Илије, буде додијељена министру финансија Републике 
Српске Зори Видовић, за велико разумијевање које је 
показала за ову локалну заједницу.

 Одборници су усвојили Извјештај о 
инспекцијском надзору на подручју општине Соколац 
за 2021. годину, затим и Извјештај Комисије за 
популациону политику за претходну годину.

Четрнаеста редовна сједница СО Соколац

ДОНЕСЕНА ОДЛУКА О КУПОВИНИ АУТОБУСКЕ СТАНИЦЕ

АКТУЕЛНОСТИ

БРАНКА РАДОЊИЋ
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АКТУЕЛНОСТИ

На 11. редовној сједници Скупштине града 
Источно Сарајево која је одржана 27. јула, 
усвојен је Нацрт ребаланса буџета за ову годину 

који износи 15.035.165 КМ, што представља повећање 
од 19,03 одсто у односу на првобитни план.  
 Саставни дио Нацрта ребаланса буџета за 
2022. годину су и неутрошена намјенска средства 
од 611.357 КМ. У односу на планирани буџет за ову 
годину, ова средства су повећана за 21.357 КМ. Ријеч 
је о неутрошеним намјенским средствима из кредитног 
задужења из 2020. године. 
 На дневном реду се нашла и Информација 
о стању на Универзитету у Источном Сарајеву за 
2021/2022. годину као и Информација о прикупљеној 
комуналној такси и накнади за кориштење комуналних 
добара и њиховој расподјели општинама града 
Источно Сарајево за 2021. те Информација о смјештају 
у становима у власништву Града.  
 Градоначелник Источног Сарајева Љубиша 
Ћосић рекао је да су одборници опозиције имали 
примједбе на овај нацрт те да је договорено да буде 
одржан заједнички састанак свих шефова клубова 
партија прије коначног приједлога, како би се дошло 
до буџета који ће одговарати свима, јер позиција 
и опозиција представљају грађане који вјерују 
политичким партијама.
 – За мене као градоначелника је опрезан 
изазов једногласна подршка ребаланса буџета, овај 
износ је максималан, али смо добили и сагласност 
Министарства финансија Републике Српске, уз 
одређене корекције, тако да морам захвалити Влади 
Републике Српске што је помогла граду са 1,5 милион 
КМ, како би се санирали губици усљед прикупљања 
комуналних такси – рекао је Ћосић, те додао да ће 
се од идуће године окренути другачијем моделу који 
подразумијева прикупљање једне врсте накнаде од 
привредних субјеката који послују на подручју Града.   
 Ћосић је истакао да је заједничко мишљење 
свих одборника да је Универзитет у Источном Сарајеву 

најзначајнија карика и сегмент функционисања Града, 
те да градске и општинске власти чине све да се стање 
факултета унаприједи. 
 – Ове године Универзитет слави 30 година 
и имамо све оно што је изграђено када је у питању 
инфраструктура на Универзитету, као доказ да он 
опстаје и да ће опстати. Указали смо на проблеме 
од којих је најзначајнији смањење броја студената 
без обзира на акције и активности које спроводимо, 
тако да морамо сви заједно у наредном периоду, 
приликом планирања буџета Владе Српске за наредну 
годину, тражити да буџетске позиције универзитета у 
Бањалуци и Источном Сарајеву буду једнаке, барем у 
једнаком износу, ако не може бити у већем износу за 
Универзитет у Источном Сарајеву – појаснио је Ћосић 
и истакао да ће Град урадити једну детаљну анализу 
са Универзитетом и показати да једнакост може да 
постоји. Покушаће да се укаже и на значај државних 
факултета у односу на приватне. 
 На Скупштини, како је рекао предсјеник 
Бранко Короман, разматран је Извјештај о стању 
организованости цивилне заштите на подручју Града 
и закључено је да би у наредном периоду требало 
да буду обезбијеђена средстава, како би се цивилна 
заштита опремила боље и била способна да одговори 
на неку елементарну непогоду.  
 Одборник СДС-а у Скупштини града Источно 
Сарајево Предраг Шаровић рекао је да је ова странка 
подржала нацрт буџета, с тим да ће у наредном 
периоду припремити одређене амандмане. 
 На 11. редовној сједници одборници су 
донијели одлуку којом се Повеља, највеће признање 
града Источно Сарајаво, додјељује постхумно 
Жељку Марковићу, бившем наченику некадашњег 
Центра јавне безбједности Српског Сарајева и Винку 
Радовановићу, бившем градоначелнику Источног 
Сарајева.

Нацрт ребаланса буџета 15.035.165 КМ

НАЈВЕЋЕ ПРИЗНАЊЕ ГРАДА ПОСТХУМНО ЖЕЉКУ МАРКОВИЋУ

ВЕДРАНА РЕНОВИЦА



Новоизабрани градоначелник Београда 
Александар Шапић посјетио је 17. јула, општину 
Соколац у оквиру прве званичне посјете откада 

је ступио на функцију.  

 Шапић је навео како је одлучио да својом 
првом званичном посјетом јавност у Србији и региону 
подсјети на важност овог мјеста и спомен-гробља које 
се налази у Сокоцу.

 – Дошао сам у јулу, месецу великог страдања 
српског народа кроз историју, да одам пошту српским 
жртвама са ових простора. Ово је посета мира и 
пријатељства и добрих односа у региону. Ми ћемо и 
у будућности чинити све да се помажемо, да Србија 
као матица нашег народа и Београд као њен главни 
град помаже нашем народу где год се он налазио, а 
нарочито у региону. Као градоначелник Београда 
могу дати скроман допринос на побољшавању наших 
односа, дали смо предлог да деца са ових простора 
дођу у Србију, да се наши најмлађи друже и упознају 
кроз неке пројекте у будућности – рекао је Шапић. 

 Начелник општине Соколац Милован Бјелица 
истакао је да му је изузетна част угостити 68. 
градоначелника Београда. 

 – Господина Шапића и његове сараднике 
смо упознали са привредном, економском и 
демографском ситуацијом у нашој локалној заједници, 
инфраструктурним пројектима од значаја за културни, 
спортски и друштвени живот Сокоца и Сарајевско-
романијске регије, о формирању слободне пословне 
зоне и пројекта Градске куће у Сокоцу. Посјета 
градоначелника Шапића Сокоцу и „Малом Зејтинлику“ 
ће многим људима додатно отворити видике и 
представити оно што се заиста десило на овим 
просторима – нагласио је Бјелица.  

 Посјетивши Српско војничко спомен-гробље 
„Мали Зејтинлик“, Шапић је истакао да је изузетно 
важно показати поштовање и пијетет према жртвама 

нашег народа које су изгубиле животе у претходном 
рату.   

 – Изузетна ми је част бити овде, а са друге 
стране нисам превише срећан што сам чуо да сам један 
од првих званичника Србије који је посетио „Мали 
Зејтинлик“. Ово је заиста свето место где почивају 
људи који су бранили своја огњишта и народ и мислим 
да је важно одати им поштовање, али и показати 
поштовање према осталим жртвама. Свака невина 
жртва, без обзира на нацију и веру заслужује једнако 
поштовање. Исто тако, мислим да је јако важно да, 
управо са овог простора, у присуству породица палих 
храбрих српских бораца, покажемо да постоји и друга 
страна и да је наша туга и бол једнака болу других 
мајки, очева сестара и браће, и да не делимо жртве на 
наше и њихове већ да имамо једнак однос према свима. 
Жртве су жртве, морамо да покажемо поштовање и 
зато сам и дошао овде, да се прво поклоним српским 
жртвама – рекао је Шапић и додао да Београд није 
само престоница Србије већ и престоница свих Срба.

 – Морамо да покажемо да смо извукли поуке 
из наше историје и да више никад нећемо дозволити 
да српско нејединство или неслога имају несагледиве 
последице, како по наш народ тако и по наше 
територије. Не можемо да верујемо у светлу будућност 
уколико једни друге не будемо помагали. Политика 
државе Србије и нашег председника Александра 
Вучића последњих година је таква да настојимо да 
водимо рачуна о свом нашем народу, без обзира 
где се он налазио, а нарочито у региону. Уколико се 
то некоме не допада, то је његов проблем. Ми ћемо 
чувати и помагати једни друге – казао је Шапић. 

 Посјета Сокоцу завршена је посјетом Манастиру 
Светог великомученика Георгија на Равној Романији. 
Међу сарадницима који су пратили градоначелника 
Београда у овој посјети био је и менаџер Београда 
Мирослав Чучковић.
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АКТУЕЛНОСТИ

ЈЕЛЕНА ЋАЈИЋ

Градоначелник Београда Александар Шапић посјетио Соколац

МОРАМО ЧУВАТИ И ПОМАГАТИ ЈЕДНИ ДРУГЕ
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Градоначелник Источног Сарајева Љубиша Ћосић 
и начелник општине Соколац Милован Бјелица 
договорили су 24. августа да заједнички подрже 

пројекат реконструкције главне саобраћајнице у 
Сокоцу у вриједности 300.000 КМ.

 Ћосић и Бјелица очекују да ће у наредних 
мјесец дана Градска управа расписати јавни тендер за 
реализацију овог пројекта.

 У објави на друштвеној мрежи Фејсбук, Ћосић 
је рекао да је подршка која долази од одборника 
скупштинске већине у Сокоцу довела до договора 
и усаглашавања будућих активности које ће бити 
заједнички реализоване у Сокоцу.

 – Градска управа и општина Соколац исказале 
су интерес да заједнички купимо објекат Аутобуске 
станице и тиме ријешимо проблем стационарног 
саобраћаја у Сокоцу. У наредним данима ћемо 
разговарати и, вјерујем, о томе направити конкретан 
и коначан договор са садашњим власником аутобуске 
станице – нагласио је Ћосић. 

 Осим ова два најбитнија пројекта, договорено 
је и да се заједнички иде у реализацију пројекта 
изградње канализационог колектора у Кнежини, за 
шта је Градска управа већ обезбиједила 50.000 КМ.

 – Уколико буде потребе за додатним 
средствима, сигурни смо да ћемо их заједнички успјети 
обезбиједити. Што се тиче планинара, град Источно 
Сарајево је већ кроз додјелу средстава невладиним 
организацијама подржао активности Планинарског 
друштва „Гласинац“, али ћемо у наредних десетак 
дана обезбиједити и додатну подршку како би се у 
потпуности завршило опремање Планинарског дома 
на Романији – додао је Ћосић. 

 Када је ријеч о капиталним пројектима, 
градоначелник Источног Сарајева као један од 
најзначајнијих пројеката на подручју општине Соколац 
навео је изградњу викенд насеља на Романији, која 
може бити реализована кроз пројекат Соко града.

ЗАЈЕДНИЧКИ ДО 
РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ГЛАВНЕ 

СОКОЛАЧКЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ

Ћосић и Бјелица договорили битне пројекте на подручју града ИС

Велики број пољопривредних произвођача 
са подручја општине Соколац, 25. августа је 
присуствовао презентацији пројекта подршке 

Владе Мађарске привреди Српске. Програм су 
презентовали представници Фондације за одрживи 
развој Републике Српске „Прогресус“, а директор 
ове фондације Андреа Јаглица рекла је да је 
заинтересованост заиста велика. 
 – Ово је први програм Мађарске Владе 
привреди Републике Српске и срећни смо што 
ћемо пољопривредницима подијелити нешто мање 
од 28 милиона евра за набавку пољопривредних 
машина, механизације, опреме и алата. Фондација 
ће субвенционисати набавку у укупном износу до 
70% укупне набавке, с тим да је минимални износ 
бесповратних средстава који пољопривредници 
могу да траже 2.500 евра, а максимални 25.000 евра. 
Право да се пријаве на пројекат имају пољопривредна 
газдинства и предузећа која се баве пољопривредном 
производњом, а услов је да су регистровани на 
простору Републике Српске или Брчко дистрикта, те 

да желе да набаве опрему и механизацију мађарске 
производње – рекла је Јаглица и додала да је за 
локалне заједнице јако значајно да нема квота и да ће 
свака локална заједница привући онолико средстава 
колико буде успјешних апликација.   
 Начелник општине Соколац Милован Бјелица 
нада се успјешном провођењу овог пројекта на подручју 
наше општине, како би локални произвођачи обновили 
пољопривредну механизацију, проширили капацитете, 
а самим тим унаприједили и своју производњу.  
 Јавни позив за додјелу бесповратних средстава 
пољопривредницима за набавку пољопривредне 
механизације, опреме и алата објављен је 1. септембра 
и трајаће до 15. октобра. Програм подршке проводи 
Фондација за одрживи развој Републике Српске 
,,Прогресус”, уз подршку Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде Републике Српске и 
локалних заједница.

Програм подршке Владе Мађарске 
привреди Српске

ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА 
УКУПНО 28 МИЛИОНА ЕВРА

ЈЕЛЕНА ЋАЈИЋ

СРНА
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У мјесецу када се прославља Илиндан – Дан и 
крсна слава општине Соколац, разговарали смо 
са начелником општине Соколац Милованом 

Бјелицом. Овај важан дан за нашу локалну заједницу 
уједно је прилика да се сумира шта је реализовано у 
протеклих годину дана. 

 Иза нас је још једна нимало лака, али 
радна и испуњена година. Шта бисте истакли као 
најважније што је реализовано ? 

 Бјелица: Уколико годину посматрамо не 
календарски већ као вријеме измећу два Илиндана, 
осврт на учињено мора да обухвати дио протекле 
и осам мјесеци ове године. Морам да напоменем 
успјехе о којима смо већ говорили и на које су се 
грађани навикли па их можда и не сматрају новинама. 
Као најважније истичем завршетак изградње 
канализационе мреже у насељима Брезјак и Мајдани, 
укупне вриједности 750.000 КМ. Дужина ова два вода 
износи око шест километара, за шта се 500.000 КМ 
користи из грант средстава ИПА фондова, а остатак је 
обезбиједила општина. Потом ЦЕБ 2 пројекат, односно 
изградњу два објекта са 64 стана који је финансиран 
из кредитних средстава Развојне банке Савјета 
Европе уз задужење Републике Српске и ФБиХ око 
4.000.000 КМ, гдје је учешће општине достигло 800.000 
КМ.  Посебан акценат смо ставили на пословне зоне, 
туризам и производњу хране. Након десетогодишњих 
активности општине, одлуком Владе Републике 
Српске, Центар за пољопривреду постао је чланица 
Универзитета у ИС као посебан организациони дио. 
Сада је на Универзитету и Пољопривредном факултету 
да за потребе научно-истраживачког рада покрене 
производњу безвирусног садног материјала кромпира 
и пољопривредних култура које су од посебног 
интереса за развој пољопривреде у планинским 
подручјима. Када је у питању привреда послови око 
почетка градње соларне електране су у завршној фази 
и чека се одлука Владе о додјели концесије. Усвојили 
смо Стратегију развоја туризма за период од 2021–2025 
године. Успјели смо да Пројекат планинског рисорта 
„Соколов град“ укључимо у породицу Олимпијског 
центра Јахорина. Реализован је и Пројекат Виа ферата – 

Соколов пут. Охрабрили смо заинтересоване у туризму 
да развијају своје послове и региструју се. По први 
пут нудимо туристички производ за такозвани оутдор 
туризам. Успјешно је проведен пројекат „Дођи на вир, 
пронађи мир“ чији је носилац Удружење спортских 
риболоваца „Биоштица“ у сарадњи са Туристичком  
организацијом. Подржали смо 7. Стрим фишинг куп 
Биоштица 2022. У завршној фази су стручне основе за 
проглашење заштићеног подручја Споменик природе 
Црвене стијене. Спортска стаза „Гласинац“ од 600 
метара, захваљујући сaрадњи са Аероклубом „Соко“ 
прилагођена је спортској авијацији и уписана у свјетски 
регистар летјелишта. Битно је да, бавећи се привредом 
и оним што доноси материјалну сигурност, не сметнемо 
с ума важност његовања духа, да образовање, култура 
и наука не буду занемарени. Соколац је прва општина 
из РС и БиХ која је потписивањем Протокола о сарадњи 
између општине Соколац и Матице српске ушла у 
заједницу коју окупља Матица српска из Србије. Након 
што је 10. децембра 2021. године Природњачки музеј у 
Бечу позитивно одговорио на нашу молбу да направе 
копију култних Гласиначких колица и тако помогну у 
оснивању Музеја Гласинца и Романије, кренуло се у 
реализацију. Ми смо 1. марта путовали у Беч и донијели 
прву копију колица. Подржавамо младе и омладину па 
је тако Омладинска организација организовала другу 
Сачијаду. Формирана је Општинска организација 
Црвеног крста. Учествовали смо у организацији 
Меморијалног омладинског турнира „Срђан Томић 
и Владица Бабовић“, подржали одлазак спортиста 
на МОСИ. Угостили смо и подржали нашег режисера 
Бориса Малагурског који снима документарни филм 
„Република Српска – Борба за слободу“. У оквиру 
пројекта „Спојимо дјецу Косова и Метохије и Републике 
Српске“ Соколац је угостио 46 дјеце са наставницима 
из двије основне школе из гњиланског краја на Косову 
и Метохији. Кроз емисију „Караван“, приказани су сви 
наши потенцијали и захваљујем се гостима са Јавног 
сервиса. Подржали смо велики солистички концерт 
Драгане Мирковић и наравно јубиларни 10. Илиндан 
спорт фест.

 Једно од пажње вриједних дешавања је и 
усвајање буџета општине за ову годину. Шта је то 
донијело становницима општине? 

 Бјелица: Усвајањем буџета створили су се 
услови да радимо на унапређењу квалитета живота 
за све становнике Сокоца. Добили смо могућност да 
побољшамо услужне дјелатности, да проширимо 
капацитет дјечијег вртића, да ангажујемо додатну 

Начелник општине Соколац 
Милован Бјелица

ОСВРТ НА ПЕРИОД ИЗМЕЂУ 
ДВИЈЕ КРСНЕ СЛАВЕ ОПШТИНЕ

ИНТЕРВЈУ
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стручну радну снагу за рад са најмлађима. Добили 
смо прилику да наставимо рад на инфраструктурним 
пројектима, да започнемо нове. 

 За које пројекте вјерујете да ће бити 
завршени у скоријем периоду?

 Бјелица: Са Развојном агенцијом Чешке 
разговарали смо о реализацији Пројекта постројења 
пијаће воде на Лазама. Прихватили су наш Пројекат 
и позитивно га оцијенили. Представник Амбасаде 
Чешке у БиХ Штепан Шантручек учествовао је у 
другом састанку на којем смо разговарали о динамици 
радова те нашим и њиховим обавезама на изградњи 
овог постројења. Грађевински радови су обавеза 
општине, а обезбјеђење и радове на технолошком 
дијелу покриће Развојна агенција Чешке. Ту је и 
Пројекат пречишћавања отпадних вода којим ћемо 
комплетирати канализациону мрежу. Уложићемо 
напоре да формирамо слободну пословну зону Соколац, 
што ће бити прилика да понудимо инвеститорима овај 
атрактиван простор са сређеном инфраструктуром. 
Већ постоје интересовања њемачких и аустријских 
компанија. У наредној години очекујемо и изградњу 
соларне електране на Гласиначком пољу. Општина 
је све припремила, инвеститори из Њемачке и Србије 
су регистровали компанију и чекају се републичке 
дозволе.   

 За Дан општине додијељена су признања, 
а највеће од њих министру финансија РС Зори 
Видовић. Поред Видовићеве, локалну заједницу су 
посјетиле бројне високе званице, а ово је прилика 
да се подсјетимо. 

 Бјелица: Много је урађено захваљујући 
министарки Видовић, посебно у области 
инфраструктуре. То сам истакао и у мају када је 
министарка била у радној посјети нашој општини. Не 
бисмо могли финансирати више пројеката без помоћи 
Владе, посебно Пројекат енергетске ефикасности у 
оквиру којег су утопљене зграде Општине, вртића и 
Основне школе „Соколац“, на којој је замијењен и кров. 
Припремамо се за реализацију Пројекта енергетске 
ефикасности на објектима Дома здравља „Др Љубомир 
Ћеранић“. Прихватила је наше идеје о консолидацији 
„Врела Биоштице“, откупа просторија за пресељење 
предузећа, формирање пословне зоне. Због ових, али 

и других пројеката које смо реализовали заједничким 
напорима, Зора Видовић је заслужила признање. 
Да, Соколац су посјетили и посјећују водећи људи 
политичког, привредног и културног живота. Недавно 
је градоначелник Београда Алексанадр Шапић за 
своју прву радну посјету након преузимања дужности 
изабрао баш Соколац. За Дан општине посјетили 
су нас предсједник Матице српске проф. др Драган 
Станић и генерални секретар др Милан Мицић. Раније, 
када смо дијелили кључеве за 64 породице у Пројекту 
затварања алтернативног смјештаја, посјетио нас је 
српски члан предсједништва. Поред ових, поносан 
сам на велики број привредних посјета. Представници 
кинеског Удружења сарадње „Један пут, један појас“ 
са предсједником Ли Јуом били су у посјети  општини и 
разговарали о могућем улагању у текстилну индустрију. 
Са инвеститором из Кувајта Мубараком Ал Аџбијем било 
је ријечи о улагањима у пољопривреду. Одржали смо 
састанаке са представницима компаније „Солитек“ за 
Балкан и њиховим директором Римасом Алиуконисом. 
Наша отвореност и рад на промоцији и побољшању 
животних услова и туристичке понуде и те како дају 
резултате. То препознају домаћи и страни привредници 
и туристи. Недавно је авантуристичку атракцију Виа 
ферату „Соколов пут“ посјетио амбасадор Европске 
уније у БиХ Јохан Сатлер и успјешно је савладао. 
Соколац је дио пројекта „Иновирање демократског 
учешћа на локалном нивоу у Босни и Херцеговини“ 
који спроводи Конгрес локалних и регионалних власти 
у склопу Акционог плана Савјета Европе за БиХ за 
период од 2022. до 2025. године. 

 Који су планови којима ће локална управа 
тежити у наредном периоду?  

 Бјелица:У сарадњи са вишим нивоима власти 
ушли смо у рјешавање статуса „Нове Романије“, 
преиспитивање новог уговора о закупу круга са једним 
од катарских инвеститора. Одржали смо састанак са 
делегацијом Министарства привреде и предузетништва 
РС и договорили кораке ка претварању простора и 
земљишта „Нове Романије“ у слободну пословну зону. 
Истрајаћемо и у тражењу средстава за Градску кућу. О 
овоме је било ријечи и са градоначелником Београда 
јер су то важне ствари које нису одмах свима видљиве, 
али представљају важну карику у изградњи онога што 
се зове свесрпско јединство. У ширењу Олимпијског 
центра, уз Игришта и Андрићград, укључен је и 
Соколов град на Равној Романији, за који је ријешена 
сва потребна инфраструктура, те усвојени локацијски 
услови и урађена идејна рјешења. Аплицирали смо 
према ИПА фондовима за прекограничну сарадњу 
са Србијом, гдје смо кроз партнерство са општином 
Пожега кандидовали Пројекат уређење шуме посебне 
намјене Талине. Исти пројекат ћемо кандидовати и за 
прекограничну сарадњу са Црном Гором, а партнер ће 
бити Плужине. Настављамо помоћ пољопривредницима 
у набавци високостеоних и квалитетних јуница, као и 
механизације, у сарадњи са партнерима из Мађарске.
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На Хан Пијеску је 1. јула служен парастос у Цркви 
Светог Пантелејмона поводом обиљежавања 
30 година од оснивања Прве романијске 

пјешадијске бригаде, која је бројала 8.000 бораца, 
а из њених редова погинуло је 379 бораца. Након 
парастоса, положени су вијенци на спомен-обиљежје 
српским борцима и организована посјета спомен-соби.
 Душан Савчић, који је био начелник ратног 
штаба Прве романијске пјешадијске бригаде, која је 
проистекла из 126. брдске бригаде Југословенске 
народне армије, рекао је новинарима да је ова бригада 
постојала од 1. јуна 1991. до 20. априла 1996. године.
 – Ова бригада је извршила све постављене 
задатке на Сарајевско-романијској, дијелу Бирчанске 
и Горњедринске регије,те је одликована Оредном 
Петра Мркоњића, – навео је Савчић.   
 Према његовим ријечима, кроз бригаду је 
прошло много више бораца од броја који је поменут, јер 
је ова јединица свој ратни пут почела од вуковарског 
ратишта као једна од јединица у саставу ЈНА, а потом 
је слиједом дешавања преузела улогу организовања 
народа на оружани отпор Сарајевско-романијске 
регије, дијела Бирчанске и дијела Горњедринске, те 
су формирани батаљони у Власенице, Хан Пијеску, 
Милићима и Рогатици.
 Бранимир Ђурковић, који је био помоћник 
команданта за позадину у овој јединици Војске 

Републике Српске, нагласио је да је Прва романијска 
преименована и произашла из 216. брдске бригаде 
ЈНА са базом у Касарни на Хан Пијеску. 
 – Није било лако ни једноставно ниједног дана 
јер велики број јединица и људи  пролазио је кроз ову 
бригаду. Само у једном дану четири батаљона Друге 
романијске моторизоване преименована су у Прву 
романијску пјешадијску, углавном са подручја Пала и 
Сарајева – рекао је Ђурковић и додао да тај податак 
говори колико је требало напора свим структурама да 
прате све те промјене.

Обиљжен Дан Прве романијске пјешадијске бригаде

ИЗ ЊЕНИХ РЕДОВА ПОГИНУЛО 
ЈЕ 379 БОРАЦА

Полагањем вијенаца на Спомен-костурницу у 
Парку бораца Романије и пригодним програмом 
у Сокоцу обиљежен је 27. јули – Дан устанка 

народа Босне и Херцеговине против фашизма у Другом 
свјетском рату и Дан устанка на Романији.   
 Предсједник општинског одбора СУБНОР-а 
Соколац и члан предсједништва СУБНОР-а Републике 
Српске Миливоје Јанковић, истакао је да његујући 
традиције Народноослободилачког рата треба 
памтити и поштовати подвиге славних предака.
 – У борби против фашизма свој живот је дало 

1.150 чланова НОБА, преко 3.000 бораца других 
јединица, док је на подручју ове зоне живот изгубило 
5.494 цивила. Романија је дала 17 народних хероја; 
осам са подручја Сокоца, два из Романијског одреда, 
по три са подручја Пала и Рогатице и једног са Хан 
Пијеска – рекао је Јанковић.   
 Начелник општине Соколац Милован Бјелица 
истакао је да је народ Сокоца, Романије и цијеле 
Сарајевско-романијске регије међу првима подигао 
устанак.
 – Романија је дала значајан допринос у одбрани 
народа и дала велике жртве у Другом свјетском рату. 
Поучени искуством из 1914. и 1941. године избјегли 
смо сличну судбину у посљедњем Одбрамбено-
отаџбинском рату – казао је Бјелица. 
 Милан Јоловић, члан СУБНОР-а и потомак 
бораца Народноослободилачког рата казао је да је 
борба против фашизма највећа тековина двадесетог 
вијека те да је гледано процентуално, послије Русије, 
српски народ дао највише жртава, те додао да овакве 
догађаје треба омасовити и што више радити на 
едукацији омладине. 
 Након служења помена погинулим борцима 
Романијског партизанског одреда, вијенце на Спомен-
костурницу положиле су делегације СУБНОР-а са 
Сокоца, Хан Пијеска и Пала, града Источно Сарајево 
и општине Соколац као и соколачких и паљанских 
борачких организација.

Дан устанка народа БиХ против фашизма

ПАМТИТИ И ПОШТОВАТИ 
ПОДВИГЕ СЛАВНИХ ПРЕДАКА

ЈЕЛЕНА ЋАЈИЋ

СРНА
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Организација општинског удружења СУБНОР, 
полагањем вијенца на Спомен-костурницу у 
Парку бораца Романије, обиљежила је 26. августа 

Дан првог ослобођења Сокоца у Другом свјетском 
рату.  

 Прошла је осамдесет и једна година, а овај дан 
је био прилика да се помену погинули борци и прва 
битка на Романији која је претходила ослобођењу 
Сокоца, одиграна 19. августа.  

 Предсједник СУБНОР-а Соколац Миливоје 
Јанковић подсјетио је да је већ 18. августа 1941. 
године број бораца Романијског батаљона порастао 
на 250 и сутрадан на Преображење вођена је борба са 
Нијемцима на Црвеним стијенама. 

 – То су биле припреме за ослобођење Сокоца 
које се десило 26. августа. Нажалост, тада гину први 
борци, на Црвеним стијенама четири, а приликом 
ослобођења Сокоца три борца. Морамо се увијек 
сјетити њихових имена: Марко Шкиљевић, Млађен 
Миловић и Миладин Вуковић, док су на Црвеним 
стијенама погинули: Пејо Беатовић, Грујо Караџић, 
Раде Цицмил и Саво Вуковић – навео је Јанковић.   

 Према његовим ријечима, десила су се три 
ослобођења Сокоца: 26. августа 1941., 1. новембра 
1943. и незванично 31. марта 1945. у завршним 
операцијама. 

 – Значај одбране Сокоца огледа се у томе 
што су створени сви облици народне власти, од 
народноослободилачких одбора, Командног 
мјеста, Војне партизанске болнице, Војног суда и 
створена је једна огромна слободна територија. То 
је представљало наставак од Бирча, преко Романије 
па све до Дрине и то је једна од највећих слободних 
територија у поробљеној Европи која је трајала у тим 
ратним условима прилично дуго, све до почетка Друге 
непријатељске офанзиве, 15. јануара 1942. године – 
додао је Јанковић.

 Он је закључио да је обавеза СУБНОР-а, као 
борачке организације, да поштује овај датум, његује 
традицију и чува тековину револуције и легендарне 
Романије.

ЧУВАТИ ТЕКОВИНУ 
РЕВОЛУЦИЈЕ И ЛЕГЕНДАРНЕ 

РОМАНИЈЕ

Дан првог ослобођења Сокоца у Другом свјетском рату

Предсједница Републике Српске Жељка 
Цвијановић додијелила је поводом Видовдана 
– крсне славе Војске Републике Српске и 

Трећег пјешадијског (Република Српска) пука, бројна 
признања заслужним организацијама и појединцима у 
одбрани Републике Српске.  

 Предсједница Српске је Орденом Немaњића 
за допринос одбрани Српске одликовала Маневарску 
бригаду „Вукови са Дрине“ a признање је примио 
командант ове јединице, наш суграђанин Милан 
Јоловић. Према његовим ријечима приједлог за 
одликовање ове јединице дао је генерал Винко 
Пандуревић. 

 – То је велика сатисфакција, како за мене 
као команданта тако и за све припаднике „Вукова 
са Дрине“, 82 погинула борца и преко 500 рањених 
из ове  јединице. Орден ће бити изложен у Спомен 
соби у Зворнику, која је отворена поводом тридесете 
годишњице формирања одреда „Вукови са Дрине“, 

у којој су осим експоната и ратног пута јединице 
изложене и фотографије погинулих бораца –  рекао је 
Јоловић и захвалио генералу Пандуревићу који је дао 
приједлог за одликовање, комисији за одликовања и 
предсједници Жељки Цвијановић.  

 Орден Немањића установљен је 1993. године 
системом одликовања Републике Српске дефинисаним 
Уставом Републике Српске и додјељује се јединицама 
и припадницима оружаних снага Републике Српске за 
истакнуте војничке подвиге у оружаној борби. „Вукови 
са Дрине“ су били једна од најелитнијих јединица 
Војске Републике Српске која је основана у мају 1992. 
године а прошла је најтежа ратишта и дала огроман 
допринос одбрани Републике Српске и српског народа.

 „Вукови са Дрине“ одликовани Орденом 
Немањића

САТИСФАКЦИЈА ЗА СВЕ 
ПРИПАДНИКЕ ЈЕДИНИЦЕ

ЈЕЛЕНА ЋАЈИЋ

БРАНКА РАДОЊИЋ



Његово високопреосвештенство митрополит 
дабробосански господин Хризостом служио 
је 11. августа свету архијерејску литургију 

поводом 20 година од освећења Манастира Светог 
великомученика Георгија на Равној Романији. Након 
тога услиједила је свечана литија око храма као и 
пригодан духовно-културни програм „Теби горо 
Романијо“.
 Настојатељ манастира Соколица архимандрит 
Андреј поздравио је присутне.
 – Хвала нашем високопреосвећеном 
митрополиту који је увијек овдје са нама и који је служио 
дивну божанску литургију са браћом свештеницима. 
Помолили смо се Господу Богу за покој душа наших 
војника и војсковођа, али и покој душа оних који су 
се несебично давали свих ових 20 година, па и много 
прије, за васпостављање овог манастира. Нека Господ 
њихове душе прими тамо гдје душе праведника 
почивају, а нас да Свети Георгије благослови да се и 
сљедећих година у здрављу и радости божијој виђамо 
на многаја љета – поручио је архимандрит Андреј. 
 Начелник општине Соколац Милован Бјелица 
истакао је да је ово велики дан за нашу локалну 
заједницу и Романију.
 – Његово високопреосвештенство 
блаженопочивши митрополит дабробосански 
Николај је, уз благослов Светог Синода и тадашњег 
патријарха Павла, прогласио овај храм манастиром, 
након чега су на зидовима манастира исписана имена 
погинулих бораца који су своје животе положили за 
одбрану српског народа, Републике Српске и њено 
међународно право. Радује ме што је овдје присутно 
јединство; ту су представници различитих положаја 
у друштву, политичких партија, а примјетна је 
генерацијска разноликост. У годинама иза нас имали 
смо част и задовољство да угостимо преко 40 епископа 
и митрополита Српске православне цркве на нашим 
просторима – навео је начелник Бјелица и додао да 
манастир Соколицу из дана у дан посјећује све више 
људи.
 – Ових дана завршена је замјена столарије, 
а планирано је да се уради гријање, загради порта и 
изгради додатни конак – казао је он.  
 Обиљежавању су присуствовале бројне 
званице из духовног, политичког, привредног живота, 
припадници борачких организација, породице 
погинулих бораца, несталих лица, ратни војни 
инвалиди, представници удружења, међународних 
установа. Међу гостима је био и начелник општине 
Пале Бошко Југовић.

 – Ово је посебан дан не само за Сарајевско-
романијску регију већ читаву Републику Српску, стога 
општина Пале, са мном као начелником, има обавезу 
да овај дан обиљежава. Имена бораца исписана на 
зидовима храма нас на то обавезују и баш као што је 
митрополит рекао они су своје живота дали за спас 
човјечанства. Видимо шта се све дешава и какве су се 
негативне ствари наднијеле над човјечанством, зато 
морамо са сензибилитетом и одговорношћу водити 
рачуна о Српству и очувању Републике Српске – рекао 
је Југовић. 
 Јавна установа за културу „Перо Косорић“ 
Соколац је по 25. пут организовала духовно-културну 
манифестацију „Госпојинске вечери културе“. 
Директорица установе Душка Лукић подсјетила је да 
је и овогодишњи богат културно-умјетнички програм 
по традицији назван „Теби горо Романијо“.
 – У програму су учествовали млади пјесник 
Ђорђе Ковачевић, изворне групе „Завичај“ и „Гласинац 
– Томислав Боровина“ из Сокоца, потом Етно група 
„Црвен цвијет“ из Трнова те КУД „Свети Пантелејмон“ 
из Хан Пијеска. Такође, посјетиоци су могли да уживају 
уз звуке гусала а учесник програма је био Петроније 
Чолаковић, члан Гусларског друштва „Романија“. 
Организована је и презентација традиционалних 
јела, љекобиља и производа од меда, изложба 
ручне радиности чланица удружења „Аурора“ и 
„Соколице“ из Сокоца. Своје презентације приказали 
су и Туристичка организација Соколац, ЈЗУ Специјална 
болница за психијатрију као и Завод за форензичку 
психијатрију, у којима дјелују радно-окупационе 
терапије. Представљена је изложба фотографија „Гдје 
ја стадох, ти продужи“ аутора Марка Радовића из 
Београда – додала је директорица Лукић.
 Након програма, по први пут на Романији, 
организовано је спортско такмичење Романијски 
вишебој у пет дисциплина за титулу „Хајдук Романије“. 
Побједнику Александру Крајишнику припало је 500 
КМ, кубура и сликање на Црвеним стијенама. Титула 
ће важити годину дана до наредне манифестације.

Духовно-културни програм 
„Теби горо Романијо“

Обиљежено 20 година од освећења манастира СоколицаДРУШТВО
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У присуству великог броја вјерника 25. јула је у 
Видрићима обиљежена крсна слава храма у 
изградњи посвећеног икони Пресвете Богородице 

Тројеручице. Тим поводом архијерејску литургију 
је, уз саслужење више свештеника, служио Његово 
високопреосвештенство митрополит дабробосански 
Хризостом, а након литургије обављен је и чин 
ломљења славског колача.  
 Митрополит Хризостом је у литургијској 
бесједи истакао да је Господ дошао да нас све сабере 
и спаси.  
 – Све што имамо и чиме се можемо поносити 

је плод нашег живљења и укорјењивања са Богом и 
свему оном што је Божије. Из тог нашег Светосавског 
православља изникао је цијели српски народ, који 
можда није бројан, али је дао велики број знаменитих 
људи који задивљују свијет у свим областима, на 
чему требамо бити захвални Богу, што нас је сачувао 
молитвама Пресвете Богородице  – казао је митрополит 
Хризостом.   
 Кум крсне славе Храма Пресвете Богородице 
Тројеручице у Видрићима ове године била је породица 
Миодрага Станића који је захвалио свима који су 
дошли и истакао да је била изузетна част да они буду 
кумови храмовне славе. 
 Приватни предузетник из Зворника Милан 
Станојевић, један је од иницијатора градње храма, и 
наредне године ће уз Сокочанина Милана Јоловића 
бити кум славе храма.   
 – Моје задовољство се огледа у задовољству 
митрополита Хризостома који је изразио позитивно 
мишљење, с обзиром на то да смо у одређеном 
временском периоду успјели овај објекат саградити 
у цјелости. Остало је још посла на уређењу, што се 
надам да ће бити готово до наредне године, када је 
планирано и освећење храма – истакао је Станојевић. 
 Изградња цркве у Видрићима, код Сокоца 
почела је крајем 2017. године.

Крсна слава храма у Видрићима

НАРЕДНЕ ГОДИНЕ ОСВЕЋЕЊЕ 
ХРАМА

Свечаном литургијом и ломљењем славског колача 
у Манастиру Пресвете Богородице у Кнежини, 
31. јула, уз бројне госте и кумове, прослављена 

је крсна слава храма. Овогодишњи кумови славе, 
породица Пајић, предала је ову свету улогу за наредну 
годину породицама Радовић и Павловић са Пала. 

 Јереј Милан Ђукић изразио је посебну радост 
што се народ Сарајевско-романијске регије, а и шире, 
сабрао под сводовима нашег древног храма чији смо 
свједоци духовног уточишта српског народа.  

 – Повод за молитвено славље је управо ова 

света реплика иконе Богородице Тројеручице  која 
се налази у овом манастиру, док је оригинална икона 
у одајама Хиландара. Управо из разлога што многи 
нису у прилици да посјете Свету Гору, израђено је 
много копија ове иконе као најпоштованије иконе 
у нашем народу. Према предању икону је насликао 
Свети јеванђелиста Лука а Светом Јовану Дамаскину, 
пошто му је била одсјечена рука, при молитви управо 
Богородици Тројеручици, зарасла, и на тој икони је 
трећа рука те због тога икона носи назив Тројеручица – 
истакао је јереј Ђукић и додао да је након литургијског 
славља  настављен народни сабор.  

 Манастир Српске православне цркве који се 
налази у селу Кнежина, 11 километара од Сокоца 
посвећен је Пресветој Богородици, а сам манастирски 
храм светим равноапостолним цару Константину и 
царици Јелени. 

 Поводом обиљежавања 600 година од 
Косовске битке 13. августа 1989. године, у Кнежини је 
одржан велики народни сабор и свечано проглашено 
отварање новог манастира Пресвете Богородице. 
Литургији и прослави присуствовало је (према неким 
процјенама) око 100.000 вјерника, што је незапамћено 
у историји ових романијских крајева.

Крсна слава у манастиру у Кнежини

ЛИТУРГИЈСКО СЛАВЉЕ И 
НАРОДНИ САБОР

ЈЕЛЕНА ЋАЈИЋ

ВЕДРАНА РЕНОВИЦА
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Са доласком новог диркетора Страхиње Башевића, 
у ШГ „Романија“ примјетан је константан 
напредак. Од момента преузимања Газдинства 

па до данас по свим параметрима евидентан је раст 
и развој. Посматрајући производне и финансијске 
показатеље кроз године, забиљежен је пребачај свих 
фаза производње, константан раст финансијског 
резултата и побољшање ликвидности предузећа.

 На питање колика је експлоатација дрвних 
сортимената планирана у овој години и да ли ће бити 
остварена, Башевић одговара:

 – За 2022. годину планирано је сјечивих етата 
127.000м3 нето масе свих дрвних сортимената. Од тога 
109.000м3 дрвних сортимената четинара и 18.000м3 
дрвних сортимената лишчара. Динамика производње 
је рађена на основу радних дана у мјесецу и услова 
рада у зимским мјесецима те се очекује да ћемо 
остварити план искориштавања шума. Поштујући 
планирану реализацију у висини сјече, очекујемо и 
оптимално стање залиха на крају године – навео је.   

 Башевић нас је ближе упознао са 
класификацијом купаца дрвних производа. 

 – Дрвопрерађивачи се класификују по степену 
прераде дрвних сортимената на финалне, полуфиналне 
и примарне произвођаче. Узимајући у обзир степен 
прераде, број радника, профит и обрт, Влада РС је 
поједине купце класификовала као стратешке. У складу 
са својим производним потребама купују трупце за 
производњу финалних и полуфиналних производа које 
махом продају на иностраном тржишту. За потребе 
производње пелета купују огревно, целулозно и рудно 
дрво – објашњава он.

 Ближи нам се зимска сезона, тако да се јавља и 
већа потражња за услугама. Директор ШГ „Романија“ 
очекује да ће се задовољити све потребе купаца. 

 – Приближавање зимске сезоне директно 
је везано за снабдијевање становништва огревним 

дрветом и доступност пелета на тржишту. Све фабрике 
пелета имају на располагању довољне количине 
сировине да не прекидају континуитет производње. 
Цијене сировине су задржане тако да се надамо 
да ће пасти цијена пелета и да ће бити доступнији 
грађанима. Пратећи глобалне политичке околности 
чека нас врло тешка и са енергентима оскудна гријна 
сезона. Из наведеног разлога од стратешког значаја 
ће бити доступност сировине произвођачима пелета.

 У посљедње двије године као посљедица 
пандемије корона вируса десиле су се значајне 
осцилације на тржишту производа од дрвета. Тренд 
раста цијена производа од дрвета није пратио тренд 
раста дрвних сортимената.

 – То се десило тек на самом крају такорећи 
златног периода пословања. Економски је потпуно 
оправдано да раст цијена производа прати и раст 
цијена сировине, као и ако се деси да дође до 
смањења. Уважавајући те чињенице и познавајући 
стање на тржишту, мислимо да неће бити раста цијена 
у наредном периоду – прича директор предузећа 
Страхиња Башевић и додаје:  

 – Због проблема проузрокованих корона 
вирусом, било је отежано организовати пословне 
процесе и активности због ангажовања великог 
броја радника уз максимално поштовање прописаних 
епидемиолошких мјера. Корона вирус није оставио 
утицај на пласман и продају шумских дрвних 
сортимената (ШДС). Њихов пласман и продаја су ишли 
неометаном динамиком, јер је на тржишту била већа 
потражња за ШДС него ранијих година. Посљедице 
пандемије корона вируса су се одразиле кроз 
повећање цијене енергената и репроматеријала што је 
директно утицало на трошкове извођача радова који су 
пословали на ивици позитивног пословног резултата, а 
што се одразило и на саму динамику извођења радова 
која је била различита по кварталима. Исти проблеми 
су се одразили и на повећање трошкова властите 

ШГ „Романија“ по свим 
параметрима биљежи 

напредак

БАШЕВИЋ: Успјели смо 
да направимо најбољи 

резултат у новијој 
историји Газдинства

ПРИВРЕДА
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ПРИВРЕДАпроизводње. Иако је иза нас веома тежак период, који 
је проузрокован пандемијом, успјели смо да направимо 
најбољи резултат у новијој историји Газдинства који 
нас је сврстао на прво мјесто у јавном предузећу – са 
поносом наглашава Башевић.

 Причајући о посљедицама поремећаја у 
свијету, каже да су се оне минимално одразиле на 
функционисање Газдинства, захваљујући доброј 
организацији рада.

 – Све околности које су утицале на рад јавних 
предузећа, свјетских компанија и које су допринијеле 
да неке од њих чак и банкротирају, трудом и 
залагањем нашег менаџмента минимализоване су и 
њихов утицај је сведен на ниво да значајно не утиче 
на функционисање Газдинства. Амортизовање микро 
и макро економских удара, који је проузроковала 
пандемија, може се сматрати једним од наших највећих 
успјеха у протеклом периоду – рекао је Башевић. 

 У разговору подсјећа да су шума, као ресурс, и 
дрвопрерада, као привредна грана, стратешки важне 
привредне активности за опстанак Града. 

 – Соколац као општина због горе наведене 
чињенице је број један у граду Источно Сарајево 
по развијености привреде. Поред туризма и 

пољопривреде, дрвопрерада која је уско везана са 
шумом као ресурсом, стратешки је важна развојна 
шанса нас као локалне заједнице да нађемо своје 
мјесто у глобалном систему развоја.

 ШГ „Романија“ испуњава све предвиђене 
активности, а у дијелу асфалтирања путева Башевић 
открива: 

 – У овој години планирамо да издвојимо 
рекордну цифру за асфалтирање шумских камионских 
путева водећи се политиком да шума као ресурс треба 
да утиче на изградњу инфраструктуре. За асфалтирање 
5,24км издвојићемо 665.000КМ, за инвестиционо 
одржавање 8,36км пута планирано је 250.000КМ, а за 
потребе текућег одржавања 200.000КМ. Из поменутог 
се види да се значајна средства издвајају за одржавање 
путне мреже која је дуга 350км и уједно најдужа у 
региону. Као приоритетна инвестициона улагања у 
наредном периоду биће управо путна инфраструктура, 
јер се једино тако трајно може ријешити проблем 
мреже шумских камионских путева у Газдинству.

 Поред улагања у шумске камионске путеве, он 
је рекао да је планирана набавка теренских возила, 
комбибуса за превоз радника и извршење биолошких 
инвестиција. Као значајан пројекат ове године 
издваја се реновирање управне зграде и повећање 
њене енергетске ефикасности јер је планирана 
реконструкција фасаде, унутрашње столарије, 
ходника и степеништа, а све то због радника који, како 
Башевић наводи, заслужују боље услове за рад. 

 Од наредних планова он истиче и обнову возног 
парка, куповину грађевинских машина, повећање 
ефикасности процеса рада, минимизирање штетних 
утицаја макро и микро економских процеса на рад 
Газдинства, развој сектора за остале споредне шумске 
производе ради стварања додатног прихода те развој 
лова и ловног туризма кроз уношење европског јелена. 

 Башевић се домаћински односи према 
предузећу, али ништа мање није приоритетно 
вредновање и поштовање радника.

 – Око себе сам окупио тим врло способних, 
кооперативних и одговорних људи који су схватили 
моју идеју и мисију и ухватили су се у коштац са врло 
комплексним и великим проблемима. Озбиљност 
приступа рјешавању проблема, као и уложена енергија 
крунисани су показаним резултатом на шест мјесеци 
пословања ове године. Сам резултат је потврда и 
награда за оно око чега смо се окупили, а то је борба за 
враћање шумског газдинства на мјесто које већ одавно 
заслужује. Као награду радницима за остварене 
резултате организовали смо радничке игре на Копиту. 
Захваљујући оствареном резултату исплатили смо 
регрес и повећали цијену рада – закључио је он. 

ЈЕЛЕНА МАРИНКОВИЋ



Професор Шумарског факултета Универзитета 
у Београду и професор Шумарског факултета 
у Бањалуци проф. др Драган Гачић одржао је 

19. августа, у Сокоцу предавање на тему газдовања 
срнећом дивљачи и о овом питању упознао локалне 
ловце, али и њихове колеге са подручја Сарајевско-
романијске регије.  

 Према ријечима професора Гачића о овој врсти 
дивљачи највише рачуна воде ловци, чланови ловачких 
удружења те радници у шумским газдинствима.  

 – Срна је једна од најважнијих, најбројнијих и 
најраспрострањенијих врста па је највише речи било 
о гајењу, заштити и газдовању срнећом дивљачи, 
једном од најважнијих узгојних мера –  селекцијом, 
те о планском и рационалном кориштењу ове врсте. 
Посетиоци предавања имали су прилику да чују 

доста интересантних и нових ствари везаних за 
газдовање овом врстом, те да се окупе, размене 
мишљења и искуства, како би сви заједно у одређеној 
мери допринели побољшању стања ове важне врсте 
дивљачи. Осврнули смо се на неке опште проблеме што 
ће имати позитиван утицај на друге врсте дивљачи као 
што су медвед и дивља свиња и да ће то бити скроман 
допринос развоју и унапређењу ловства на подручју 
Романије, али и ширем региону – рекао је Гачић.   

 Гачић је истакао јако добру сарадњу са 
колегама које газдују шумама на подручју Романије.

 – Радимо неколико важних истраживачких 
активности које се односе на газдовање овим шумама 
и ловиштима, добри смо пријатељи и ловачке колеге 
и ово предавање је само наставак успешне сарадње – 
рекао је проф. др Гачић, те се захвалио представницима 
локалне самоуправе који су препознали важност 
газдовања природним ресурсима, директору 
Шумског газдинства „Романија“ Страхињи Башевићу 
и техничком директору Бојану Чортану, који су 
иницијатори и главни организатори овог предавања, 
те декану Шумарског факултета Универзитета у 
Бањалуци Маријани Каповић Соломун.

Професор др Драган Гачић одржао предавање

ГАЈЕЊЕ, ЗАШТИТА И ГАЗДОВАЊЕ 
СРНЕЋОМ ДИВЉАЧИ
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На спортским играма радника Шумског газдинства 
„Романија“ из Сокоца одржаним 21. јула, код 
Ловачке куће, на Копиту окупило се више од 350 

запослених који су организацијом спортско-забавног 
дружења прославили добар резултат пословања овог 
предузећа. 

 Да је шума веома значајан ресурс за општину 
Соколац и шире подручје Романије, које има 
развијену дрвну индустрију, као и да је соколачко 
Шумско газдинство у врху по успјешности у „Шумама 
Републике Српске“, потврдио је помоћник министра за 
ресор шумарства и лова РС Горан Зубић. 

 – О успјеху ШГ „Романија“ говори Извјештај о 
извршењу производно-финансијског плана за Јавно 
предузеће „Шуме РС“ за првих шест мјесеци ове 
године, у коме је наведено да је значајно премашен 
динамички план производње. Ово газдинство из 
године у годину остварује боље резултате и веома 
је важно да оно добро функционише јер се на њега 
ослања више институција, привредних грана као 
и значајан број радника. Битно је поменути да је 
ШГ „Романија“ окосница у овом крају, самим тим 
што запошљава више од 370 радника и тако чини 
ово газдинство највећим послодавцем на подручју 
општине Соколац. И не само то, запошљава и највише 
радника у односу на друге организационе дијелове 
„Шума РС“. Организација радничких спортских игара 
је показатељ добре међусобне толеранције, слоге, 
поштовања радника и менаџмента – нагласио је Зубић. 

 Директор ШГ „Романија“ Страхиња Башевић 
истакао је да су се радници такмичили у стрељаштву, 

Спортске игре радника ШГ „Романија“

ЗАПОСЛЕНИ ПРОСЛАВИЛИ 
ОДЛИЧНЕ РЕЗУЛТАТЕ 

ПОСЛОВАЊА

ДРУШТВО

ЈЕЛЕНА ЋАЈИЋ
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шаху, фудбалу, надвлачењу конопца и бацању кугле 
те да су ове игре одраз снаге колектива и његовог 
јединства које је допринијело и најбољем резултату 
газдинства у цијелој Републици Српској.  
 – Мислим да је ово један лијеп догађај 
који се дешава сада већ традиционално на велики 
православни празник – Светог великомученика 
Прокопија. Показујемо јединство и наставићемо 
да обарамо рекорде у дружењу, стварању нових 
пријатељстава и ширења позитивне атмосфере. 
Понављам, направљен је најбољи пословни резултат у 
РС, а то су управо урадили људи који су овдје – навео 
је Башевић.

 Радничким спортским играма су присуствовали 
и градоначелник Источног Сарајева Љубиша Ћосић, 
генерални директор „Шума РС“ Славен Гојковић, 
затим представници из сусједних шумских газдинстава 
из Рогатице, са Пала и Хан Пијеска.
 У такмичењу у шаху побиједио је Ратомир 
Дамјановић, у стрељаштву у мушкој Александар 
Шаренац, а Драга Арбиња у женској конкуренцији. 
У бацању кугле најбољи су били Младена Крајишник 
и Милија Гавриловић, док је у надвлачењу конопца 
побиједила Радна јединица „Искориштавање шума“. У 
такмичењу у фудбалу тријумфовала је екипа „Стручна 
служба“.

БРАНКА РАДОЊИЋ

У Сокоцу је 25. августа одржана 18. редовна 
сједница Регионалног одбора Удружења 
пензионера Сарајевско-романијске и 

Горњедринске регије. На дневном реду су се нашле 
тачке о материјалном положају пензионера Републике 
Српске те се расправљало о сарадњи са органима 
локалних заједница. Сједници су, поред чланова 
Удружења, присуствовали и директор Фонда за 
пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске 
Младен Милић, предсједник Удружења пензионера РС 

Ратко Трифуновић, замјеник градоначелника града 
Источно Сарајево Слободан Амовић те начелник 
општине Соколац Милован Бјелица. 
 Према ријечима директора Фонда Младена 
Милића, акценат је био на материјалном положају 
пензионера у Српској те јака и компактибилна сарадња 
пуна међусобног разумијевања. 
 – Ми смо заправо сервис свих 273.500 корисника 
права како у РС тако и ван ње. Разговарано је о 
материјалном положају пензионера, утицају глобалних 
дешавања као одраз на стандард пензионера, шта 
је то Влада урадила до сада и шта још можемо да 
урадимо. Од 2013. године па све до данас, имали смо 
укупно 18 повећања, шест редовних усклађивања и 12 
ванредних повећања – рекао је Милић. 
 Ратко Трифуновић, предсједник Удружења 
пензионера Републике Српске, подсјетио је да је 
основни циљ да се материјални положај пензионера 
побољша и да се прате стандарди и кретања у 
Републици Српској.  
 Захваљујући подршци Савеза општина и 
градова на челу са Љубишом Ћосићем, Предсједништво 
савеза је препоручило свим општинама и градовима  
да за ову текућу 2022. годину планирају одређена 
средства за помоћ локалним удружењима – рекао је 
Трифуновић и подсјетио на то да је прошле године 
смртност пензионера била за 36 одсто већа у односу 
на годину дана раније. 

Сједница Регионалног одбора Удружења 
пензионера Сарајевско-романијске и 

Горњедринске регије

НАЈВАЖНИЈЕ ПИТАЊЕ 
МАТЕРИЈАЛНИ ПОЛОЖАЈ

ВЕДРАНА РЕНОВИЦА
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Јавни фонд за дјечију заштиту и ове године проводи 
пројекат „Социјализација дјеце Републике Српске 
2022“, у оквиру којег je организовано љетовање у 

Бечићима за дјецу из социјално угрожених породица.
 Према програму пројекта на десетодневном 
љетовању у Бечићима, боравило је и 16 дјеце из Сокоца. 
Прије путовања у сали Скупштине општине Соколац 
одржан је састанак ком су, поред начелника општине, 
присуствовали виши стручни сарадник Фонда за 
дјечију заштиту, пословница Соколац, Миљан Цвијетић 

те представник Фонда за дјечију заштиту Источно 
Сарајево Анђела Плакаловић и родитељи пријављене 
дјеце.  
 Начелник општине Соколац Милован Бјелица 
је истакао важност учешћа у пројекту „Социјализација 
дјеце Републике Српске“ и нада се да ће наредне 
године број пријављених бити много већи.  
 – Љетовање је у потпуности испуњено бројним 
активностима, од школе пливања преко разних 
радионица, до активности у којим могу показати 
своје таленте. Ми као локална заједница смо увијек за 
сарадњу посебно у оваким приликама, па је тако било 
и ове године, те се захваљујем представницима Фонда 
за дјечију заштиту Источно Сарајево и пословници 
Соколац на сарадњи – рекао је начелник Бјелица, који 
је и ове године обезбиједио новчани поклон за дјецу 
која путују на љетовање. 
 Пројекат „Социјализација дјеце Републике 
Српске“ реализује се од 2002. године и односи се 
на дјецу из социјално угрожених породица која су 
корисници права социјалне и дјечије заштите, дјецу 
из вишечланих породица, из породица борачке 
популације, дјецу са посебним потребама и хроничним 
здравственим сметњама као и за посебно надарену 
дјецу и талентоване спортисте.

Пројекат „Социјализација дјеце 
Републике Српске“

У БЕЧИЋИМА ЉЕТОВАЛО 16 
ДЈЕЦЕ

ВЕДРАНА РЕНОВИЦА

Првог септембра почела је нова школска 
2022/2023. година за ученике основних и 
средњих школа. У Средњошколском центру 

„Василије Острошки“ наставу похађа 393 ученика. 
Према ријечима директора школе Дејана Боровчанина, 
немају проблема са наставним кадром, али и даље 
воде битку са смањењем броја ученика. 
 – Уписали смо укупно 93 ученика, 86 у Сокоцу: 
гимназија – општи смјер 22 ученика, рачунарско-
информатички смјер 24, економски техничар 24, 
шумарски техничар 16 ученика те 7 ученика у први 
разред гимназије у подручном одјељењу у Хан Пијеску. 
Обновили смо кабинет информатике, како би ученици 
могли адекватно да прате наставни план и програм и 
спремно смо дочекали нову школску годину – рекао 
је Боровчанин и додао да је у току реконструкција 

дотрајалог оџака те да је за гријање зграда основне и 
средње школе лагеровано 50 тона угља, за предстојећу 
гријну сезону. 
 Основну школу „Соколац“ у овој школској 
години похађа 834 ученика. Директор школе Ђорђе 
Рајић казао је да је у први разред уписано 99 ученика, 
10 више него прошле године. 
 – Немамо драстичан пад ученика, а број 
одјељења је исти као и претходне године – 39. Настава 
је и ове године организована у подручним школама у 
Кнежини и на Равној Романији и у једном одјељењу 
дјеце са посебним потребама у школи у Сокоцу. За 
ученике нижих разреда организоване су 4 групе 
продуженог боравка – рекао је Рајић. 
 Министарство просвјете и културе обезбиједило 
је уџбенике за ученике првог, другог, трећег и четвртог 
разреда основних школа, ученике основних школа који 
су побједници републичког такмичења, затим ученике 
од петог до деветог разреда који су треће и наредно 
дијете по реду рођења у породици са троје и више 
дјеце.  
 Министарство породице, омладине и спорта 
обезбиједило је бесплатне уџбенике за одличне 
ученике из породица са четворо и више дјеце и то за 
дјецу од петог до деветог разреда. 
 Школски прибор за ученике првих разреда 
обезбиједио је градоначелник града Источно Сарајево 
Љубиша Ћосић док су за друге разреде школски 
прибор омогућили предсједник Скупштине општине 
Соколац Сретко Марјановић и директор Шумског 
газдинства „Романија“ Страхиња Башевић.

Почела нова школска година

У ШКОЛСКИМ КЛУПАМА 
393 СРЕДЊОШКОЛЦА И 834 

ОСНОВЦА

ЈЕЛЕНА ЋАЈИЋ
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У Установи за предшколско васпитање и 
образовање у Сокоцу завршен је конкурс за 
пријем дјеце јасличког узраста тако да је према 

ријечима в.д. директора Установе Споменке Маловић 
пријављен довољан број дјеце да се попуне капацитети 
за вртићке групе. 

 – Кадовски смо попуњени, имамо довољно 
простора и све друге услове за рад за укупно око 195 
дјеце у педагошкој години која је почела у четвртак, 
1. септембра. На раније расписани конкурс за јасличке 
групе пријавио се довољан број, и морам истаћи да 
је било велико интересовање родитеља да њихова 
дјеца користе услуге вртића. Важно је да напоменемо 
да ове године имамо осам група: млађу јасличку, 
двије старије јасличке, двије млађе вртићке групе, 
двије средње вртићке и једну старију групу – навела 
је Маловићева те додала да се у протеклом периоду 
радило на уређењу дворишта вртића.  

 – Са циљем што разноврснијег садржаја за 
наше малишане, запослени у овој установи радили су 
на уређењу, како би дворишту дали љепши изглед за 
игру и да боравак наших малишана на отвореном буде 
што пријатнији – истакла је директорица вртића. 

 Минулог мјесеца завршном приредбом у 
Установи, васпитачи су  испратили 33 предшколца и 
тиме је заокружена једна етапа у одрастању будућих 
школараца.

Установа за предшколско васпитање и 
образовање у Сокоцу

ПОПУЊЕН КАПАЦИТЕТ ЗА 
ВРТИЋКЕ ГРУПЕ

ВЕДРАНА РЕНОВИЦА

Висока школа за услужни бизнис Соколац – 
Источно Сарајево средином августа добила је 
рјешење о акредитацији за период од 2022. 

до 2027. године, што подразумијева да су дипломе 
стечене на овој школи признате у цијелом свијету и не 
подлијежу никаквим верификацијама.  
 Директор Високе школе за услужни бизнис 
Огњен Бакмаз подсјетио је да ова школа испуњава све 
стандарде квалитета у области високог образовања, 
те да је процес реакредитације трајао дуже од 
предвиђеног времена због пандемије вируса корона.
 – Поступак реакредитације је трајао непуне 
три године и извршена је комплетна процедура. 

Након Извјештаја којим се потврђује испуњеност 
свих критеријума за акредитацију, који је добијен 
у јуну, тражила се сагласност Агенције за развој 
високог образовања и осигурање квалитета Босне и 
Херцеговине, а потом је Агенција за високо образовање 
Републике Српске издала рјешење о акредитацији, 
које важи од 28. јула 2022. до 27. јула 2027. године – 
навео је Бакмаз. 
 Бакмаз је додао да је у јулу седам професора 
у оквиру Ерасмус пројекта боравило на Универзитету 
Џену (Jaenu) у Шпанији, док се други Ерасмус пројекат 
реализовао од 24. до 28. августа са представницима 
партнерских организација из Белгије, Турске, Италије 
и Румуније. 
 – Висока школа је носилац овог пројекта и у 
поменутом термину су се одржали радни састанци, 
док се већ у другој половини новембра очекује посјета 
око тридесет студената из Белгије и Турске нашој 
установи, гдје ће боравити седам дана. Назив пројекта 
је „Не дискриминацији/Поштовање“ а циљ је смањење 
дискриминације међу популацијом узраста од 18 до 30 
година – појаснио је он.   
 Конкурс за други уписни рок на Високу школу 
за услужни бизнис објављен је 01. септембра и трајаће 
до 24. септембра, када ће бити одржан и пријемни 
испит.

Висока школа за услужни бизнис 
Соколац – Источно Сарајево

РЈЕШЕЊЕ О АКРЕДИТАЦИЈИ ЗА 
НАРЕДНИХ ПЕТ ГОДИНА

БРАНКА РАДОЊИЋ

ДРУШТВО
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Начелник општине Соколац Милован Бјелица 
одржао је 29. јула састанак са представницама 
Фондације „Лара“ из Бијељине, која се бави 

питањем заштите жртава породичног насиља у 
Републици Српској.  

 Правни савјетник Фондације „Лара“ Слађана 
Миловановић истакла је да је циљ састанка био да 
се пронађе најбоље рјешење, првенствено за мајку 
и дијете који су жртве насиља у породици, али и 
сексуалног и било ког другог облика родно заснованог 
насиља.

 – Радује нас чињеница да је у самој 
администрацији код начелника општине Соколац 
овај проблем препознат као велики и да су спремни 
да предузму одређене кораке да бисмо сви заједно 
радили на његовом рјешавању. Покривамо источни 
дио Републике Српске а капацитет сигурне куће је 
двадесет корисница – казала је Миловановић.  

 Према ријечима начелника Милована Бјелице, 
на састанку је договорено да се у наредних неколико 
седмица потпише споразум о сарадњи између општине 
Соколац и Фондације „Лара“, гдје би општина на 
годишњем нивоу суфинансирала одређена средства 
за рад. Сигурна кућа би била на услузи и становницима 
ове локалне заједнице, уколико се укаже потреба за 
тим. 
 – Желим да нагласим да општина Соколац ни 

у каквом случају не толерише насиље у породицама 
на територији наше локалне заједнице, али и шире. 
Озбиљно ћемо стати иза овог споразума и максимално 
га подржати, јер су у посљедње вријеме учестали 
проблеми који се дешавају у кругу породица и на 
подручју наше општине – навео је начелник Бјелица.  

 Сигурна кућа, осим смјештаја, хране и основних 
хигијенских потреба, пружа бесплатну психо-социјалну 
подршку, затим правну и медицинску. Задатак је 
да жена буде оснажена и спремна да преузме свој 
живот у властите руке и доноси самостално одлуке. 
Успостављена је и СОС линија 1264, доступна у сваком 
моменту, на којој ради стручни тим, гдје правник, 
психолог и социјални радник пружају подршку 
приликом контакта. 

Бјелица са представницама Фондације 
„Лара“

УСКОРО ПОТПИСИВАЊЕ 
СПОРАЗУМА О САРАДЊИ

ДРУШТВО

У Сокоцу су 12. јула, у Улици Радомира Нешковића 
свечано отворене и освештане просторије 
Секције жена Удружења грађана „Аурора“, која 

се бави ручном радиношћу и излаже своје радове 
широм Републике Српске. 
 Предсједник Секције Љиљана Гајевић истакла 
је задовољство што је Секција коначно добила 
одговарајући простор те додала да велику захвалност 
дугују начелнику општине Миловану Бјелици.

 – Коначно имамо мјесто на ком ћемо се 
окупљати и припремати за радионице и пројекте, али 
и излагати ручне радове. Ово је кутак за сваку жену, 
за домаћице и дјевојке које желе да се баве ручним 
радом, али прије свега да квалитетно проводе своје 
вријеме и друже се – рекла је Гајевићева и додала да 
се нада да ће и у будућности наставити сарадњу са 
сличним удружењима широм Републике Српске.  
 Начелник општине Милован Бјелица истакао је 
да општина у складу са својим могућностима подржава 
рад ове секције и да ће тако наставити и у будућности.
 – Чланице Секције су доста тога урадиле 
у протеклом периоду, без значајне финансијске 
помоћи  са стране. Улажу своја средства и производи 
које су својим рукама стварале налазе се на свим 
континентима па су у једну руку амбасадори наше 
локалне заједнице – рекао је Бјелица, посебно 
истакавши допринос Удружења грађана „Аурора“ 
у покретању хуманитарних бројева и прикупљања 
помоћи за лијечење наших суграђана.
 Удружење грађана „Аурора“ основано је 
2007. године, а Секција жена овог удружења бави се 
израдом ручних радова, одјевних и украсних предмета 
чиме дају допринос очувању културе и традиције 
романијског краја.

Секцијa жена Удружења грађана 
„Аурора“

ОТВОРЕНЕ НОВЕ ПРОСТОРИЈЕ

ЈЕЛЕНА ЋАЈИЋ

БРАНКА РАДОЊИЋ
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ДРУШТВО

Побједник друге по реду гастро-манифестације 
„Сачијада – Романија 2022“, која је одржана 
трећег јула, у локалном излетишту Брезјак, 

је екипа „Деветака“. Друго мјесто припало је екипи 
„Дебели гурмани“, док су трећепласирани били 
такмичари екипе „Гастро умјетници“. 

 Ове године манифестација је окупила 49 
такмичарских екипа које су дошле из Новог Горажда, 
Рогатице, Пала, Источног Сарајева, Бијељине те наше 
локалне заједнице.  Организатор „Сачијаде – Романија 
2022“ и ове године је Омладинска организација 
Соколац. Предсједник Ања Крсмановић нам је рекла 
да је укупан наградни фонд овогодишње, друге по 

реду „Сачијаде“, био 2.000 КМ те је додијељено више 
различитих награда.   

 – У самој организацији  учествовало је преко 50 
омладинаца и омладинки и то је најљепши дио приче, 
што дјеца хоће да учесвују и волонтирају – истакла 
је она те поручила да је ове године организована и 
томбола, традиционалне игре овог краја, као и оне 
прилагођене млађим учесницима. 

 – Главна награда је 500 КМ, друга велики 
сач а трећепласираним иде мали сач. За разлику од 
прошле године ове имамо укупно 17 награда; поред 
главне додијелили смо и три награде стручног жирија, 
затим три награде Омладинске организације гдје су 
наши омладинци оцјењивали понашање, кративност и 
такмичарски дух. Ту су гласови публике, појединачне 
награде, награде за најмлађе, за најстарије те 
највеселије екипе. Желим да кажем да је наша основна 
порука  да се нешто лијепо дешава и да промовишемо 
нашу општину Соколац и младе који могу и хоће да се 
окупљају јер смо на крају сви жељни дружења – рекла 
је Крсмановић. 

 Посебну захвалност организатори дугују 
спонзорима: Граду Источно Сарајево, Општини 
Соколац, Сарајевској пивари као и привредницима и 
пријатељима са подручја локалне заједнице који су 
подржали Сачијаду – Романија 2022.

ПОБЈЕДНИК ЕКИПА „ДЕВЕТАК“ 
ИЗ СОКОЦА

„Сачијада – Романија 2022“

ВЕДРАНА РЕНОВИЦА

У оквиру обиљежавања 20 година од освећења 
манастира Соколица на Равној Романији и 
манифестације „Госпојинских вечери културе“, 

које организује Установа за културу „Перо Косорић“ 
Соколац, 10. августа је приређен концерт популарног 
пјевача Николе Роквића. Настојатељ манастира 
архимандрит Андреј упознао је Роквића о историји 
настанка и изградњи ове светиње.

 Као што је најавио пред почетак наступа, 
репертоар су чиниле мало брже пјесме попут: „С ким 
си ме ноћас варала“, „Жељо моја“, „Повреди ме“, али 
и многобројни хитови његовог оца, легенде народне 
музике Маринка Роквића, те пјесме које су везане за 
Косово.

 Како нам је рекао, није први пут да се нашао на 
овим просторима и воли да пјева за овдашњу публику, 
а није крио одушевљење након обиласка манастира.

 – Прелепо је, заиста се осети посебна смирујућа 
и молитвена атмосфера. Сва та имена исписана на 
зидовима светиње дају додатни духовни осећај, као и 

икона Богоридице Млекопитатељнице. Верујем да сам 
се напојио љубављу и смирењем. За мене је велики 
благослов бити на овом божанственом месту. Част је 
наћи се овде и заједно са овдашњим људима славити 
живот и велики јубилеј освећења манастира  – истакао 
је пјевач. 

 Никола Роквић је недавно издао нову пјесму 
„Лептиру мој“ и задовољан је како је прихваћена код 
публике. 

 – Ускоро планирам да снимим „Неверу“ у 
целом аранжману. Тренутно сам веома активан тако 
да ће на сваких неколико месеци бити нешто ново од 
мене – открио је он.

 С обзиром на то да је често присутан у 
источном дијелу Републике Српске, поручио је да ће се 
радо одазвати на сваки позив и поново посјетити ове 
крајеве.

Никола Роквић одржао концерт на Равној 
Романији

БЛАГОСЛОВ ЈЕ БИТИ НА ОВОМ 
БОЖАНСТВЕНОМ МЈЕСТУ

ЈЕЛЕНА МАРИНКОВИЋ
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Након прекида прошлогодишње фазе радова, 
због лоших временских услова и немогућности 
да се они заврше у предвиђеном року, радови на 

изградњи ски-лифта на узвишењу Пуховац, у Сокоцу 
настављени су 18. августа.  

 Ушло се у завршну фазу припреме ски-лифта за 
функционисање. Према ријечима одборника СНСД-а 
у Скупштини општине Соколац Страхиње Башевића, 
радови се односе на бетонирање постоља за стубове 
и кошеве, затим стручни радови око геодетског 
испитивања и позиционирања самих стубова.

 – Слиједи изливање постоља и постављање 
стубова, а након тога се улази у затезање сајле, 
постављање електропостројења за контролу рада ски-
лифта, као и пуштање у рад саме жице. Услиједиће и 
опремање објекта са свим планираним унутрашњим 
садржајем. Расвјета је у фази постављања свјетиљки, 
а све у циљу да се дефинитивно заврше неопходни 
радови до почетка зимске сезоне – најавио је Башевић.  

 Он је подсјетио да је укупно финансирање 
обезбиједила Влада Републике Српске, односно 
Министарство финансија, те да је вриједност пројекта 
око 300.000 КМ. 

 – Захвалио бих се министру финансија 
у Влади РС Зори Видовић, која је овај пројекат 
пратила и подржала од самог почетка. Министарство 

финансија је одобрило 200.000 КМ, а ту су и донације 
привредника, добронамјерних људи наше општине и 
Сарајевско-романијске регије. Пројекту су пружили 
подршку и град Источно Сарајево, општина Соколац 
и Електродистрибуција а.д. Пале, Радна јединица 
Соколац  – навео је он.

 Башевић је додао да су планом изградње ски-
лифта предвиђене двије скијашке стазе, дужине 700 и 
800 метара, од којих ће једна бити освијетљена. 

 Носилац послова и радова је Ски-клуб 
„Олимпик“, који ће управљати свим садржајима 
на будућем скијалишту. По покретању ски-лифта, 
најављена је бесплатна школа скијања за дјецу. 

Настављени радови на изградњи ски-
лифта

ПУШТАЊЕ У ФУНКЦИЈУ ДО 
ПОЧЕТКА ЗИМСКЕ СЕЗОНЕ

БРАНКА РАДОЊИЋ

Сокочанин Огњен Ђурковић побједник је 
у скоковима у воду на такмичењу које је  
организовано 30. јула, на Каљинском буку, код 

Сокоца, саопштили су организатори ове дводневне 
спортско-забавне манифестације. 

 У конкуренцији 12 такмичара друго мјесто 
освојио је Момчило Копривица, треће Саша Шкиљевић, 
а за најатрактивнији проглашен је скок најмлађег 
такмичара Андреја Маловића.   

 Слободан Амовић је испред Актива младих 
ДЕМОС-а Соколац поручио да је основни задатак свих 

грађана, а и шире, да се ради на очувању животне 
средине, те послао поруку представницима локалних 
и градских заједница да у будућности заједнички  
раде још више у циљу унапређења развоја туризма на 
подручју соколачке општине.   

 – На једном од најљепших излетишта на 
територији општине Соколац, на Каљинском буку, 
уредили смо купалиште и створили све потребне 
услове како би се ова манифестација одржала. 
Претходних дана радили смо на уређењу купалишта, 
самог излетиштa, чистили смо корито ријеке, 
направили брану како би се подигао ниво воде, 
поставили столове, клупе те насули плажу и направили 
скакаоницу за ивођење скокова – рекао је Амовић те 
додао да је манифестација ревијалног и такмичарског 
карактера и сви заинтересовани посјетиоци су имали 
прилику да уз пратњу професионалних инструктора и 
потребну опрему изврше зароне на само дно Бука.

 Инструктор роњења Емир Ханић је са својим 
колегама из Ронилачког клуба „Амфибијас Сепет“ 
из Сарајева, заинтересованима на Каљинском буку 
презентовао стандарде у роњењу гдје су посјетиоци 
имали прилику да осјете и доживе чари испод воде. 

 Организатор скокова у воду на ријеци Каљини 
био је Актив младих ДЕМОС-а Соколац.

Друго такмичење у скоковима „Бук 
2022“

НАЈАТРАКТИВНИЈИ СКОК 
ДЕСЕТОГОДИШЊЕГ АНДРЕЈА

ВЕДРАНА РЕНОВИЦА
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Планинарско друштво „Гласинац“ и бројни 
посјетиоци, 29. јула обиљежили  су 13. рођендан 
Друштва. Планинари „Гласинца“ нуде много 

могућности за изазовне адреналинске туре, угодне 
шетње и боравак на планини Романији док „Соколов 
пут“ представља темељ туристичког развоја овог 
подручја. Поред  Виа ферате „Соколов пут“, садржаја 
који је у туристичком смислу пробудио планину 
Романију и постао темељ будућег развоја овог великог 
туристичког потенцијала, у понуди за љубитеље 
природе је и бициклизам те адреналински парк за 
дјецу у љетњем периоду.
 Према ријечима секретара Друштва Вере 
Мијатовић планина Романија је богата природним 
ресурсима, што представља огроман потенцијал за 
развој планинског туризма.   
 – Кроз наше активности опредијељени смо 
да их максимално користимо и комплетирајући 
туристичку понуду увођењем нових садржаја 
постанемо интересантна локација за бројне посјетиоце. 
Планине су наши бисери, мјеста гдје упознајемо 
крајеве које посјећујемо, упознајемо једни друге, 
срећемо људе који живе на планини и стичемо један 
нови живи однос, развијајући љубав према природи и 
трајна пријатељства. Боравак у природи и активности 
на отвореном доприносе развијању добрих животних 
навика, здравог и одговорног односа према природи 
уз придржавање правила доброг понашања. Брига о 
заштити животне средине и природе задатак је сваког 
планинара, који на планини треба да усваја различите 
вриједности и здраве животне навике: љубав, 
пријатељство, солидарност, хуманост, доброчинство и 
помоћ другима у невољи – поручила је Мијатовић.   
 У јуну мјесецу планинари „Гласинца“ кренули 
су са реализацијом пројекта „Романија више од 
планине“ у вриједности од 18.200 КМ који ће трајати 
до средине децембра. Пројекат се имплементира у 
склопу Регионалног програма локалне демократије на 

Западном Балкану 2, који финансира Европска унија 
(ЕU), имплементира Развојни програм Уједињених 
нација (UNDP), а суфинансира град Источно Сарајево.
 Мијатовићева је додала да ће бити урађене три 
стазе, најдужа стаза Старине Новака од Планинарског 
дома „Црвене стијене“ до Новакове пећине и кружне 
стазе Мали Радојица и Дијете Грујица. 
 – Овим пројектом планирано је низ активности, 
међу којима и организација кампање о значају 
чувања природног богатства Романије, уређење 
једног излетишта на планини Романији, набавка и 
постављање инфо табле са шемом стаза, дрвених 
путоказа, дјечијих спортских садржаја и мобилијара 
од дрвета. Предвиђено је и уређење парцеле од 980 
квадратних метара поред Планинарског дома на 
Романији, набавка и постављање дрвене ограде у 
дужини од 100 метара, сајле и металне ограде на 
видиковцу Романијске стијене, организација школе 
фотографисања у Планинарском дому, организација 
планинарског похода и такмичења у планинарској 
оријентацији и низ других.     
 Она је нагласила да су планинари у изради 
пројекта вођени идејом да анимирају грађане да изађу 
у природу након пандемије и раде на јачању имуног 
система и здравља.
 – Кроз овај пројекат планирамо да анимирамо 
што већи број људи да своје слободно вријеме користе 
на квалитетан начин, као бјекство из свакодневице 
након вишесатног боравка у затвореном простору 
за рачунаром и мобилним телефонима – истакла је 
Мијатовићева. 
 Пројекат „Романија више од планине“ кроз 
различите активности допринијеће побољшању 
услова за развој планинског туризма и унапређењу 
туристичке понуде Романије увођењем нових садржаја 
за посјетиоце свих генерација. 

ПД „Гласинац“ – Романија више од планине

ДРУШТВО ПРОСЛАВИЛО 13 ГОДИНА ПОСТОЈАЊА

ВЕДРАНА РЕНОВИЦА
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За многе који су је гледали само на сцени, Ивана 
Жигон је чудесна глумица, глумица која плијени 
и одушевљава необјашњивом снагом тумачених 

улога. За оне који истовремено прате и њену 
посвећеност добротворном раду, постаје оличење 
Косовке дјевојке двадесет и првог вијека. Ћерка је 
Стева Жигона и Јелене Јовановић Жигон а рођена је 2. 
фебруара 1968. године, у Београду. Поред Факултета 
драмских умјетности завршила је и средњу музичку 
школу, такође у Београду. Ивана је првакиња драме 
Народног позоришта, предсједник Друштва српско-
руског пријатељства и умјетнички руководилац 
Рецитаторско-пјевачког ансамбла „Косовски божури“, 
чији су чланови дјеца из енклава Косова и Метохије. На 
Романијском Косову, које је стољећима на вјетрометини 
Балкана,  била је специјални гост поводом Дана и 
крсне славе општине Соколац и употпунила пјесничко 
вече „Стих и перо горе Романије“. 

 – Када сте на Романији тек тада видите да 
постоје људи који су спремни да достојанствено носе 
све оно што им живот ставља на плећа. Да очврснеш, 
носиш крст времена и као индивидуа и као народ. 
Романија никога не оставља равнодушним. Та чежња 
за слободом која се толико огледа у романијској 
песми коју сам написала јер ме инспирисала прича 
из рата о малобројној јединици, која је завијајући као 
вукови, уплашила непријатеље. И тада сам схаватила 
да са тим криком и зовом дивљине, који још постоји у 
овим крајевима, да су са тим људима, са том шаком 
гороштака били и њихови преци. И људи са Романије 
нису ништа друго до гутачи ватре на ветрометини 
Балкана и рекла бих да само та песма, која жели стићи 
до неба, до бескраја, неки би рекли до Бога, само та 
песма може стићи до потомака и оставити неуништиви 
траг, и  мене то јако инспирише – рекла нам је Ивана. 

 Одавно је престала бити ћерка познатих 
глумаца, успјела је оно што успијева само ријеткима,  
изаћи из сјенке познатих родитеља и постати нешто 
своје, умјетник, гласник Косова , постати Ивана Жигон.   

 – С годинама сам превазишла филм и 
позориште, своје највеће улоге у позоришту доживела 
сам већ са 27 година и позориште више не може да 
буде моја судбина, јер сам своју судбину поделила са 
судбином народа,  и тако сваки уметник, јер ми смо 
душа народа и то схватамо као циљ, мисију. Као што 
каже Добрица Ерић: „Ово је време цеђења можданог 
саћа/ стихија белосветског безумља и бешчашћа/ ово 
је потоп над праславним крстом/ а ти моја Српска ти си 

моја Нојева барка за посустало Српство“. И свих наших 
30 година је стало у ова четири стиха борбе са том 
безумношћу, бешчашћем – наставља Жигон.

 Кроз разговор сазнајемо да годинама Ивану 
све више инспирише оно што остваља траг, док свој 
начин рада и живота описује кроз стихове.  

 – Имају два Десанкина стиха „Памтићу све“ и 
„Душу ми поклони“. Задатак уметника је да поклони 
душу својој публици, а то је народ. А памтећи све, то је 
наук, јер човек је стар када више не памти, а дете, дете 
све упија зато морамо да живимо, дишемо кроз песму 
јер она прожима и душу и тело. Душа човека се не 
огледа по томе како он живи већ колико је слободан, 
а слободан си када имаш идеале за које си спреман 
умрети. Не могу рећи да сам стигла тако далеко, чека 
ме још много труда да дотакнем ту слободу кроз 
уметност, како за себе тако и за народ – поручила је и 
додала:

 – Оно што дајеш то и добијаш, нажалост 
довешће нас саме прилике у то и мораћемо схватити 
да морамо испочетка. 

 Њен отац је говорио : „Уметност јесте живот 
испочетка, да све доживимо као први пут“. 

 – Мислим да ћемо како буде време текло сви 
ми долазити код вас да учимо шта је то слобода кроз 
вашу природу, аутентичност и душу. Сваки уметник 
тражи своју душу како би могао да пише, јер само 
песма вреди и тада долази лек народу. Када ми 
је најтеже било основала сам ансанбл „Косовски 
божури“ и са годинама мисија уметника ће бити да 
учимо народ како се не игра улога већ како се каже: 
волим те. Тужно је време дошло, човек се удаљио а 
само заједнички циљ опет може ујединити а то је:

 Повратак култури која има душу, јер колико 
дајеш, толико ти и душа враћа.

„Уметност јесте живот 
испочетка, да све доживимо 

као први пут“.

Косовка дјевојка двадесет и првог вијека

ВЕДРАНА РЕНОВИЦА

Ивана Жигон, 
првакиња драме
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У организацији кабинета Скупштине општине 
Соколац и Народне библиотеке, првог августа 
је у Сокоцу, у Парохијском дому Романијске 

Лазарице одржано поетско вече под називом „Стих 
и перо горе Романије“ поводом Дана и крсне славе 
општине Соколац.  Специјална гошћа програма 
била је Ивана Жигон, првакиња драме Народног 
позоришта, предсједник Српско-руског пријатељства и 
руководилац пјевачког ансамбла „Косовски божури“. 

 Она је поручила да романијске пјесме може 
пјевати само човјек који је рођен овдје, јер се само 
на Романији може видјети спремност народа да 
достојанствено носи све што га кроз живот прати и 
крст тог истог живота.  

 – Много ме тога инспирисало да дођем овде, 
од крајолика који никога не оставља равнодушним 
до изворне слободарске песме, о чијој снази сам и 
написала један есеј, о тој чежњи за слободом која се 
толико огледа у романијској песми, том крику слободе 
као доказу да човек тек када дише пуним плућима 
осећа потпуну слободу, и као човек и као народ. 
Слобода је снага да преузмеш одговорност. Чини 
ми се да када се пева та песма, када чујете тај звук, 
они певајући дишу као гутачи ватре на ветрометини 
Балкана и само та песма, која жели да стигне до неба, 
до бескраја, рекла бих до Бога, само та песма може 
стићи до потомака и оставити неуништиви траг, и мене 
то јако инспирише – рекла нам је Ивана Жигон. 

 Она је поручила да је Романија свима нама 
потреба, дух слободе кршних горштака и повратак 
култури која има душу, јер колико дајеш, толико ти и 
душа враћа.

 Један од организатора предсједник СО 
Соколац Сретко Марјановић говорио је о значају 
и традицији поводом Дана и крсне славе општине 
Соколац.  

 – Ово је једна традиционална манифестација, 
ове године поред наше специјалне гошће, диве Иване, 
угостили смо и наше домаће учеснике. Сама тематика 
вечери је очување традиције, везе српског рода, а 

Ивана је особа која и те како прави везу традиције 
између Косова, Србије, Црне Горе и Републике Српске. 
Стога је довољно да поручимо да ма гдје били, на крају 
треба да смо заједно и јединствени. 

 Она је као специјална гошћа говорила пјесме 
Добрице Ерића и Божа Кијца о Републици Српској, 
Косову и Метохији и Херцеговини те пјевала о овим 
подручјима.

 Пјесник из Источног Сарајева Горан Врачар 
говорио је стихове из својих збирки „Свјетла Сарајева“, 
„Лет изнад Лукавичијег гнијезда“, „Исповијест 
лудака“, „Кад смо се вољели нас двоје“ и „Кад ђаво 
крви зажели“. 

 Млада соколачка пјесникиња вишеструко 
награђивана у Српској и у иностранству Милица 
Боровчанин говорила је своју пјесму „Суза са Малог 
Зејтинлика“.  

 У музичком дијелу ове манифестације културе 
наступили су вокални солисти, Милица и Маја 
Станишић и Лука Новосел са хармоником.

 Публика је имала прилику да чује и побједника 
26. фестивала гуслара „Романијо, горо од јунака“, 
младог соколачког гуслара Илију Бакмаза, а потом је 
наступио и фолклорни ансамбл Културно-умјетничког 
друштва „Свети Пантелејмон“ са Хан Пијеска.  

 Поетској вечери присуствовали су министар 
финансија Републике Српске Зора Видовић, 
предсједник Скупштине града Источно Сарајево Бранко 
Короман, предсједник Матице српске Драган Станић 
из Новог Сада те представници општине Соколац, више 
јавних предузећа и установа, друштвеног и политичког 
живота општине. 

 Организатор поетске вечери „Стих и перо 
горе Романије“ су кабинет предсједника Скупштине 
општине Соколац и Народна библиотека Соколац. 
Генерални покровитељ соколачко Шумско газдинство 
„Романија“ а медијски покровитељ „Инфо центар“ 
Соколац. 

Поетско вече „Стих и перо горе Романије“

РОМАНИЈА СВИМА НАМА ПОТРЕБА И ДУХ СЛОБОДЕ КРШНИХ 
ГОРШТАКА

ВЕДРАНА РЕНОВИЦА

КУЛТУРА
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КУЛТУРА

Публика на Сокоцу имала је прилику да погледа 
представу „Кревет за шесторо“ коју су извели 
глумци из Београда. Ова глумачка постава 

гостује већ трећи пут, захваљујући Завичајном 
удружењу „Романија“. Представа коју су извели 
Даниел Ковачевић, Евгенија Ескина Ковачевић, 
Јанко Цекић, Анђела Киковић, Анђела Вугдраговић и 
Михаило Лаптошевић, одиграна је у Парохијском дому 
Романијске Лазарице. 
 Након двије раније одигране представе 

„Јазавац пред судом“, према драми Петра Кочића, у 
режији Михаила Лаптошевића, те представе „Злочин 
и казна“, према роману Фјодора Михаиловича 
Достојевског, у режији Даниела Ковачевића, овог 
пута публици су се представили комедијом у режији 
Лаптошевића, са доста шаљивих монолога и призора, 
коју је написао је Марк Камолети из Италије, али је 
оригиналан текст више пута адаптиран и прилагођаван.
 – Овај пут смо дошли са једном представом 
водвиљ, мало ведријег карактера која се зове „Кревет 
за шесторо“. Радња је смештена у једном француском 
селу, где у једној кући долази до сусрета мушких и 
женских ликова, кумова и пријатеља. Забавна комедија 
у којој се публика од 90 минута трајања сигурно смеје 
бар 70 минута – рекао нам је Лаптошевић. 
 Глумац Даниел Ковачевић је подсјетио на 
чињеницу колико је култура заразна и колико је 
драгоцјено да се изађе из вакуума у којем до сада није 
било културних дешавања. 
 – Дугујемо захвалност људима из Удружења. 
Можете да приметите интересовање публике и то 
је резулат што смо дошли по трћи пут. Играмо један 
водвиљ који тренутно изводимо у Позоришту „Славија“ 
у Београду, јер је фантастична комедија. Иако сам 
неколико пута у животу играо водвиље, сматрам да 
овај има посебно место по квалитету  – закључио је 
Ковачевић.

Представа „ Кревет за шесторо“

ВОДВИЉ ШАЉИВИХ МОНОЛОГА 
И ПРИЗОРА

ВЕДРАНА РЕНОВИЦА

Протокол о сарадњи између општине Соколац и 
Матице српске потписали су начелник Милован 
Бјелица и предсједник Матице српске Драган 

Станић из Новог Сада на обиљежавању Дана и крсне 
славе општине – Илиндана, 2. августа.  
 Тим поводом, у Народној библиотеци 
Соколац, истог дана, организована је презентација и 
упознавање са радом Матице српске, затим промоција 
„Летописа Матице српске“, књижевног часописа који у 
читавом свијету најдуже, уз мање прекиде условљене 
историјским превирањима, излази од давне 1824. 
године, а поклоњено је и 60 књига овој библиотеци 
чији је издавач управо Матица српска. 

 Предсједник Матице српске Драган Станић 
је навео да је Матица и формирана да буде саборно 
мјесто српске културе.   

 – Са радошћу смо прихватили идеју да се 
успостави сарадња са општином Соколац, где смо са 
њеним представницима јасно дефинисали шта се може 
урадити у скоријој будућности. Очекујемо научне 
скупове о културној, историјској и хајдучкој традицији 
Романије. Дакле, прво научни скуп, затим зборник који 
би о томе изашао, а након тога промоција истих широм 
РС, Србије и Црне Горе – истакао је Станић.
 Говорећи о „Летопису Матице српске“, он 
је навео да је часопис који је покренуо Георгије 

Магарашевић постао централно мјесто на којем су 
излагани резултати српског књижевног и научног 
стваралаштва. „Летопис“ је понос српске културе и 
тачно за двије године навршиће се 200 година од 
његовог постојања.    

 Начелник општине Соколац Милован Бјелица 
је истакао да се нада успјешној, плодоносној и 
дугогодишњој сарадњи на радост цијелог Српства, као 
и да ће уз подршку Матице српске Соколац и Романија 
да уграде своје особености у мозаик српске културе. 

 Соколац је прва општина из Републике Српске 
и Босне и Херцеговине која је ушла у заједницу коју 
окупља Матица Српска из Србије, а успостављање 
сарадње представља велики значај не само за ову 
општину него и читаву Сарајевско-романијску регију.

Промоција „Летописа Матице српске“

ОРГАНИЗОВАЋЕ СЕ НАУЧНИ 
СКУП О ТРАДИЦИЈИ РОМАНИЈЕ

БРАНКА РАДОЊИЋ
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У пуној сали Скупштине општине Соколац, 15. 
јула премијерно је приказан документарни 
филм „Одбрана села Дрецељ“, аутора Саше 

Николића. Приказивање филма организовала је 
Установа за културу „Перо Косорић“, а према ријечима 
директорице ове установе Душке Лукић, простор је 
уступила општина Соколац.    

 – Повод за снимање овог филма је 30 година 
од формирања Друге романијске моторизоване 
бригаде, због чега премијера и креће из Сокоца, мјеста 
формирања бригаде – објаснила је Лукићева, и додала 
да је приказивање филма планирано у Републици 
Српској, региону и српској дијаспори.

 Аутор филма Саша Николић казао је да је 
документарни филм сниман протеклих десет мјесеци 

на подручју Сарајевско-романијске регије, те да је у 
њему учествовало 35 људи. 

 – Циљ је био да овјековјечим људе који су се 
борили и бранили наше у Одбрамбено-отаџбинском 
рату, а одакле смо морали да се иселимо након 
потписивања Дејтонског споразума јер је припало 
Федерацији. Филм је снимљен на основу моје књиге 
„Срби, Дрецељ и Дрецељани“ из 2012. године, ратних 
и поратних видео-снимака и према свједочењу 
демобилисаних бораца – рекао је Николић.  

 Николић је подсјетио да је 1991. године у 
селу Дрецељ живјело око 300 становника те да је оно 
бројало око 100 породичних кућа.    

  – Објављивањем књига, кроз своје пјесме и 
овај филм желим да оставим траг о јуначкој одбрани 
нашег села – казао је Николић и истакао да је циљ 
снимања филма очување културе сјећања; сјећања 
на хероје који су дали крв и живот за одбрану својих 
вјековних огњишта.

 Саша Николић, припадник елитне јединице 
Жандармерије Републике Српске и пјесник са Пала, 
аутор је 11 књига и добитник бројних домаћих и 
међународних одликовања и награда за епску поезију.

Премијерно приказан документарни 
филм

„ОДБРАНА СЕЛА ДРЕЦЕЉ“

КУЛТУРА

ЈЕЛЕНА ЋАЈИЋ

У оквиру славских свечаности поводом крсне 
славе и Дана општине Соколац – Илиндана 1. 
и 2. августа је у Сокоцу уприличена изложба 

фотографија народне ношње са Гласинца „Гдје ја 
стадох, ти продужи“, аутора Марка Радовића.   
 На изложби су представљене фотографије 
преостале оригиналне ношње са гласиначког подручја 
те оригиналне старе црно-бијеле фотографије настале 
прије више од 60 година. 
 Радовић сматра да је веома важно учинити 
још више напора да се са овим дијелом наше културне 

баштине која је у нестајању више упозна стручна али и 
шира јавност.   
 – Чак и на локалном нивоу недовољно је 
познавање саме ношње, њеног значаја, потребе за 
очувањем, и на више начина покушавам да подигнем 
свијест о томе. Један од начина је и ова изложба 
на којој су приказане старе фотографије али и нове 
настале у оригиналној ношњи и аутентичном амбијенту, 
на којима сам покушао да оживим неке моменте из 
живота наших предака. Нажалост, није остало много 
оригиналних примјерака ношње пa oве фотографије 
представљају важну архиву мустри и колорита који су 
локално специфични за гласиначко подручје, а на овај 
начин сачувани су у још једном облику погодном за 
даљу употребу – казао је Радовић.
 Радовић је изразио наду да ће ова изложба 
подићи свијест о богатству наше традиције те бити 
мотивација за даљи рад на пољу српске културне 
баштине.  
 У реализацији овог пројекта учествовали 
су фотограф Бојан Тошић и чланови Културно-
умјетничког друштва „Романијска Луча“. 
 Аутор Марко Радовић није заборавио 
чињеницу да су његови преци никли на гласиначком 
тлу, зато се радо враћа свом завичају и стваралачким 
радом доприноси да традиција овог народа живи кроз 
будуће генерације.

Изложба фотографија „Гдје ја стадох, ти 
продужи“ аутора Марка Радовића

ФОТОГРАФИЈЕ ПРЕОСТАЛЕ 
ОРИГИНАЛНЕ НОШЊЕ СА 
ГЛАСИНАЧКОГ ПОДРУЧЈА

ЈЕЛЕНА ЋАЈИЋ
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Свечаним дефилеом свих учесника који су 
предводили спортисти Сокоца као побједници 
56. МОСИ , на стадиону „Браношевцу“, у Новој 

Вароши, 20. јула, свечано су отворене 57. МОСИ, 
које су трајале до 24. јула. Игре је отворила Наташа 
Бучевац из Нове Вароши, а заставу МОСИ на јарбол су 
подигли истакнути спортисти града домаћина. У пет 
такмичарских дана, у петнаест спортских дисциплина 
у мушкој и женској конкуренцији, надметало се око 
2.000 спортиста из 31 града – општине са тромеђе 
Србије, Црне Горе и Босне и Херцеговине.

 О правилима такмичења старало се 105 судија 
а свечану заклетву положили су Лидија Вучковић 
и Никола Зечевић, обоје из Нове Вароши, док је све 
присутне ријечима добродошлице поздравио Радосав 
Васиљевић, предсједник oпштине Нова Варош.

 За овогодишње игре било је пријављено 265 
екипа у обје конкуренције, што је и нови рекорд игара. 
По први пут додијељена су и специјална признања 
заслужним спортистима, спортским радницима и 
новинарима који су својим радом допринијели развоју 
и очувању МОСИ. Признања су добили Никола Билић из 
Сарајева, Синиша Несторовић из Пријепоља, Драгољуб 
Недовић из Бијелог Поља, Миломир Филиповић из 
Прибоја, Љубомир Вукадиновић из Мојковца као и 
Славиша Вукашиновић Каци из Рогатице, дугогодишњи 
дописник „Спортског журнала“.

 Спортисти општине Соколац остварили су 
завидне резултате 57. МОСИ и ПАРА МОСИ у Новој 
Вароши. Од 31 града и општине освојили су шесто 
мјесто. Атлетичари су и овај пут оправдали очекивања 
и у  Соколац  донијели пет медаља. Златну медаљу 
освојила је Сара Лучић, дисциплина скок увис, сребро 
Александар Лучић и Анђела Ковачевић, дисциплина 
бацање копља, док је у бацању копља Ратко Ђуровић 
освојио бронзану медаљу. Марко Лубарда освојио је 
бронзану медаљу у бацању диска.

 Одличан успјех на играма оствариле су и наше 
одбојкашице заузевши сребрену медаљу и друго 
мјесто.

 Каратисткиње су наставиле са изузетним 
резултатима. Исидора Боровчанин освојила је златну 
медаљу – кате појединачно, а Викторија Краљевић 

57. МОСИ Нова Варош 2022.

СОКОЧАНКЕ НАЈУСПЈЕШНИЈЕ 
СПОРТИСТКИЊЕ

СПОРТ

двије златне медаље и то борбе апсолутна категорија и 
борбе појединачно. Кристина Боровчанин и Викторија 
Краљевић донијеле су сребрну медаљу у борби екипно 
жене.

 Најуспјешнији су били планинари. И мушка и 
женска екипа из Сокоца окитила се златом, а златни 
су били Ђорђе Ковачевић, Лука Кезуновић, Жељко 
Комленовић као и Милица Делић, Драженка Гаврић и 
Снежана Боровчанин. 

 У веома јакој конкуренцији рукометаши из 
Сокоца заузели су четврто мјесто, а најузбудљивија 
утакмица у такмичењу била је са екипом из Прибоја 
када су последње секунде одлучиле побједника.

 Учесници ПАРА МОСИ у дисциплинама атлетика, 
стрељаштво и пикадо освојили су 14 медаља и били 
најуспјешнији ПАРА МОСИ спортисти. Такмичили су се 
Драженко Јанковић, Снежана Џида, Милош Тошић, 
Никола Јефтић, Борис Боровчанин, Драган Шендер и 
Момчило Делипара.

 У свеукупном пласману на играма Сокочанке 
су биле најуспјешније у свим спортским дисциплинама.

 Ове године 57. МОСИ Нова Варош 2022. пратило 
је 50 акредитованих новинара, фото-репортера и 
сниматеља који раде или су сарадници више од 60 
медијских кућа са тромеђе. Из Нове Вароши у Соколац 
све спортске догађаје пратиле су и информације 
пласирале до читалаца Свјетлана Рајић и Јелена 
Станишић. 

 Побједничка екипа овогодишњих МОСИ је 
екипа домаћина, друго мјесто припало је Прибоју а 
трећепласирани су били спортисти Новог Пазара. 

 До новог виђења, на 58. МОСИ у Колашину, 
наредне године сви учесници ових игара носиће само 
најљепше успомене на Нову Варош, гостопримство и 
љубазност домаћина, љепоту града и људи у њему.

ЈЕЛЕНА СТАНИШИЋ



31

Од 18. до 21. августа, у организацији ФК „Гласинац 
1936“ одржан је јубиларни 10. Меморијални 
омладински фудбалски турнир „Срђан Томић 

и Владица Бабовић“. Ове године учествовало је 18 
клубова из Републике Српске, Федерације БиХ и 
Србије, а у 46 селекција такмичило се око 500 младих 
фудбалера. Одиграно је 117 правих фудбалских 
представа. У свеукупном пласману овогодишњег 
турнира најбоља екипа је СФК „Либеро“ Горажде, чије 
су селекције освојиле два прва и два друга мјеста, а 
домаћи ФК „Гласинац 1936“ успио се изборити за три 
мјеста на постољу, и то: два друга (категорије У15 и 
У10) и једно треће (У7). У категорији У15 фудбалеру 

„Гласинца“ Јовану Каповићу додијељено је посебно 
признање „Седмица“, које се уручује у част Срђану 
Томићу, а његовом саиграчу Матији Марјановићу 
признање „Јединица“, које је установљено у знак 
сјећања на Владицу Бабовића. Андреј Маловић, 
који је наступао за домаћи састав, проглашен је за 
најбољег голмана у категорији У10. Посебно признање 
„Седмица“ освојио је Марко Копривица, такође из 
„Гласинца“ у категорији У7.

 По први пут на турниру учествовао је београдски 
„Партизан“ са двије селекције. Том приликом 
договорени су наредни кораци у циљу напредније 
сарадње два клуба. Договорено је оснивање клуба 
навијача „Партизана“ у Сокоцу те узвратна посјета 
соколачких младих фудбалера Београду.  

 Под слоганом „Они живе“, МОФТ чува успомену 
на прерано преминуле играче соколачког „Гласинца“. 
Срђан Томић (1986–2005) био је најбољи играч у једној 
од најталентованијих генерација, а Владица Бабовић 
(1977–2017) голман и тренер, који је оставио снажне 
спортске и људске трагове у бројним клубовима.

 Покровитељ турнира је општина Соколац а 
организацију су подржали Фудбалски савез подручја 
Сарајевско-романијског, град Источно Сарајево, 
Сарајевска пивара, Висока школа за услужни бизнис 
Соколац и Омладинска организација Соколац.

10. МОФТ „Срђан Томић и Владица 
Бабовић“

НАЈБОЉА ЕКИПА „ЛИБЕРО“; 
„ГЛАСИНЦУ“ ТРИ МЕДАЉЕ

Јубиларни 10. Илиндан спорт фест Соколац 2022, 
одржан од 29. јула до 7. августа, окупио је ове 
године око 10.000 такмичара и посјетилаца. 

Спортисти су се такмичили у пет спортова: футсалу, 
баскету, одбојци на пијеску, тенису и билијару.   

 Десети футсал турнир окупио је 13 екипа. 
Титулу најбољих понијела је екипа „ДГР“ из Бијељине, 
која је освојила новчану награду од 5.000 КМ. Друго 
мјесто и 2.000 КМ освојила је екипа „Е-спорт“ из 
Источног Сарајева. Награда футсал нада турнира 
додијељена је Сокочанину Урошу Дебелногићу, за 
најбољег голмана проглашен је Мике Ристивојевић док 
је за најбољег играча проглашен Мирко Маринковић, 
који је исту титулу понио и на турниру 2013. године. 

 У уличном баскету такмичило се 12 састава. 
Екипа „Гејм центар“ освојила је турнир у баскету, а 
финалну утакмицу одиграла је против тима „Рађен 
Рогатица“. Побједничком тиму припала је награда од 
1.000 КМ док је другопласирани добио 500 марака. 
Сокочанин Миљан Марковић је проглашен за МВП 
турнира. Признање млада нада припало је Матији 

Обреновићу, а у шутирању тројки најбољи је Жељко 
Палавра.  

 Побједник турнира у одбојци на пијеску је 
екипа „Епоксипаја“ која је тако потврдила тријумф од 
прошле године. Пријавило се десет екипа а у финалу 
са побједницима нашао се тим „Ирина Носова“ из Црне 
Горе. МВП турнира у одбојци на пијеску је Сокочанка 
Милица Радовић, а њена суграђанка млађана Лана 
Батинић освојила је признање млада нада.

 Побједник другог тениског турнира је Саша 
Вуковић из Источног Сарајева којем је припала новчана 
награда од 500 КМ док је друго мјесто и награда од 
200 КМ припала Сокочанину Бојану Тодоровићу. 

 У организацији БК „Гејм центар“ по први пут је 
одржан турнир у билијару који је окупио 20 учесника. 
Прво мјесто на овом турниру и награду од 800 КМ 
освојио је Давид Петровић из Лознице, друго мјесто 
и награду од 400 КМ добио је је Нермин Пикњач док 
је треће мјесто и награду од 200 КМ освојио Бојан 
Кузмановић. 

 Генерални покровитељ Илиндан спорт феста је 
Општина Соколац, а организацију су помогли још: Град 
Источно Сарајево, Туристичка организација града 
Источно Сарајево и Јелен пиво. Укупан наградни фонд 
је 11.000 марака.

10. Илиндан спорт фест Соколац 2022

ДЕСЕТ ДАНА ДРУЖЕЊА И 
ВРХУНСКИХ УТАКМИЦА

СПОРТ

ЈЕЛЕНА МАРИНКОВИЋ

ФОТО:”ПИЛЕ”

ЈЕЛЕНА МАРИНКОВИЋ



32

На Атлетском митингу и Првенству Републике 
Српске за сениоре, које је одржано 9. јула, 
на стадиону „Бара“, у Сокоцу,  атлетичари 

„Гласинца“ окитили су се са 17 медаља. Сара Лучић 
однијела је три златне медаље, и то у скоку увис, 
у скоку удаљ и у трци на 100 метара са препонама. 
Златни је био и њен брат Александар у бацању копља, 
док су његовим клупским колегама Ратку Ђуровићу и 
Марку Лубарди у истој дисциплини припале сребрна, 
односно бронзана медаља. Лубарда се окитио бронзом 
и у бацању кладива, а Марко Маловић је у истој 
дисциплини освојио сребрно одличје. Двије медаље 
отишле су у руке перспективном Луки Кезуновићу, 

Атлетски митинг и Првенство РС

СОКОЛАЧКИ АТЛЕТИЧАРИ ОКИТИЛИ 
СЕ СА 17 МЕДАЉА

СПОРТ

На боксерској ревији одржаној посљедњег 
викенда мјесеца јула, у Санском Мосту члан 
Боксерског клуба „Гласинац“ Лука Вељовић 

побиједио је у свом првом наступу професионалног 
бокса репрезентативца Србије Марка Павловића. 
 Према ријечима тренера Клуба Предрага 
Бартуле, овом побједом Вељовић је на велика врата 
ушао у професионални бокс, чиме се поносе не само у 
матичном клубу већ и цијелој општини Соколац. 
 – Лука Вељовић је у категорији 60 килограма 
први пут наступио и побиједио боксера који је старији 

Бројне активности Боксерског клуба 
„Гласинац“

ВЕЉОВИЋУ ПОБЈЕДА У ПРВОМ 
ПРОФЕСИОНАЛНОМ МЕЧУ

који је био други у трци на 110 метара са препонама и 
трећи у скоку удаљ.

 За АК „Гласинац“ добре резултате донијели 
су и пионири. Тамара Тошић је испунила очекивања и 
окитила се са двије златне медаље у бацању диска и 
кугле. Алекса Бакмаз био је први у трци на 100 метара 
препоне, а други у бацању диска. Михајло Крстајић 
донио је такође двије медаље „Гласинцу“, злато у 
бацању кугле и сребро у трци на 100 метара препоне, а 
Катарина Кезуновић једну бронзану у бацању кугле. 

 Тренер АК „Гласинац“ Неђо Ђуровић казао је да 
би цјелокупни пласман био још бољи да је учествовала 
атлетичарка Анђела Ковачевић, која је била одсутна 
из приватних разлога.

 – Похвалио бих и пионирке Ану Бољанић и 
Маријану Амовић, које су заузеле 4 односно 7 мјесто. 
Ово су веома значајни резултати за Соколац с обзиром 
на то да је учествовало око 150 атлетичара из 19 
клубова. Надам се да смо као технички организатори, 
испред Атлетског савеза Републике Српске, обавили 
добар посао – додао је Ђуровић. 

 Предсједник АС Републике Српске Душко 
Ивичић рекао је да је Соколац традиционално 
атлетски град који заслужује да буде домаћин оваквих 
такмичења.

БРАНКА РАДОЊИЋ

ЈЕЛЕНА МАРИНКОВИЋ

од њега десет година. На такмичењу је одржано 
десет професионалних борби у којима су учествовали 
клубови из РС и ФБиХ – нагласио је Бартула. 
 Он је подсјетио да су од 01. до 21. августа два 
најбоља боксера „Гласинца“ Лука Вељовић и Рајко 
Томовић боравили на Јахорини на припремама са 
репрезентацијом Србије. Четири члана БК „Гласинац“ 
учествовала су у Требињу, на спортским припремама 
које су одржане у организацији Министарства 
породице, омладине и спорта РС.
 – Захваљујући предсједнику Боксерског савеза 
РС Славену Ристићу из Братунца, омогућили смо да 
Марија Амовић, Младен Вељовић, Марко Боровчанин и 
Урош Ковачевић отпутују бесплатно – казао је Бартула.  
 Он је додао да је предсједник Боксерског 
савеза Србије Ненад Боровчанин заинтересован да 
финансира доградњу сале у соколачкој спортској 
дворани.
 – Сала би била искључиво за бокс, а Боровчанин 
је обећао да ће је опремити са врећама и рингом. 
Његова је идеја да селекције Србије долазе у Соколац 
на висинске припреме, јер су били веома задовољни 
припремама на Јахорини. Осим наведеног, план је и 
да се нашим боксерима Вељовићу и Томовићу омогући 
двојно држављанство – појаснио је он. 
 Тренер Бартула је истакао да је у току упис 
у школу бокса те да је са новом школском годином 
веома важно да се појаве нови полазници који ће 
наставити низ спортских успјеха и стварања боксерских 
шампиона. 
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СПОРТ

Пет чланица Плесног клуба „Ника“ Соколац 
учествовало је на Европском првенству у хип-
хопу, које је од 2. до 6. јула одржано у Скопљу, 

у Сјеверној Македонији. Сокочанке Марија Нешковић, 
Анђела Симић, Уна Крешталица, Јована Бакмаз и 
Андријана Амовић биле су дио репрезентације БиХ, 
коју је чинило 50 представника. Према ријечима 
предсједнице Клуба Јоване Вујичић, наћи се међу 
више од 2.000 најбољих у Европи, представља велико 
искуство.
 – На европским првенствима такмиче се 
државни прваци и вицешампиони, а у Скопљу је 
таквих плесача било из више од 20 земаља. Наше 
чланице су се одлично показале и прошле у сљедеће 

кругове такмичења. Можда не звучи тако важно када 
кажемо да су се неке од њих нашле на 50. мјесту, али 
ако узмемо у обзир да их у свакој категорији буде око 
120, онда је то велики успјех. Веома сам поносна јер су 
успјеле оставити иза себе више од половине најбољих 
у Европи – казала је она. 
 Предсједница „Нике“ наглашава да је ово 
такмичење обиљежено новим познанствима и лијепим 
дружењем.
 – Иза нас је искуство за памћење. Одлазак 
на овакво такмичење захтијева значајна финансијска 
средства и да је одржано у некој даљој држави као 
што су Норвешка или Данаска, не би било могуће 
учествовати. Срећом, ово првенство се одржавало 
у релативно нам блиској земљи, па смо успјели 
прикупити средства. Захваљујем се родитељима што 
су имали разумијевање за своју дјецу и наш клуб, 
као и начелнику општине Соколац Миловану Бјелици 
што је финансирао један дио трошкова – навела је 
Вујичићева. 
 Како је навела, у ПК „Ника“ од септембра 
крећу активнији тренинзи те редовна такмичења у БиХ 
као што су „Интерденс фест“ и Државно првенство. 
Захваљујући низу успјеха, чланице „Нике“ могле би се 
наћи и на Свјетском првенству у хип-хопу које ће бити 
одржано у новембру у Аустрији.

Чланице „Нике“ на Европском првенству у Скопљу

ИСКУСТВО ЗА ПАМЋЕЊЕ

На Првенству Републике Српске у стрељаштву – 
серијска ваздушна пушка за сениоре и јуниоре, 
које је почетком јула одржано у Гацку, чланице 

Стрељачког клуба „Гласинац“ освојиле су прво мјесто 
екипно у категорији јуниорки, док је сениорска екипа 
овог клуба освојила треће мјесто. У појединачној 
категорији јуниорки Ана Пејић је освојила треће мјесто.   

 На овом Првенству у сениорској конкуренцији 
прво мјесто освојиле су чланице СК „Младост“ из 
Гацка,  друге су биле стрељачице СК „Мегалодон“ из 
Бањалуке а треће стрељачице соколачког „Гласинца“. 
У категорији јуниорки, прве су биле чланице СК 
„Гласинац“, друга екипа домаћина „Младост“ из Гацка 
а трећепласирана екипа СК „Рогатица“.  

 Чланице соколачког клуба Сара Вељовић, 
Милица Савчић, Хелена Туторић и Маријана Мијатовић 
су средином августа, у оквиру Љетње школе спорта 
у Требињу, учествовале на кампу за перспективне 
стријелце узраста до 18 година. У оквиру кампа 
одржан је и турнир на ком је у појединачној категорији 
Маријана Мијатовић освојила 3. мјесто. Тренер 
клуба Огњен Мијатовић задовољан је постигнутим 
резултатима.

 – Имамо младу екипу која је показала изузетан 
потенцијал, постиже одличне резултате и обећава 
сами врх па се надамо да ћемо у будућности ући међу 
прве три екипе у свим категоријама на нивоу Босне и 
Херцеговине – казао је Мијатовић.  

 Према његовим ријечима управа Клуба ради 
на побољшању услова рада, како би омогућили својим 
члановима услове за квалитетније тренинге у зимским 
мјесецима.

СК “ГЛАСИНАЦ”

ОДЛИЧНИ РЕЗУЛТАТИ ЧЛАНИЦА

ЈЕЛЕНА МАРИНКОВИЋ

ЈЕЛЕНА ЋАЈИЋ
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КУЛИНАРСКЕ МАЈСТОРИЈЕ

 Кнедле са шљивама

Кнедле са шљивама веома су карактеристично 
јело без којег се не може замислити љетња и 
јесења трпеза у многим нашим крајевима. Кнедле 

са шљивама су аустријског поријекла, а у српском, 
мађарском и румунском Банату зову се гомбоце. 
Данас се кнедле пуне различитим воћем, кремама и 
џемовима.  
 Слатке кнедле са шљивама, запеченом презлом 
и циметом подсјећају на дјетињство и увијек су радо 
виђене у тањиру. Ипак многе домаћице сматрају ово 
јело компликованим па га избјегавају. Данас постоје 
бројни рецепти за кнедле без кромпира па уколико 
волите ову посластицу предлажемо да пробате 
сљедећи рецепт.  

Чудесни биљни свијет

 Нана, метвица или мента припада фамилији 
уснатица као и друге сличне биљке као што су оригано, 
мајчина душица, рузмарин, лаванда, босиљак... 
Сматра се да је поријеклом са Далеког истока, а 
користи се барем 10.000 година. Популарна је у многим 
дијеловима свијета гдје служи као зачин и за припрему 
чаја.

 Нана спада међу чајеве које би увијек требало 
имати код куће јер добро дође код различитих тегоба. 
Чај од нане је врло познат у спречавању болести десни 
и лошег задаха, а осим што је дјелотворан у одржавању 
оралног здравља, чај од менте има врло широку 
примјену када је ријеч о здравственим тегобама. 
Познато је да смирује пробавни тракт, смањује болове 
у желуцу и цријевима, ублажава разноврсне грчеве 
и мучнине, нарочито оне узроковане путовањем. 
Поспјешује мршављење јер има диуретичко дјеловање, 
подстиче метаболизам и смањује апетит. Осим тога 
чај и други њени приправци показали су се врло 
дјелотворнима код синдрома иритабилног цријева. 
Једно од примарних својстава нане је ублажавање 
стреса. Садржи веће количине триптофана, од којег 
настаје серотонин који подиже расположење. Смањује 
главобоље и желучане тегобе проузроковане стресом. 
Чај прије спавања умирује организам и помаже да се 
лакше заспи.

Припрема чаја од нане

 За једну шољу чаја потребна вам је пуна супена 
кашика осушених листова нане. Ако користите свјежу 
биљку, дуплирајте дозу. Трећа важна ствар је да чај 
поклопите и оставите да стоји барем 10, а идеално би 
било 20 минута. Након тога добили сте не само укусан 
већ и љековит напитак. Приликом припреме напитака, 
додајте нану у чашу са пар коцкица леда, а можете 
и направити маслиново уље с ментом тако што ћете у 
бочицу уља додати неколико листића нане. 

 Док нану најчешће користимо у облику чаја, 
заборављамо да је она и сјајна зачинска биљка. 
Изврсно се слаже с поврћем попут парадајза, 
краставаца, грашка, мркве и младог кромпира, воћем 
попут јагода, наранџе, лимуна, ананаса и диње као и с 
јагњетином, јогуртом и чоколадом.

Нана

ЈЕЛЕНА ЋАЈИЋ

Кнедле са шљивама без кромпира
Потребно је:
0,5 л млијека
250 г гриза 

125 г презли 
1 јаје

1 кесица прашка за пециво
ванилин шећер

цимет
20–25 шљива

око 250 г брашна



1.Атлетичарка Србије (вис, бронза - слиока 1); 2. Друг, * 
народни херој Симо Шолаја; 3. Реомир,* број рођених ...* волт; 
4.Иридијум* дволичник,* тантал; 5.Шахиста Тиман,* њутн, * 
Љубљана,* краљ Перзије (Велики); 6.Фудбалер Траоре, * Обри; 
7.Поен у џудоу, * римски цар (запалио Рим); 8.Језичка група 
народа у И.Африци, * идиличне сличице (грч.); 9.Сува ријечна 
корита,* народ у Сибиру (Јенисеј и Тамир); 10.Илинијум, * према, 
* ватрена тачка, * Илија Катић (иниц.); 11. Литар, * пустиња у 
Азији; * узвик на утакмици,* ампер; 12. Еј (енгл.),* акт, * литар 
, *  шахиста Михаил; 13.Насеље у округу Тренто - Италија, * 
приноси (франц.-одјели у шумарству); 14.Вјерна, * учесник рата;
15. Калијев нитрат (КNО3),* Aндрићева јунакиња.

1. Атлетичарка Србије (копље, сребро – слика 2); 2. Нови ред, 
* присталица радикализма,* богиња прољећа;3. Владарска 
титула у древној Китаји, * атак*  ТВ пакет; 4. Једнако, исто 
(франц.), *  глумица Белучи, * глумица Марфи; 5. Латини,  * 
планина у М.Азији; 6. Припадник ирског народа,* репер; 7. 
Нота, * Лесковац, * волт-ампер; 8. Љекар Курјак, * имагинарни; 
9. Становници Титела, Тителанци* * атлетичарка Србије 
Ивана (даљ , злато- слика 3); 10. Маршал  ? - паша Латас,* 
позоришна ,,звијезда“ (франц.),* историчар Иполит; 11. Непаран 
број,* мјесто код Обровца, * сеоска подручја; 12. Илинијум, * 
становници Тирола, * генерал Жорж; 13. Два  села на Глацинцу.
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ЈЕЛЕНА ЋАЈИЋ
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Припрема
Скувати млијеко са гризом па склонити да се охлади. 
На мало уља пропржити презлу па у њу додати шећер 
и ванилин шећер. Када се гриз охлади, додати јаје, 
брашно и прашак за пециво. Умијесити тијесто, од њега 
правити кнедле а у средину ставити шљиву. Умјесто 
свјеже можете користити и суве шљиве, претходно 
потопљене у воду. Кнедле кувати у кипућој мало 
посољеној води. Када испливају на површину, кувати 
још 3–5 минута. Вадити их рупичастом кашиком и 
уваљати у презле са шећером. Од ове количине изађе 
око двадесетак кнедли.
Уколико вам прављење кнедли одузима превише 
времена, а уживате у укусу ове посластице, 
предлажемо вам рецепт за колач који се веома брзо 
спрема, а укус је идентичан. 

Кнедла колач
Потребно је:
200 г презли

4 кашике шећера
50 г маслаца

Фил од гриза:
1 л млијека

10 кашика шећера
1 ванилин шећер

13 кашика гриза
70 г маслаца

1 јаје
Воћни фил:
1 кг шљива

3 кашике шећера
1 ванилин шећер

2 кашике џема од шљива
 Уситњене шљиве са шећером и ванилин 
шећером кувајте на лаганој ватри 20 минута. Пред крај 
додајте џем, промијешајте и оставите да се охлади. 
Истопите маслац и на њему пропржите презле па 
умијешајте шећер и по жељи мало цимета. У млијеку 
скувајте гриз помијешан са шећером и ванилин 
шећером. Када је готово склоните са ватре, додајте 
маслац и умућено јаје и добро умутите. Редајте слојеве 
сљедећим редослиједом: половина презли – пола 
смјесе од гриза – фил са шљивама – пола смјесе од 
гриза – остатак презли. Оставите да се добро охлади 
па сијеците на коцке. 




