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АКТУЕЛНОСТИ

Девети општи избори

ИЗБОРНИ ПРОЦЕС У СОКОЦУ ПРОШАО БЕЗ ПРОБЛЕМА

Д

ругог октобра су одржани девети општи избори
на којима су грађани бирали своје представнике
на свим нивоима власти у држави – Федерацији
БиХ и Републици Српској. Изборни процес у Сокоцу
протекао је без проблема и уз високу излазност.

За потпредсједнике Републике Српске изабрани
су независни кандидат Ћамил Дураковић из реда
бошњачког народа са 13.760 гласова и ХДЗ-ов
кандидат Давор Прањић из реда хрватског народа са
1.966 гласова.

На 24 бирачка мјеста у општини Соколац, своје
гласачко право остварило је 70,05 одсто бирача од
регистрованих 10.409 у централном бирачком списку.
Према ријечима предсједника Изборне комисије
Драгана Башевића, изборни процес је протекао мирно
и без проблема.

На општим изборима, који су одржани 2.
октобра, грађани су бирали своје представнике на
свим нивоима власти у држави – Федерацији БиХ
и Републици Српској. Грађани су бирали три члана
Предсједништва БиХ, 42 посланика Представничког
дома Парламентарне скупштине БиХ, три кандидата
за предсједника и потпредсједнике Републике Српске,
83 посланика у Народној скупштини Републике Српске
те за Представнички дом Парламента Федерације БиХ
98 посланика и кандидате за кантоналне скупштине у
ФБиХ.

– Излазност бирача је била велика,
процентуално изражено 70,05%. Сва бирачка
мјеста су уредно отворена и затворена, материјали
су пребројани, подаци су унесени у апликацију
Централне изборне комисије БиХ. Коначан резултат
о резултатима даје ЦИК након бројања и коначног
утврђивања резултата, а сви заинтересовани резултате
могу пратити на страници ЦИК-а – казао је Башевић.
У изборној јединици 8, највише гласова је
освојио Савез независних социјал-демократа па ће се
испред ове странке у Народној скупштини Републике
Српске наћи два посланика, један испред Српске
демократске странке, један из Демократског савеза,
(ДЕМОС), док су два компензацијска мандата освојили
кандидати Демократског народног савеза (ДНС).
Кандидат СНСД-а за српског члана
Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић освојила
је 327.720 гласова односно 51,65%, за хрватског
члана Предсједништва изабран је Жељко Комшић
из Демократског фронта са 227.540 или 55,80%
гласова док је за бошњачког члана Предсједништва
највише гласова, 330.238 или 57,80%, освојио Денис
Бећировић из странке Уједињени за слободну Босну и
Херцеговину.
Централна изборна комисија је, након
поновљеног бројања гласова, потврдила да је највише
гласова за предсједника Републике Српске добио
кандидат Савеза независних социјал-демократа
Милорад Додик – 300.180 гласова или 47,6 одсто.
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Излазност на опште изборе са редовних
бирачких мјеста износила је 50 одсто, а бирачко право
искористила су 1.644.044 бирача. У Републици Српској
изазност је износила 53 одсто, а гласало је 638.076
бирача.
На гласачким листићима налазило се 127
политичких субјеката, и то 72 политичке странаке, 17
независних кандидата и 38 коалиција.
Грађани са правом гласа могли су гласати на
5.903 бирачка мјеста, од којих је 5.418 редовних, седам
бирачких мјеста за гласање у одсуству, 105 за гласање
на непотврђеним гласачким листићима, 352 мобилна
тима и 21 бирачко мјесто у дипломатско-конзуларним
предстваништвима БиХ у 15 држава.
За праћење изборног процеса било је
ангажовано више од 50.000 редовног и ванредног
особља изборне администрације и више од 60.000
акредитованих посматрача.
Централна изборна комисија БиХ 2. новембра
је потврдила и објавила резултате општих избора
одржаних 2. октобра, након чега су почели законом
прописани рокови за успостављање власти.
ЈЕЛЕНА ЋАЈИЋ

АКТУЕЛНОСТИ

Озваничен почетак реконструкције
раскрснице
СТРАТЕШКИМ ПЛАНОВИМА
ПОВЕЗАТИ ИСТОЧНИ ДИО СРПСКЕ
прилагоде управо потребама становништва и учесника
у саобраћају.

У

циљу остваривања безбједнијег и ефикаснијег
саобраћаја, на раскрсници на улазу у градско
подручје општине Соколац, из правца Сарајева,
на путу M-19, 17. септембра озваничен је почетак
радова на њеној реконструкцији.
Српски члан Предсједништва БиХ Милорад
Додик рекао је да у овом дијелу Републике Српске
има све више привредних активности те да је због тога
потребно више радити на путној инфраструктури.

– Наша је намјера да што је прије могуће
завршимо рехабилитацију пута од Сокоца до Хан
Пијеска те да модернизујемо пут преко Равне Романије
према Палама. Стратешким плановима Владе
Републике Српске већ су прецизирани и уговорени
радови на изградњи брзог пута који ће повезати
источни дио Републике Српске, што ће отворити овај
крај и смањити изолацију. На овим просторима је све
више привредних активности па је самим тим потребно
што више радити на путној инфраструктури. Почињемо
радове у Сокоцу, вриједности око 11 милиона КМ,
средствима Дирекције за путеве и Владе РС а општина
Соколац ће имати само добробит од тога – казао је
Додик.
Вршилац дужности генералног директора
предузећа „Путеви Републике Српске“ Давор
Кострешевић истакао је да се у једном дану покрећу
двије врло значајне инвестиције за општину Соколац.

– Започели смо рехабилитацију путног правца
Хан Пијесак–Соколац, испоштоване су све процедуре
за њен наставак на дионици Власеница–Хан Пијесак
како би се остварио континуитет на правац Зворник–
Власеница, који је већ реконструисан. Рехабилитацијом
овог путног правца, на периодичним мјестима потребно
је улазити у комплетну замјену носивих стројева
конструкције, предвиђена су и проширења на мјестима
гдје терен то захтијева, те постављање банкина,
што ће допринијети бољем протоку и безбједности
учесника у саобраћају – рекао је Кострешевић и
додао да су „Путеви РС“ потпуно опредијељени да
уважавају све потребе локалних заједница и нађу
најбоља рјешења сарадње републичких институција и
локалних заједница, чинећи све да такве инвестиције

Предсједник Владе Републике Српске Радован
Вишковић казао је да Република Српска интензивно
ради на изградњи и модернизацији саобраћајне
инфраструктуре.

– Влада РС је обезбиједила модернизацију
комплетног пута од Власенице до Подроманије,
укупне вриједности 18 милиона КМ, а у овом дијелу
Републике Српске из републичког буџета укупно је
издвојено је око 100 милиона КМ за реализоване,
започете и планиране пројекте. Наглашавам ово како
бих дао до знања да се посвећује пажња и да нема
мјеста критикама да се не улаже у овај дио Српске. Са
кинеском компанијом, која гради ауто-пут Бањалука–
Приједор, потписали смо меморандум о разумијевању
о изградњи брзе цесте од Бијељине до Подроманије,
чија је вриједност 2,5 милиона КМ. Кинески партнери
ће обезбиједити пројектно-техничку документацију
бесплатно и пројекат ће бити подијељен у 8 или 9 фаза
како би га лакше финансирали – рекао је Вишковић.
Начелник општине Милован Бјелица нагласио
је да су општина Соколац и Влада РС увијек имали
добру сарадњу, нарочито у реализацији пројеката.

– Пројекат рехабилитације пута од Хан
Пијеска до Сокоца веома је значајан за нашу општину,
посебно за привреду, јер на тој траси пута планирамо
да отворимо пословну зону, за коју је излазак на
магистрални пут један од услова, те због ресорта који
планирамо градити на Равној Романији а који ће бити
у саставу Олимпијског центра Јахорина – рекао је
Бјелица и упутио апел да се распише тендер за израду
пројектне документације треће траке преко Романије.
Вриједност
уговорених
радова
на
реконструкцији раскрснице, које финансира Дирекција
за путеве Републике Српске, износи 621.459,29 КМ,
извођач је предузеће „Романијапутеви“ АД Соколац,
а рок за извођење радова је 90 дана. Вриједност
инфраструктурног
пројекта
рехабилитације
магистралног пута првог реда Хан Пијесак–Соколац–
Подроманија, који финансирају Путеви Републике
Српске, је 10.679.143,28 КМ, извођач радова су такође
„Романијапутеви“. Радови се односе на четири дионице
укупне дужине 27.539 м, а рок за завршетак радова је
36 мјесеци.
ЈЕЛЕНА ЋАЈИЋ
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АКТУЕЛНОСТИ

Петнаеста редовна сједница Скупштине општине Соколац

НИЈЕ УСВОЈЕН ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЗА ПРВИХ
ШЕСТ МЈЕСЕЦИ ОВЕ ГОДИНЕ

О

дборници Скупштине општине Соколац на 15.
редовној сједници, одржаној 12.септембра, нису
усвојили Извјештај о извршењу буџета општине
Соколац за период од 1.1. до 30.6.2022. године, према
којем буџетска средства износе 3. 675. 991 КМ, буџетски
издаци 4.713.584 КМ, буџетски приходи 3.653.318 КМ и
буџетски расходи 3.961.721 КМ.

Шеф Клуба одборника Савеза независних
социјалдемократа Ђорђе Радић сматра да је дефицит
велики узимајући у обзир чињеницу да је у првом
тромјесечју на снази било привремено финансирање.

– Извршење буџета није добило подршку
скупштинске већине због дефицита од преко милион
конвертибилних марака за само три мјесеца. Ако
узмемо у обзир да су приливи од индиректног пореза
увећани у односу на првих шест мјесеци прошле године
за око 400.000, а у односу на план буџета 100.000,
јасно је да дефицит прелази границе које могу да се
поравнају неким нормалним приходима, тако да је
Комисија за буџет и финансије тражила да се направи
план консолидације, па смо остали уздржани док
не видимо да ли начелник има план консолидације
и како мисли да превазиђемо ове дефиците који се
константно понављају – рекао је Радић.
Начелник општине Милован Бјелица истакао
је да су током привременог финансирања у првом
тромјесечју мањи били и приходи.

– У првом кварталу су створене веће обавезе,
повећани су расходи за лична давања, доношене
нове уредбе, повећан број радника у појединим
установама. Нисмо повећавали ни цијене гријања, ни
цијену боравка дјеце у вртићу; боље да је општина у
дефициту него да се додатно оптерете суграђани који
користе ове услуге. Битно је да одржимо живот на
општини и да се на све начине, у овој тешкој ситуацији,
помогне становништву, што ми је највећи приоритет.
И Влада за то има разумијевање јер смо у скоријем
периоду повећали издавања за пољопривреду,
подршку борачким категоријама те учествовали у
суфинансирању бројних пројеката, што значајно утиче
на буџет. Милион марака дефицита није потрошено
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узалуд већ је уложено у бројне пројекте и надам се да
ће до краја године дефицит бити у неким подношљивим
границама – казао је Бјелица.
На сједници је дужности разријешен
досадашњи вршилац дужности директора Јавне
установе за предшколско васпитање и образовање
Соколац и за новог вршиоца дужности именована је
Мирјана Субашић.
Шеф Клуба одборника СНСД-а Ђорђе Радић
истакао је да је ова установа посебно осјетљива јер
у њој бораве наши најмлађи суграђани и додао да
самим тим директор мора уложити више напора да се
рад ове установе одржи у најбољем реду.
Начелник општине Милован Бјелица казао је
да је за директора ове установе неопходно поставити
одговорну особу, спремну да вриједно ради и брине
о потребама наших најмлађих суграђана и да се нада
да ће нови вршилац дужности одговорно и савјесно
обављати свој посао.
Независни одборник Његош Самарџија се у
одборничком питању интересовао о статусу преговора
у вези са Аутобуском станицом, с обзиром на то да је
укинута аутобуска линија којом је неколико ђака из
Сокоца путовало у школу на Пале.
Начелник Бјелица је у одговору рекао да је
са градоначелником Источног Сарајева Љубишом
Ћосићем разговарао о обнављању аутобуске линије те
да покушавају да нађу рјешење за овај проблем како
би дјеца неометано путовала до школе.

– Скупштина је једногласно усвојила
Одлуку о куповини Аутобуске станице и заједно са
градоначелником Ћосићем треба да се састанем
са власником „Аутохерца“ да бисмо разговарали о
куповини, или могућности да општина Соколац закупи
станицу, како путници не би чекали аутобус поред пута
– казао је Бјелица.
Одборници су на сједници усвојили и Одлуку
о регулисању саобраћаја на путевима и улицама на
подручју општине Соколац.
ЈЕЛЕНА ЋАЈИЋ

Шеснаеста редовна сједница Скупштине општине Соколац

АКТУЕЛНОСТИ

УСВОЈЕН ИЗВЈЕШТАЈ О УСПЈЕХУ УЧЕНИКА У УЧЕЊУ И ВЛАДАЊУ НА
КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ ОШ „СОКОЛАЦ“

О

дборници су на 16. редовној сједници Скупштине
општине Соколац, која је одржана 27. октобра,
једногласно усвојили Извјештај о успјеху ученика
у учењу и владању на крају школске 2021/2022.
године Основне школе „Соколац“ и одлуке о куповини
градског грађевинског земљишта, а са дневног реда
повучен је Правилник о расподјели средстава за
пољопривреду предвиђених Буџетом за 2022. годину.

Предсједник Скупштине општине Соколац
Сретко Марјановић истакао је да је посебну пажњу
привукао Извјештај из Основне школе „Соколац“ и да
је похвално што одборници учествују у дискусијама
када су овакве теме у питању.

– У односу на Извјештај од претходне године
имали смо много позитивније коментаре јер је примјетан
позитиван помак набоље у раду ове школске установе.
Директор ОШ „Соколац“ упознао нас је о успјеху у
учењу и владању, разним постигнућима ученика али
и о проблемима са којима се суочавају запослени.
Важно је да постоји подршка нас одборника и локалне
заједнице за рад директора и запослених у школи.
Такође, сматрам да је важно што се ова установа
вратила у нормални начин функционисања, након
свих ограничења изазваних пандемијом у претходном
периоду. Поново смо дочекали да испраћамо дјецу
на екскурзије и излете што је велика радост за њих и
родитеље – казао је Марјановић.
Ђорђе Рајић подсјетио је да је на дужност
директора Основне школе „Соколац“ ступио пред сами
почетак пандемије и да је био велики изазов радити у
условима за које није постојала обука.

– Не мислим да је било тешко само запосленим
радницима већ и ученицима, посебно ако говоримо о
онлајн настави. Школа је комплексан живи организам
који не може да се сведе само на редовну наставу јер
су управо оне ваннаставне активности у служби одгоја
и васпитања младих. Тај период сигурно се мора
негативно одразити, да ли на постигнућима ученика
или на усвојеним знањима, али се надамо да је то иза
нас – изјавио је Рајић и осврнуо се на добру сарадњу
са локалном заједницом.

– Традиционално извјештаји о успјеху и учењу
ученика увијек су се разматрали на сједницама
Скупштине општине Соколац. Иако то више пута
изгледа формално, било је конструктивних коментара
и приједлога. Један од приједлога је да се организује
акција чишћења града, па на тај начин можда и
прикупе одређена новчана средства за финансирање
екскурзије или организацију излета, а тако би дјеца
научила да могу допринијети својој локалној заједници
уз развијање еколошке свијести – поручио је директор
Ђорђе Рајић.
Усвојене су одлуке о куповини градског
грађевинског земљишта које се, како је појаснио шеф
Клуба одборника СНСД-а Ђорђе Радић, односе на
реализацију пројекта реконструкције раскрснице на
магистралном путу М19, на улазу у градско подручје
општине Соколац из правца Сарајева.

– Обезбијеђена су значајна средства
захваљујући разумијевању ЈП „Путеви РС“ и Влади
Републике Српске. Међутим, у току провођења
поменутог пројекта, дошло је до мањих одступања и
јавила се потреба за рјешавањем имовинско-правних
односа у смислу откупа дијелова приватног земљишта.
Тиме би се ријешила проблематика свих приступних
путева мјештана који се укључују на саобраћајницу, а
која води ка раскрсници. Радови су у току, сигуран сам
да нико неће остати угрожен и оштећен када је ријеч
о овом пројекту – истакао је Радић у име одборника
СНСД-а, који су били главни иницијатори за рјешавање
ове проблематике.
Одборници ове политичке партије предложили
су да се са дневног реда повуче Правилник о
расподјели средстава за пољопривреду предвиђених
Буџетом за 2022. годину, са образложењем да је
начелник општине урадио одређене измјене истог без
сагласности Скупштине. Иако је Правилник у складу
са Одлуком, одборници СНСД-а сматрају да те ствари
треба да размотри Скупштина општине, а с обзиром
на то да је начелник Милован Бјелица био оправдано
одсутан са засједања, једногласно је одлучено да
се ово питање повуче са дневног реда и остави за
сљедећу сједницу.
ЈЕЛЕНА МАРИНКОВИЋ
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Скупштина града Источно Сарајево

О

дборници градског парламента су на 12. редовној
сједници Скупштине града Источно Сарајево,
одржаној 6. септембра, усвојили Одлуку и
Извјештај о извршењу буџета града Источно Сарајево
за првих шест мјесеци 2022. године, али предложени
ребаланс од 15.325.165 КМ, који је повећан у односу на
Нацрт ребаланса за 290.000 КМ, није подржан.

Градоначелник Источног Сарајева Љубиша
Ћосић изразио је жаљење што опозиција није
наставила тренд једногласне подршке, иако је
половина амандмана, које су одборници опозиције
предложили, усвојена.

– Градска управа ће наставити да функционише.
За све кориснике смо обезбиједили више средстава
него претходне године. Мислим да тиме показујемо
демократски однос према граду, а не политикански –
истакао је он.
Против усвајања ребаланса буџета гласали
су одборници СДС-а, ПДП-а и ДНС-а, а у име Клуба
одборника СДС-а Предраг Шаровић изнио је разлоге.

– На прошлој сједници био је само Приједлог
буџета а за ову смо припремили амандмане који нису
испоштовани у потпуности и такав буџет нисмо могли
да подржимо. Имали смо примједбу на ставку која
се односи на издвајање средстава за непрофитне
организације – казао је Шаровић.
Одборници су усвојили Информацију о
функционисању јавних комуналних предузећа,
одржавању чистоће и управљању отпадом на подручју
Града за 2021/22. годину. Предсједник Скупштине
Бранко Короман подсјетио је да постојеће двије
активне депоније треба довести у одговарајуће стање.

– Још од прошле године проблем представљају
депоније у Крупачким стијенама и на Палама.
Градоначелник је на самој сједници дао информацију
да би се могло издвојити око 200.000 КМ како би се
санирала депонија у Крупачким стијенама гдје три
комунална предузећа одвозе смеће, а један дио
средстава би био усмјерен на санирање депоније у
Палама – додао је Короман.
Одборници су осудили филм „Сафари у
Сарајеву“ и аутора филма словеначког режисера
Мирана Зупанича и додали да ће Скупштина Града
у наредном периоду дјеловати да се овај филм не
приказује али и у правцу да буде забрањен улазак
Зупаничу у БиХ.
На 13. редовној сједници Скупштине града
Источно Сарајево, која је одржана 19. септембра,
гласовима већине усвојен је ребаланс буџета у износу
од 16.125.165 КМ, што је повећање у односу на нацрт
ребаланса од 1.090.000 КМ и представља највећи
досадашњи буџет града Источно Сарајево.
Градоначелник Љубиша Ћосић изразио је
задовољство због усвојеног ребаланса буџета и навео
да је увећан на основу Одлуке Владе Републике
Српске за финансирање изградње спомен-комплекса
посвећеног српским цивилима страдалим у 20. вијеку.
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УСВОЈЕН РЕБАЛАНС БУЏЕТА ОД
16.125.165 КМ
– Одлука се односи на 1,6 милиона КМ, 800.000
КМ у овој и исто толико у наредној години. Сада могу
рећи да су се стекли услови за расписивање тендера
за реконструкцију главне улице у Сокоцу, затим
изградњу водовода у Кнежини али и то да ћемо са
50.000 КМ подржати обнову виле Карађорђевића на
Хан Пијеску – навео је Ћосић и нагласио да се овдје
не ради о томе да ли градоначелник има или нема
скупштинску већину него да се ради о добробити за
све грађане Источног Сарајева.
Градоначелник је додао да је остао
принципијелан и на приједлоге опозиције који се
односе на њихове амандмане са претходне сједнице те
истакао да су подржана три од предложених пет, с тим
да два нису била могућа због начина обрачунавања у
буџету и кориштења његових позиција.
Одборници Српске демократске странке у
Скупштини града Источно Сарајево нису подржали
ребаланс буџета, а према ријечима одборника ове
странке Предрага Шаровића разлог је тај што је у
потпуности прихваћен само један амандман.

– Прихваћен је амандман којим се тражи
10.000 КМ за опремање новоизграђене амбуланте у
Болници „Србија“. Други амандман који је дјелимично
усвојен је везан за изградњу ограде око Храма Светог
Василија Острошког, гдје смо тражили 60.000 КМ а
одобрено је само 20.000. Трећи амандман је такође
дјелимично прихваћен, а он се односи на статуу др
Миодрагу Лазићу. Амандман који се односи на плате
радницима „Мофаса“ је одбијен, као и онај да се
15.000 КМ пребаци градској радио-телевизији – додао
је Шаровић.
Одборници
градског
парламента
су
разматрали 25 тачака дневног реда које су се
односиле на ослобађање обавеза од плаћања за
грађевински материјал који је некада град Српско
Сарајево испоручивао заинтересованим корисницима
на кредит.
ЈЕЛЕНА МАРИНКОВИЋ

Прослава Дана и крсне славе града
Источно Сарајево започели у Сокоцу

АКТУЕЛНОСТИ
су огроман терет поднијели и они који су пренијели
своје мртве, оставили огњишта, а потом се издигли и
изградили град Источно Сарајево – казао је Ћосић и
додао да је овогодишња порука народу да истрајемо
у заједништву и окупљању.
Изасланик српског члана Предсједништва
БиХ Бошко Томић истакао је да је веома важно да се
сјећамо оних који су своје животе дали за Републику
Српску.

ЋОСИЋ: ДА ИСТРАЈЕМО У
ЗАЈЕДНИШТВУ И ОКУПЉАЊУ

П

оводом прославе Дана и крсне славе града
Источно Сарајево – Светог Петра дабробосанског
Зимоњића, код Централног крста на Војничком
спомен-гробљу „Мали Зејтинлик“ у Сокоцу, 16.
септембра служен је помен страдалим војницима
након чега су вијенце положили изасланик српског
члана Предсједништва БиХ Бошко Томић, делегације
града Источно Сарајево, борачких организација,
Универзитета у Источном Сарајеву те Трећег
пјешадијског Република Српска пука.

Градоначелник Источног Сарајева Љубиша
Ћосић рекао је да је дуг према српским жртвама
вјечан.

– Није могуће одужити се људима који су
дали своје животе или дијелове тијела. Сваки пут кад
посјетимо ово свето мјесто враћамо дио дуга, али то
никада неће бити у потпуности измирено, нити треба
да буде. Док год враћамо дуг дотле Република Српска
постоји. Град Источно Сарајево и становници шест
градских општина су највећи страдалници из периода
од 1992. до 1995. године. Људи који су изнијели највећи
терет одбране управо овдје почивају, али сигурно да

Крсна слава Цркве у Јасику

КУМ СЛАВЕ МИРКО СТАНИШИЋ

– Овдје на новом Зејтинлику морамо
размишљати о будућности њихових потомака, јер ако
је неко био спреман дати живот за Републику Српску,
онда ми немамо право да се штедимо. На нама је да
чувамо то што је створено крвљу и стварамо амбијент
у којем ће се љепше, лакше и боље живјети – навео је
Томић.
Универзитет у Источном Сарајеву растао је
заједно са Републиком Српском, а од ове године у
склопу програма обиљежавања Дана Универзитета
уврштена је посјета Војничком спомен-гробљу
„Мали Зејтинлик“, потврдио је Милан Кулић, ректор
Универзитета у Источном Сарајеву.

– Ми, као академска заједница, морамо да
учинимо оно што је до нас, а од нас се очекује да
јасно и гласно станемо у одбрану нашег иденитета
и Републике Српске. Свјесни смо да без Републике
Српске не би било ни Универзитета. Наш највећи и
неопростив гријех био би да се сваке године на овај
дан не ода посебна пажња и захвалност онима што су
себе уградили у вјечност – навео је Кулић.
Након одавања почасти страдалим српским
војницима на Војничком спомен-гробљу „Мали
Зејтинлик“ у Сокоцу, делегације су посјетиле Манастир
Светог Георгија на Равној Романији, светињу на чијим
зидовима су исписана имена око 4.000 погинулих
бораца.
ЈЕЛЕНА МАРИНКОВИЋ

Њ

егово високопреосвештенство митрополит
дабробосански Хризостом служио је 11.
септембра свету архијерејску литургију у
Цркви Усјековања главе Светог Јована Крститеља, у
селу Јасик код Сокоца поводом прославе крсне славе.
Прије литургије обављено је освећење фресака
у цркви док је прослави крсне славе присуствовао
велики број вјерника.
Након литургије услиједила је литија око
цркве а затим ломљење славског колача и свечани
ручак. Ове године, кум славе био је Мирко Станишић
из Сокоца.
Црква Усјековања главе Светог Јована
Крститеља освештана је 09. септембра 2017. године.
БРАНКА РАДОЊИЋ
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АКТУЕЛНОСТИ

Њ

егово високопреосвештенство митрополит
дабробосански Хризостом присуствовао
је служењу помена и полагању вијенаца
на споменик за 38 пострадалих мјештана у минилом
рату, у соколачком селу Баре и посјетио локацију
предвиђену за изградњу цркве у овом мјесту. Владика
Хризостом је поздрављајући окупљене мјештане и
њихове госте рекао да је први пут у селу Баре гдје ће уз
славу Божију, вољу и радост мјештана бити саграђена
богомоља.

– Црква није само објекат који ми градимо.
Црква је прво да се ми изградимо у том објекту и да
будемо као заједница православних хришћана, да се
у њему радујемо и веселимо и што је најважније да се
у њој освећујемо молитвом, подвигом и светом тајном,
које нам црква даје благословом божијим. Важно је
да не напуштамо наша села – нагласио је митрополит
Хризостом.
Он је изразио наду да ће са почетком градње
цркве почети и градња села, пута, обнављање
постојећих и прављење нових кућа.
Владика Хризостом је рекао да су се окупљени
код споменика изграђеног у овом селу помолили за све
пострадале, своје најближе, родбину и пријатеље који
су животе положили за крст часни и слободу златну у
минулом рату.

Прослављена крсна слава Храма Свете
Петке на „Малом Зејтинлику“

ЗАШТИТНИЦА И МОЛИТВЕНИЦА
ПРЕД ПРЕСТОЛОМ ГОСПОДЊИМ

Х

рам Свете Петке, који се налази на Војничком
спомен-гробљу „Мали Зејтинлик“, 27. октобра
прославио je крсну славу и заштитницу овог
храма служењем свете литургије, причешћем,
ломљењем славског колача и литијом вјерника.
Обраћајући се присутним вјерницима у бесједи,
парох мокрањски протојереј Далибор Стакић истакао
је да је ова светитељка сав свој живот, труд, памет,
снагу и мисао посветила Богу.
– Света Петка се спомиње ево и до данашњег
дана као велика заштитница рода нашега и
молитвеница пред престолом Господњим. Непрестано
се моли за нас грешне који, иако признајући своју
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Митрополит Хризостом на помену у селу
Баре

У МИНУЛОМ РАТУ СТРАДАЛО 38
МЈЕШТАНА
У селу Баре, удаљеном 26 километара од
Сокоца, у августу 2018. године освештан је споменик
за 33 српска борца и пет цивилних жртава рата из
овог села, пострадалих у више мјеста у минилом
Одбрамбено-отаџбинском рату.
Начелник општине Соколац Милован Бјелица
рекао је Срни да ће у Барама бити изграђена мања
црква у руском стилу, посвећена светитељима
Козми и Дамјану. Он је додао да ће освештање
земљишта и градња храма почети након што се обаве
административне активности, на земљишту површине
два дунума.
Осим Бјелице, скупу у селу Баре, присуствовао
је и градоначелник Источног Сарајева Љубиша Ћосић.
СРНА

грешност, не узносимо ни довољно молитве, ни
довољно жртве, а ни себе, да бисмо примили милост
Божију. Њеним заступништвом и молитвама Света
Параскева моли за нас грешне који, окупљени на овом
светом мјесту, упоређујемо њену жртву са жртвама
оних чија тијела леже овдје око светог храма – поручио
је свештеник Стакић.
Славски колач, жито и свијећу припремио је
Ненад Томић из Подроманије са супругом Горданом,
сином Николом и кћерком Николином.
– За моју породицу и мене велика је част што
сам ове године кум. Покушавам да нађем ријечи којима
бих исказао како се осјећам, колико сам почаствован и
поносан. Прије неколико година, кћерка ми је, возарећи
на посао у Сарајево, имала саобраћајну незгоду у
којој је остала неповријеђена. Бог је чудотворан и ово
кумство је само мали знак исказивања захвалности и
поштовања Богу, Светој Петки и свим светитељима –
додао је Томић.
За наредну годину кумство је преузео Новак
Принцип из Сокоца.
Након славског обреда и литије, испред
Централног крста на „Малом Зејтинлику“ служен је
парастос погинулим борцима Сарајевско-романијске
регије који су настрадали у протеклом Одбрамбеноотаџбинском рату.
БРАНКА РАДОЊИЋ

Остварена вијековна жеља православног народа Бјелосављевића

АКТУЕЛНОСТИ

орден Свештеномученика Петра митрополита
сарајевског и дабробосанског Данијели Зековић,
кћерки Миодрага Зековића, а њеној сестри Дајани
Плакаловић као и Александару Димитрову из Бона
у Њемачкој, Сребрни орден Свештеномученика
Петра митрополита сарајевског и дабробосанског, за
несебичну љубав и материјалну подршку у изградњи
храма.

ОСВЕШТАН ХРАМ СВЕТОГ
ПРОКОПИЈА НА ЦРКВИНИ

Ц

рквена звона новоизграђеног Храма Светог
Прокопија на Црквини, у Бјелосављевићима
огласила су се у суботу 1. октобра када је Његово
високопреосвештенство митрополит дабробосански
Хризостом освештао ову српску богомољу те служио
прву Свету архијерејску литургију. Обраћајући се
великом броју православних вјерника, Владика
Хризостом је поручио да ово мјесто свједочи
историјском трајању нашег народа на овим просторима
и да спаја тугу прошлости и радост садашњости.

– Није лако градити цркву јер се мора у
потпуности посветити човјек, заједница, народ да би
био храм божији. Прошла су тешка времена молитве,
чежње, чекања и надања да се у овом селу подигне
храм божији, који је спона прошлости, садашњости и
будућности. Изграђен је на мјесту названом Црквине по
древној цркви коју су подигли племенити Павловићи,
а срушена је доласком Турака у средњем вијеку –
истакао је митрополит Хризостом.

– Хвала свим људима добре воље, куму
Рељи Плакаловићу, народу романијског краја што се
удружио како би се изградио овај свети храм. Желим
да споменем свог оца који је и зачетник ове идеје и
надам се да је поносан на нас и да ће храм донијети
само радост овом крају – поручила је Данијела
Зековић, једна од три кћерке Миодрага Зековића.
– Изградњом овог храма испунила ми се
животна жеља да учествујем у стварању једне
богомоље у близини темеља некадашње цркве и на
мјесту мојих предака. Као вјерник, поштовалац икона,
донирао сам иконостас и на тај начин уградио своју
породицу, своје потомство у православље. Дугујем
захвалност људима овог краја а посебно ујаку Жељку
Ђуровићу за залагања и учешће – навео је Димитров.
Према ријечима начелника општине Соколац
Милована Бјелице, жеља за обновом храма, која је
вијековима живјела међу вјерницима, испуњена је уз
подршку локалне заједнице, становништва соколачке
општине и шире.
Архијерејске похвалнице додијељене су Управи
града Источно Сарајево и Управи општине Соколац,
Зорану Подинићу са Сокоца и протојереју ставрофору
Илији Чупићу.

Митрополит Хризостом је додијелио Златни

Годишњица убиства Жељка Марковића

Д

ДВИЈЕ ДЕЦЕНИЈЕ ТИШИНЕ

вадесет четвртог септембра навршило се пуних 20
година од свирепог убиства на кућном прагу тада
36-годишњег начелника Центра јавне безбједности
Жељка Марковића.
У Сокоцу, на породичном гробљу у селу Мергетићи
припадници Полицијске управе Источно Сарајево, Полицијске
станице Соколац, породица и пријатељи одали су почаст и
положили цвијеће на Жељков гроб.
Пуне двије деценије тишине након његове ликвидације,
убице и налогодавци нису познати. У надлежним полицијским
и тужилачким органима годинама понављају исту фразу – да
су истрага и прикупљање доказа у току, али да осумњичених
нема. Иза Жељка су остали неутјешни супруга, кћерка, брат,
отац и мајка са безброј питања на које немају одговоре.
Ни након толико година касније нико није оптужен за
овај злочин. Познаници Жељка памте као храброг и поштеног
ВЕДРАНА РЕНОВИЦА
младог човјека.

ВЕДРАНА РЕНОВИЦА

Седмог новембра 2022. године навршава
се 28 година од смрти нашег драгог

Милоша (Гојка) Ковачевића
(1945–1994)
Оставио си траг који се не брише,
доброту која се не заборавља,
тугу која не пролази.
Супруга Милена и син Младен
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ДРУШТВО

С

Обиљежено 30 година поштанског саобраћаја Српске и Свјетски
дан поште

ПОШТЕ СРПСКЕ РАСЛЕ СА РЕПУБЛИКОМ СРПСКОМ

вечаним дефилеом поштанских радника и возила,
у Сокоцу отворен је програм обиљежавања
јубиларних 30 година поштанског саобраћаја
Републике Српске и Свјетског дана поште. Уз присуство
радника предузећа радних јединица из читаве Српске,
представника републичких и локалних власти, на Тргу
у Сокоцу уприличен је богат садржај.
Директор Пошта Српске Миладин Радовић
навео је да ово предузеће сваке године обиљежава
значајне јубилеје и с поносом истиче вриједности
поштанских услуга и бригу о корисницима, као и својим
запосленим.
– Желимо да институцијама републичког
и локалног нивоа, пословним партнерима и свим
грађанима, прикажемо потенцијал поштанског система
и укажемо на значај поштанских услуга у систему сваког
друштва. Поште Српске су дио велике свјетске мреже
јавних поштанских оператера. Поводом значајног
јубилеја наше Републике Српске и нашег предузећа,
желим да истакнем велику подршку поштанском
систему Владе Републике Српске, превасходно
Министарству саобраћаја и веза са министром
Недељком Ћорићем, као и Министарству транспорта
и комуникација са министром Војином Митровићем.
На доброј сарадњи захваљујемо се институцијама
Републике Српске, привредним субјектима и свим
нашим корисницима – поручио је Радовић.
Присутне је поздравио директор Радне
јединице Соколац Младен Одовић.
– Наша Радна јединица покрива површину од
2.500 квадратних километара, на којој живи 70.000
становника. Састоји се од 18 јединица поштанске мреже
у којима савјесно и одговорно своје радне задатке
обавља 178 радника. Поводом овог важног јубилеја и
подсјетника на важност поште, изражавам захвалност
нашим сарадницима, партнерима и свим корисницима
услуга. Поште Српске су своју организацију незнатно
мијењале кроз године, али су увијек остале досљедне
жељи да сваком нашем кориснику приђемо са
осмијехом – казао је Одовић.
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Начелник општине Соколац Милован Бјелица
подсјетио је на нимало лак пут које је ово предузеће
прошло у ратним годинама.
– Знајући шта се дешава са Југославијом
и у другим републикама, очекивали смо сличан
исход и у Босни и Херцеговини. Представници друга
два народа припремали су се на излазак БиХ из
Југославије, али нисмо били неспремни почетком тих
деведесетих година и приступили смо успостављању
институција. Пошто је једна од ријетких филијала
Служба друштвеног књиговодства била у Сокоцу, а
чији је директор био српске националности, овдје је
основана Служба платног промета Српске Републике
Босне и Херцеговине. Остали смо увезани у платном
промету Југославије и уопште са Србијом, што је веома
охрабривало наше борце и становништво. Након
тога је у Сокоцу почело отварање рачуна за Владу,
министарства и установе. По оснивању Министарства
саобраћаја и веза, тадашњи министар Недељко
Лајић донио је одлуку да се овдје оснује предузеће
Поштански саобраћај Српске Републике Босне и
Херцеговине – истакао је Бјелица.
Овај догађај био је прилика да се промовише
књига „Пошта у Одбрамбено-отаџбинском рату 1992–
1995.“, аутора Горана Бараћа, захваљујући коме се
предузеће Поште Српске по први пут нашло у улози
издавача.
У знак захвалности што су некада били дио
система и учествовали у стварању и постављању
добрих пракси у процесу рада поштанског саобраћаја
Републике Српске, бившим радницима предузећа
Андрији Шкиљевићу, Марку Обреновићу, Сњежани
Подинић и Мири Скоко уручени су симболични поклони.
Поште Српске ове године обиљежавају јубилеј
од 30 година функционисања поштанског саобраћаја у
Републици Српској и 25 година самосталног дјеловања
Предузећа за поштански саобраћај Републике Српске
а.д. Бања Лука, скраћеног назива Поште Српске, након
раздвајања од заједничког ПТТ система.
ЈЕЛЕНА МАРИНКОВИЋ

Успјешна реконструкција дотрајале далеководне мреже

КНЕЖЕВИЋ: ЗА РАДОВЕ
ИЗДВОЈЕНО ПРЕКО 1.200.000
КМ

У

електродистрибутивну мрежу на подручју
општине Соколац, у посљедње двије године
уложено је више од 1.200.000 КМ, док се
и даље изводе континуирани радови на терену,
потврдио је управник Теренске јединице Соколац
„Електродистрибуције“ а.д. Пале Срђан Кнежевић.
Ради се на реализацији пројеката који су
започети почетком ове године а тренутно је актуелна
реконструкција дијела далековода Каљина, од села
Цврчићи до села Баре и Врховине. Према Кнежевићевим
ријечима то је вишегодишњи горући проблем.

– Реконструкција подразумијева замјену
дотрајалих стубова, прокрес трасе далековода, а оно
што је још интересантно јесте да радимо на уградњи
даљинских растављача склопки. То су растављачи
који су на даљински погон и њиховом уградњом
омогућићемо лакшу контролу и проналажење кварова,
а самим тим доћи ће до скраћења безнапонског стања
на тим дијеловима далековода. Ријеч је о преко 20
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км трасе далековода Каљина, чија је дужина 117
км и најдужи је у читавом систему електропривреде
Републике Српске. У прошлој години урађено је преко
40 км овог далековода и остаје нам за сљедећу
календарску годину дио према Ишерић брду, како би
комплетан далековод био у добром стању – појаснио
је Кнежевић.
Током љетног периода завршени су радови
на измјештању 35-киловолтног далековода Соколац–
Пале, кроз насеље Брезјак.
У току је извођење радова на модернизацији и
поправљању напонске мреже Горњи Балтићи.
Према Кнежевићевим ријечима, почели су
радови на изградњи нове трафо-станице на Равној
Романији, тзв. Трафо-станица Црвене Стијене–
Романија 5.
Кнежевић је додао да се сви радови изводе
према годишњем плану и програму те да је потребна
још једна година дана да би се санирали далеководи
на подручју општине Соколац, како би грађани имали
уредно напајање електричном енергијом.
БРАНКА РАДОЊИЋ

ЈКП „Соколац“ на вријеме отворило
нову гријну сезону

НЕМА ПОВЕЋАЊА ЦИЈЕНА
КОРИСНИЦИМА УСЛУГА

Н

ова гријна сезона 2022/2023. године почела
је на вријеме, 15. октобра. ЈКП „Соколац“
располаже са довољном количином енергената
за два мјесеца, а цијена услуге корисницима гријања
неће се повећавати – потврдио је вршилац дужности
директора овог предузећа Бојан Самарџија.

– Надамо се да ћемо удуплани скок цијена
енергената (сјечке, горива и пиљевине) надомијестити
уз подршку општине Соколац, града Источно Сарајевo
као и Шумског газдинства „Соколац“. Сви смо се
удружили како бисмо обезбиједили све услове за
успјешну гријну сезону. Физичка лица на годишњем
нивоу плаћају услуге гријања 1 КМ плус ПДВ по м2, а
на полугодишњем нивоу, док траје гријна сезона 2 КМ
плус ПДВ по м2. За правна лица, односно привредне
субјекте, цијена износи 3 КМ на годишњем, односно 6
КМ на полугодишњем нивоу. Када је ријеч о установама
од јавног интереса, попут вртића и Дома здравља,
правимо мале корекције и покушавамо да им изађемо
у сусрет – навео је он.
Самарџија истиче да ће у овој сезони
загријавати нешто већи простор с обзиром на то су на
централно гријање прикључене и двије нове зграде,

изграђене по пројекту CEB2. Он је изразио увјерење да
ове сезоне неће бити већих кварова.

– Током прошле гријне сезоне имали смо
велики квар у Улици Груја Новаковића и били смо
приморани да једну зграду у потпуности одсијечемо
са система. Све је у кратком року санирано, поменута
зграда је враћена на централно гријање и надамо се
да ће све тећи уредно. Сусретали смо се и са кваровима
који су били у подовима зграда, усљед чега смо
имали огромне губитке воде. Дешавало се да дневно
убацимо по 100 кубика хладне у топлу воду и самим
тим потрошња сјечке се повећавала. На примјер, у
јануару када је био најхладнији дан у години, ЈКП
је забиљежило директни губитак од 500 КМ за само
једну ноћ – присјетио се Самарџија.
Јавно комунално предузеће „Соколац“, у чијем
саставу послује и Топлана, основано је 2013. године.
ЈЕЛЕНА МАРИНКОВИЋ
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ШГ „Романија“ улаже у путну инфраструктуру

ЗА АСФАЛТИРАЊЕ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА 645.470 КМ

Ш

умско газдинство „Романија“ у оквиру
годишњег плана и програма, овог љета је
асфалтирало више путних праваца на подручју
општине Соколац укупне дужине 5.519 метара, за шта
је издвојено 645.470 КМ.
Асфалтиран је путни правац Иван Поље–
Озерковићи дужине 1.500 метара за шта је уложено
177.200 КМ, пут Кнежина–Батово, чија асфалтирана
дужина износи 669 метара а вриједност радова је
75.450 КМ, док дужина асфалтираног пута на дионици
Буковик–Ново Село износи 570 метара а вриједност
изведених радова је 63.148 КМ. Поред поменутих
дионица асфалтиран је пут Каљина–Ширијевићи,
дужине 318 метара вриједности 37.750 КМ, потом
дионица пута Каљина–Баре, дужине 811 метара и
вриједности 101.000 КМ, као и пут Ћаварине–Смртићи
од 300 метара у износу од 37.874 КМ. Асфалтиран је
локални путни правац Маргетићи–Ћилуша, чија је
дужина 855 метара а укупан уложени износ је 93.402
КМ, затим пут Појишта–Прељубовићи, од 496 метара
за шта је издвојено 59.644 КМ.
Из Шумског газдинства „Романија“ наглашено
је да ће инвестиција у локалне путне правце итекако
значити мјештанима поменутих крајева.
Осим улагања локалног шумарства у путне
правце и Дирекција за путеве Републике Српске
инвестирала је у улице у ужем језгру општине Соколац.
Ради се о улици према ски-лифту као и њој паралелној
Његошевој улици, чија је укупна дужина око 600
метара. Такође, уложено је у асфалтирање путног
правца Старо Село–Видрићи дужине 250 метара.
Подсјећамо, око два милиона конвертибилних
марака, од укупно шест и по милиона добити предузећа
„Шуме Републике Српске“, приписује се соколачком
Шумском газдинству „Романија“.
За постигнуте резултате, који су пресјек
полугодишњег пословања, директор ШГ „Романија“
Соколац Страхиња Башевић каже да су стимуланс за
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даљи рад.

Сврставање на прво мјесто по
финанскијком и пословном извјештају од свих
газдинстава, представља велику мотивацију за све
запослене у предузећу. Сматрам да је оваквом успјеху
допринио колективни дух слоге и заједничког труда,
уз конкретне кораке уштеда, прављење додатних
прихода, као и организацију рада у вријеме борбе са
вирусом корона. Успјели смо да се изборимо са свим
изазовима и направимо концепт успјешног пословања
који нас је довео до најбољег резултата у предузећу
„Шуме РС“, чиме се поносимо – навео је Башевић.
Ових дана, настављено је улагање у путну
инфраструктуру која подразумијева реконструкцију,
одржавање и поправку шумских камионских путева,
потврдио је технички директор Шумског газдинства
„Романија“ Бојан Чортан.

Под
реконструкцијом
шумских
камионских путева биће реконструисани путеви
Ранчићи – Куштравица - Штрбовина и Озраљ - Бабине.
Када је у питању поправка и одржавање шумских
камионских путева изводиће се радови на правцу
Сировине - Буков врат, Сировине - Девети лагер (граница
шумско - привредног подручја са Федерацијом Босне
и Херцеговине), затим Бјелосављевићи – Сировински
поток, Тврдимићи – Одјел 17, Палеж – Врапци – Чека,
Ишерић брдо – Рубинићи, као и Појиште – Гајеви –
Пећине - истакао је Чортан.
Чортан је додао да је на тендеру за
реконструкцију шумских камионских путева прошла
фирма „Долови“ Соколац, док ће за поправку и
одржавање шумских камионских путева бити задужено
предузеће „Романијапутеви“ из Сокоца.
Сви поменути путни правци који ће бити
реконструисани или поправљени пролазе кроз
насељена мјеста у којима живи локално становништво,
те ће им ова активност олакшати живот у руралним
подручјима.
БРАНКА РАДОЊИЋ
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ШГ “Височник” Хан Пијесак

НАСТАВЉА СЕ ПОЗИТИВНО
ПОСЛОВАЊЕ

З

а првих шест мјесеци, у току ове календарске
године Шумско газдинство „Височник“ Хан
Пијесак остварило је физички обим производње
од 101 посто тако да је ово предузеће остварило добит
од 452.000 КМ и позитивно послује – рекао је в. д.

Ловачко удружење „Гласинац“

Д

ХАЈКА НА ШАКАЛА

есетог дана мјесеца септембра организован
је ручак са ловцима Ловачког удружења
„Гласинац” поводом успјешно обављеног
задатка, хајке на нову врсту штеточина – шакалe,
који су се појавили на територији којом газдује ово
удружење. Познато је да поменуте звијери причињавају
велику штету и немају страх од људи, а могу бити и
преносиоци разних болести.

Предсједник Ловачког удружења „Гласинац“
Страхиња Башевић поручио је да је основна активност
овог удружења заштита дивљачи, природе, околине и
еколошке равнотеже, као и да су сви задаци до сада
обављени одговорно и успјешно.
Ловиште „Гласинац“, којим газдује Ловачко
удружење „Гласинац“ Соколац, простире се на ловној
површини 43.598 хектара и у ловишту се налазе
основне врсте дивљачи: срна, медвјед, дивља свиња и
вук.
БРАНКА РАДОЊИЋ

директора Вујадин Голијан.
Ово шумско газдинство располаже комплексом
од 20.000 хектара високоекономске шуме. Годишњи
сјечиви етат овог правног субјекта је 110.000 m³
чамовог и буковог дрвног сортимента. Тренутно су
у току инвестициони радови те уређење шумских и
камионских путева. Асфалтирана су три путна правца
док су два у изградњи. Ријеч је о подручју Пјеновац
и спајању два асфалтна пута дужине два километра
Мало Поље–Поткозловача. С обзиром на предстојећу
зимску сезону већ до сада предузеће је подмирило
потребе око 90 посто локалног становништва огревним
дрветом – рекао је Голијан те поменуо да је недавно
ШГ „Височник“, уз подршку Управе предузећа,
у потпуности финансирало одлазак пјесачких
средњошколаца на екскурзију.
ШГ „Височник“ Хан Пијесак је у саставу Јавног
предузећа шумарства „Српске шуме“ Републике Српске
Соколац, а тренутно запошљава 340 радника. У оквиру
шумског газдинства егзистира и РЈ „Лов и риболов“.
Нарочито се посвећује пажња овој привредној грани
јер постоје идеални услови да се на површини од
32.450 хектара успјешно газдује са богатим фондом
дивљачи.
ВЕДРАНА РЕНОВИЦА

Такмичење сјекача моториста ЈП „Шуме
РС“

НАЈМЛАЂИ СЈЕКАЧ ЊЕГОШ
ЧОЛАКОВИЋ

Т

радиционално такмичење сјекача моториста
из велике породице шумских газдинстава која
послују у оквиру Јавног предузећа „Шуме
Републике Српске“ одржано је 13. и 14. октобра, у
Чајничу. Међу бројним екипама које су учествовале
нашли су се и такмичари, односно запослени у
Шумском газдинству „Романија“ из Сокоца.
Сокочани су у укупном пласману освојили
екипно четврто мјесто. Учесници су се такмичили у
обарању стабала и комбинованом пререзивању, затим
окретању водилице и скидању и монтирању ланца
на моторној пили као и прецизном пререзивању и
кресању грана.
За најмлађег сјекача, на поменутом такмичењу,
проглашен је Сокочанин Његош Чолаковић, који је
добио награду.
БРАНКА РАДОЊИЋ
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Нови туристички пројекат

издвајамо Кадића брдо и Подлипа пећину, у којој
су током истраживања пронађени предмети из
праисторије. Сигуран сам да ће Мјесна заједница
Кнежина ући у ужи избор међу пројектима – навео је
начелник Бјелица.
Далиборка
Крстајић
из
Туристичке
организације Соколац појаснила је да је УСАИД
туризам покренуо иницијативу да на простору Босне
и Херцеговине уведе концепт најљепших села БиХ са
циљем очувања и оживљавања села.

КНЕЖИНА У ИЗБОРУ ЗА БРЕНД
„НАЈЉЕПШЕ СЕЛО“

О

пштина Соколац је на нови туристички пројекат
„Најљепша села Босне и Херцеговине“
аплицирала подручје Кнежине. Добијање
бренда „Најљепша села“ отвара бројне погодности, а
основни критеријуми којима се приликом додјеле истог
руководи Међународна асоцијација „Најљепша села
свијета“ су значајно културно-историјско насљеђе,
значајно и очувано природно насљеђе и аутентична
архитектура.

Начелник општине Соколац Милован Бјелица
истакао је да Кнежинa испуњава све услове.

– Ријеч је о подручју које је богато ријекама,
шумом, културно-историјским насљеђем, а посебно

Напредују радови на изградњи скилифта

П

ТРИ СКИЈАШКЕ СТАЗЕ ДО
ПОЧЕТКА ЗИМЕ

очели су радови на проширењу паркинга гдје се
гради ски-лифт у Сокоцу, док се истовремено
одвија припрема и насипање новог пута према
околним селима Крније и Педише, потврдио је Миљан
Петровић, који је координатор пројекта изградње скилифта на узвишењу Пуховац.
Он се осврнуо на само постављање ски-лифта
и поменуо да су у току преговори са монтерима и чека
се њихов одговор.
– Потребно је да се договоримо око уговора и
неких тачака које се тичу правне стране. Мислим да ће
се ускоро кренути и са овом активности. За монтажу
треба отприлике око двадесет дана – најавио је
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– Концепт је заживио најприје у Француској,
гдје је Асоцијација најљепших села Француске
формирана 1981. године, са акцентом на очувању села
и побољшању економског положаја становништва које
живи у руралном подручју те на отварање могућности
да то становништво оствари додатне приходе бавећи
се туризмом као допунском дјелатношћу. Исти концепт
убрзо су преузеле земље попут Италије, Шпаније, Русије.
Бренд отвара могућност селима да повуку средства
кроз грантове за развој туризма, туристичке понуде,
као и проширење и унапређење постојеће туристичке
понуде, што води ка побољшању економског положаја
становништва, смањењу одласка становника и расту
цијена имовине у руралним подручјима – открива
Крстајић.
Главни имам МЗ Каљина Сеад ефендија
Дрињак подржао је аплицирање Кнежине на поменути
пројекат и изразио наду да ће ово подручје заживјети.
ЈЕЛЕНА МАРИНКОВИЋ

Петровић.
Према његовим ријечима, још је једна фаза
остала да се уради а односи се на постављање
громобранске траке, кабла за расвјету стазе и
сигналног кабла лифта.
– Објекат који ће служити за одмор у топлом
амбијенту је у завршном процесу. Унутрашњи зидови
су сређени, омалтани, тераса је спремна, дренажни
канали одрађени, прикључак воде и електричне
енергије завршени као и трафостаница – навео је он.
Петровић је додао да ће након поменутих
радова услиједити уређивање стазе, сређивање
терена око стубова, са акцентом да ски-лифт буде у
функционалном стању до почетка зимске сезоне.
– И поред заштитног појаса у виду стабала,
овдје је увијек присутан вјетар тако да је једна од
идеја да се у наредном периоду уради додатни појас
како би се објекат за одмор и ски-стаза заштитили од
вјетра – најавио је Петровић.
Он је подсјетио да су у плану три скијашке
стазе те да ће ски-лифт бити прилагођен за све
узрасне категорије, уз одабир одговарајуће стазе. У
том погледу, изнад објекта градиће се беби-лифт за
најмлађе. Петровић је додао да је у плану и изградња
вјештачког језера на дну стазе, који би у зимском
периоду служио за осњежавање стаза док би у љетном
био туристичка понуда за боравак и шетњу у природи.
БРАНКА РАДОЊИЋ

Удружење „Романија“ наставља активности

ПАНДУРЕВИЋ: ПРУЖИЋЕМО
ПОДРШКУ СВИМА КОЈИМА ЈЕ
ПОТРЕБНА

У

дружење „Романија“ из Београда, које окупља
људе са подручја општина Рогатица, Пале, Хан
Пијесак и Соколац, и поред љетње паузе, имало је
неколико активности које су биле значајне за поменуте
локалне заједнице.
Предсједник
овог
удружења
Винко
Пандуревић за “Инфо центар” навео је да је
захваљујући члану Даниелу Ковачевићу, који је и
представник Програмског савјета за културу и спорт
овог удружења, организовано неколико позоришних
представа.
– Даниел је родом из наших крајева, тачније из
Мокрог, и он је заједно са својим колегама – глумцима
у неколико наврата имао гостовање и драмске
представе у Сокоцу, које су у области културе врло

Јесење пошумљавање у ШГ „Романија“
на површини од 27,76 хектара

ЗАСАЂЕНО 64.000 САДНИЦА
СМРЧЕ, БИЈЕЛОГ И ЦРНОГ БОРА

ДРУШТВО

значајне – казао је Пандуревић.
Према његовим ријечима, током љетних мјесеци
у плану је било да дође једна група љекара, како би
били вршени бесплатни прегледи заинтересованих
пацијената.
– Недавно је у Сокоцу боравио доктор
неурологије који је вршио прегледе и надамо се да
ћемо у наредним седмицама успети у томе да дође
и један доктор гинекологије, јер је поново изражена
потреба за прегледом – најавио је Пандуревић.
Главна активност коју Удружење „Романија“
спроводи од момента оснивања односи се на набавку
медицинске и здравствене опреме за домове здравља
за ове четири општине.
– Прикупили смо значајна средства, али постоје
одређени организациони проблеми у смислу испоруке
средстава, конкретно рендген апарата. Соколачки
Дом здравља „Др Љубомир Ћеранић“ у међувремену
је добио један мобилни рендген апарат, али он није
довољан и не може покрити све потребе. У наредном
периоду организоваћемо сусрет са одговорним
човеком који се бави набавком такве опреме и надам
се да ћемо успети до краја године то реализовати –
увјерио је он.
Пандуревић је позвао све људе код којих
постоји потреба за неком врстом помоћи да се јаве
Удружењу „Романија“ које ће у складу са својим
могућностима радо пружити подршку.
БРАНКА РАДОЊИЋ

– Укупна количина садница је 64.000 за све
радне јединице Шумског газдинства „Романија“
и Шумску управу „Источни Стари Град“. У Радној
јединици „Соколац“ пошумљавало се на подручју
Витња, у Студеној гори (подручје Јасика), на подручју
Источног Старог Града (локалитет Требевић), док су
у Каљини и Палежу попуњавани одјели у којима је
потребно пошумљавање. Посађено је 33.100 садница
смрче, 29.650 бијелог бора и 1.250 садница црног бора
– навео је Чортан.
Он је додао да је пошумљавање вршила
властита радна снага, односно запослени у Шумском
газдинству „Романија“.
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– Пошумљавање, осим неопходног обнављања
шуме као основног развојног ресурса на овом подручју,
има огроман значај за екосистеме, климатске промјене
и нарушену равнотежу у природи. То је садња дрвећа
на подручјима која су у почетку била без дрвећа или је
у питању крчена шума – додао је он.

Према ријечима техничког директора Шумског
газдинства „Романија“ Бојана Чортана, 22,36 хектара
односи се на проширену репродукцију, гдје се засадило
2.500 садница по хектару, и просту репродукцију
на површини од 5,4 хектара, гдје је засађено 1.500
садница по хектару.

Садња нове шуме је активност великих размјера
и потребно је разумјети климатске и земљишне услове
подручја које се пошумљава. Поред наведеног, битно
је анализирати биолошке захтјеве врста које се користе
за пошумљавање.

умско газдинство „Романија“ је према
редовном плану и програму извршило јесење
пошумљавање укупне површине
27,76
хектара, чији је циљ обнова природних ресурса и
побољшање стања животне средине.

БРАНКА РАДОЊИЋ
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ПРИВРЕДА
Прва редовна сједница Скупштине
Удружења произвођача млијека „Благо
Романије“

ЗА ШЕСТ МЈЕСЕЦИ РАДА
ИЗВАНРЕДНИ РЕЗУЛТАТИ

У

хотелу „Златни бор“, 11. септембра одржана
је 1. редовна сједница Скупштине Удружења
произвођача млијека „Благо Романије“, а на
дневном реду су се нашли: Извјештај о раду за првих
шест мјесеци ове године, План рада Удружења у
наредном периоду те Избор радних тијела.
Како је рекла предсједница Скупштине
Јована Солдар, у протеклим мјесецима постигнути
су изванредни резултати за релативно кратак период
постојања.
– Преко Удружења се прикупило и у даљи
развој уложило око 380.000 КМ. Средства су
обезбијеђена кроз подстицаје од стране општине
Соколац, кроз ослобађање од плаћања млијечних
картона Ветеринарској станици Соколац и слично.
У наредном периоду у плану је даљи развој, рад на
повећању броја чланова Удружења, рад на одрживости
пољопривредне производње у општини Соколац да
бисмо кроз наше дјеловање задржали људе на селу.
Покушаћемо да спријечимо сеоско становништво и
пољопривредне произвођаче да продају сточни фонд
јер смо свјесни да су због великог скока цијена на рубу
егзистенције. Увијек се говорило да село храни град,
тако да ће наш главни циљ убудуће бити да подржимо
становништво у руралним подручјима – истакла је
предсједница Скупштине Јована Солдар.
Предсједник Удружења произвођача млијека
„Благо Романије“ Саша Каповић осврнуо се на глобалну
кризу и несташицу хране на свјетском тржишту, поред
које је сточни фонд на подручју општине Соколац
успио да се одржи.
– Криза је и код нас у Републици Српској
те ћемо у наредном периоду имати састанке са
откупљивачима како бисмо разговарали о цијени
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произведеног млијека. Као што је познато Србија је
забранила извоз млијека. Ми смо још на оснивачкој
Скупштини Удружења упозоравали јавност. Нажалост,
у појединим општинама у окружењу биљежи се
знатан пад сточног фонда. Захваљујући добијеним
подстицајима од 10 пфенига по литру млијека од стране
општине Соколац, на чему је инсистирала скупштинска
већина, као и захваљујући подстицају од града Источно
Сарајево са градоначелником Љубишом Ћосићем у
износу од 50.000 марака за млијечне картоне, успјели
смо сачувати сточни фонд на подручју наше локалне
заједнице – констатовао је Каповић.
Он је најавио да ће у наредном периоду тежити
на успостављању мљекаре на подручју града Источно
Сарајево.
– На томе ћу се као предсједник Удружења
залагати заједно са осталим институцијама –
ресорним министарством, градом Источно Сарајево и
општином Соколац. Сматрам да за то имамо основа,
јер пољопривредна производња у сектору мљекарства
једино се на тај начин може одупријети цијенама.
Узмимо у обзир да је сурутка, која је нуспроизвод
прераде млијека, много скупља у односу на цијену
сировог произведеног млијека. Цијена суртуке у
продаји по литру је 1.10 КМ, а од нас произвођача литар
откупе по цијени од 60 до 80 пфенига. Мислим да су
ово срамотни подаци и да неко ствара екстрапрофит
на рачун пољопривредних произвођача – појаснио је
предсједник Удружења произвођача млијека „Благо
Романије“.
Удружење произвођача млијека додијелило
је захвалнице институцијама и појединцима који
су допринијели формирању Удружења, његовој
одрживости и напредовању, и то: министру
пољопривреде, шумарства и водопривреде РС Борису
Пашалићу, граду Источно Сарајево, Канцеларији за
унапређење пољопривреде града Источно Сарајево,
општини Соколац, Ветеринарској станици Соколац и
Ловачком удружењу „Гласинац“.
– Дали смо им канцеларију у нашој згради, како
би им функционисање, у смислу административног
пословања, било олакшано. Са друге стране, као
одборник из дијела скупштинске већине у општини
Соколац, сам се заложио за нови концепт помоћи
пољопривредној производњи са акцентом на
мљекарство кроз доношење уредби, амандманско
дјеловање на буџет и уврштавање тачке којом се
гарантовала субвенција од 10 пфенига по произведеном
литру. Све што је до сада урађено је почетна фаза
опстанка пољопривреде, а наредни кораци биће
унапређење дјеловања и повећање производње –
поручио је Страхиња Башевић, предсједник Ловачког
удружења, одборник у СО Соколац и граду ИС и
директор ШГ „Романија“.
Подсјећамо, Удружење произвођача млијека
„Благо Романије“ основано је у фебруару ове године и
окупља близу 200 чланова.
ЈЕЛЕНА МАРИНКОВИЋ

Подршка Владе Мађарске привреди Српске

ПРЕЗЕНТОВАНА ОПРЕМА ЗА
ПЧЕЛАРСТВО

У

оквиру пројекта подршке Владе Мађарске
привреди Републике Српске пчеларима у Сокоцу,
крајем септембра презентована је опрема за
пчеларство. Презентацију је организовао конзорцијум
„Агробос“ који заступа око 20 произвођача
пољопривредне опреме из Мађарске.
Начелник општине Соколац Милован Бјелица
сматра да у оквиру овог пројекта пољопривредници
по повољним условима могу набавити неопходну
механизацију и опрему.
– Представници конзорцијума „Агробос“ и
произвођачи пчеларске опреме из Мађарске извршили

Регионална пољопривредна изложба и
сајам Рогатица 2022.

ОЖИВЈЕТИ ПОЉОПРИВРЕДНУ
РАДИНОСТ

Р

егионална пољопривредна изложба и сајам
Рогатица 2022. организовани су 11. септембра,
на локалитету Лужница у Рогатици, а своја грла
расне стоке, пољопривредне производе и предмете
кућне радиности изложили су пољопривредници и
домаћице са Сарајевско-романијске и Горњодринске
регије. Манифестацији је присуствовао министар
спољне трговине и економских односа у Савјету
министара Босне и Херцеговине Сташа Кошарац који је
истакао да је сајам прилика да се промовише оно што
заједно раде људи на селу и локална администрација
уз финансијску подршку ентитетских министарстава.
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су презентацију пчеларске опреме за потребе пчелара
са подручја наше општине. Услови су исти као и за
осталу пољопривредну опрему гдје је вриједност
набавке од 2.500 до 25.000 евра. Произвођачима су
презентоване и цијене које су гарантоване на дан
испоруке, сада је на Удружењу пчелара и њиховим
члановима да се опредијеле и, уколико се одлуче, по
овим условима набаве опрему – рекао је Бјелица и
додао да је општина Соколац ушла у први круг овог
пројекта, те да је међу локалним пољопривредницима
највеће интересовање за пресе за балирање сијена,
мотокултиваторе и приколице.
Предсједник Удружења пчелара „Гласинац“
Горан Нешковић оцијенио је да је презентована
квалитетна и повољна опрема те да је одређен број
чланова Удружења заинтересован за набавку.
Програм подршке владе Мађарске привреди
Републике Српске односи се на бесповратна
финансијска средства намијењена првенствено за
унапређење пољопривредне производње и основну
прераду пољопривредних производа, односно
за набавку нових средстава за пољопривредну
производњу, а пријаве су завршене 14. октобра.
Набавку суфинансира Фондација „Прогресус“
у максималном износу до 70% укупних трошкова
набавке, при чему ће максимални номинални износ
подршке по набавци бити 25 хиљада евра.
ЈЕЛЕНА ЋАЈИЋ

Начелник општине Рогатица Милорад Јагодић
ракао је да ове године након двогодишње паузе,
традиционалном изложбом, општина Рогатица као
домаћин покушава да поново оживи пољопривреду
и људе који се овим послом баве стварајући нове
вриједности у заједници.
Излагана су расна грла у области говедарства,
овчарства, козарства и коњарства а стручне комисије
су оцјењивале њихов квалитет, након чега су њиховим
власницима уручене награде и признања. Своје
производе излагали су произвођачи кромпира и других
повртарских култура, затим скорупа-кајмака и других
производа од крављег и козјег млијека.
Награде су додијељене најуспјешнијим
учесницима па је тако за млади кајмак екстра класе
награду добила Душанка Боровчанин а за прву класу
Гордана Боровчанин из Сокоца.
Отварању ове манифестације присуствовали
су представници Министарства спољне трговине
и економских односа у Савјету министара,
Пољопривредног института РС, Пољопривредног
факултета, Ресора за пружање стручних услуга
у пољопривреди Министарства пољопривреде,
шумарства и водопривреде РС, затим представници
града Источно Сарајево и општина Сарајевскороманијске и Горњодринске регије.
БРАНКА РАДОЊИЋ
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ИНТЕРВЈУ

Вршилац дужности директора ЈЗУ
Специјална болница за психијатрију
Соколац Драган Булајић

СТАБИЛНЕ ФИНАНСИЈЕ
РЕЗУЛТАТ ОДГОВОРНОГ
ПОСЛОВАЊА
“Слиједи пројекат вриједности од осам
милона КМ”

Ј

авна здравствена установа Специјална болница
за психијатрију Соколац у наредне четири године
реализоваће пројекат у вриједности од око осам
милиона КМ, који поред реконструкције и адаптације
обухвата и комплетну опрему болнице. Поред обнове
постојећих, министар здравља и социјалне заштите
Републике Српске Ален Шеранић је најавио и доградњу
нових објеката. Према ријечима вршиоца дужности
директора ове здравствене установе Драгана Булајића,
пројекат се реализује у сарадњи са Развојном банком
Савјета Европе заједно са УНДП-ом, који је задужен
за техничку документацију и припрему пројекта, те
Министарством здравља и социјалне заштите РС. По
завршетку пројекта биће проширен лежајни капацитет
и створени бољи услови за смјештај и лијечење
пацијената.
На функцију в. д. директора Установе дошли сте
почетком априла текуће 2022. године. Какво сте
финансијско стање затекли? С обзиром на тадашња
дуговања шта сте успјели да урадите, јер сте биланс
на рачуну довели до позитивног пословања?

БУЛАЈИЋ: Био сам суочен са огромним
наслијеђеним дуговима. Највећи је кредит од 2.500.000
КМ, који је сада дошао на наплату са мјесечном ратом
од 26.000 КМ. Затекао сам и бројне неплаћене рачуне.
Дуг за воду је износио 46.000 КМ, за лож уље 81.000
КМ, за струју 22.000 КМ. Сви побројани дугови су у
великој мјери отежавали пословање, јер транша коју
добијамо од Фонда здравственог осигурања РС и
која је једини извор финансирања ове установе није
довољна за све трошкове. Мјесечна транша до сада
је износила 316.000 КМ, али будући да је дошло до
повећања плата од 10% тај износ је повећан на око
340.000 КМ. Међутим, због поновног повећања плата
износ мјесечне транше је повећан на 384.000 КМ.
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Имајући у виду да мјесечна транша коју уплаћује Фонд
здравственог осигурања РС покрива плате запослених,
рате кредита, превоз радника те да за храну и
сервисирање болнице не остаје много, морао сам наћи
нове изворе финансирања како бисмо пребродили
затечену кризу. Тада сам одлучио да се као установа
обратимо бројним пријатељима и фирмама за помоћ. У
писму смо наводили кратке информације о установи,
износили њене актуелне проблеме и тражили помоћ
како финансијски тако и у храни, пићу, средствима за
хигијену и лијековима. С обзиром на то да посједујемо
пластеничку производњу, да дио хране за потребе
болнице производимо сами, схватили смо да би било
корисно да проширимо капацитете те смо се обратили
за помоћ и за набавку нових пластеника. Захваљујући
разумијевању Владе РС, Министарству здравља и
социјалне заштите и Фонду здравственог осигурања
као и многобројним компанијама, успјели смо да
прикупимо неопходна средства како бисмо измирили
заостале обавезе и захваљући томе, болница је
наставила неометано да функционише. Као резултат
свих наведених напора мог тима и мене, приликом
обрачуна шестомјесечног резултата показало се да смо
остварили позитиван финансијски резултат. Тај тренд
позитивног пословања се наставио и након девет
мјесеци па позитиван финансијски резултат очекујемо
и на крају пословне године – истакао је Булајић.
Влада Републике Српске Специјалној болници за
психијатрију одобрила је значајна новчана средства
и даје пуну подршку овом здравственом сектору.
БУЛАЈИЋ: Влада Републике Српске одобрила
нам је 94.000 КМ са ПДВ-ом за реконструкцију
мушког акутног одјељења. Ради се о пројекту који
подразумијева реконструкцију постојеће зграде.
Адаптацијом је обухваћена комплетна реконструкција
одјељења, од реновирања подних облога до молерских
и керамичких радова као и електроинсталације.
Пројекат реконструкције ће задовољити све потребе
пацијената, као и запослених радника, који ће
добити квалитетније услове рада. Поменуо бих и
донацију од Премијера Владе РС у износу од 80.000
КМ као и једнократну помоћ у износу од 30.000 КМ од
Министра финансија госпође Зоре Видовић, што за нас

представља велики облик помоћи и вид опстанка –
додао је он.
Економска криза у свјетским размјерама, која је
узроковала дужничке проблеме, свима је покуцала
на врата, тако да свака донација представља
значајну помоћ како пацијентима тако и самој
Установи?
БУЛАЈИЋ: Све врсте и сваки вид донације нам
је добродошао. Значајне донације биле су од стране
градоначелника Источног Сарајева, од општина Пале,
Калиновик, Гацко, Власеница и општине Источно
Сарајево. Микрофин нам је донирао одређен износ
за храну као и фирма „Pоwеr“. Словачка агенција
за међународну сарадњу и Амбасада Републике
Словачке обезбиједиле су новчана средства за набавку
савременог ЕКГ апарата, који је од изузетног значаја
за лијечење наших пацијената. Компанија М:тел
донирала нам је новчана средства у износу од 1.000
КМ и захваљујући томе исплатили смо симболичне
накнаде нашим пацијентима који у склопу радноокупационе терапије учествују у производњи поврћа и
одржавању врта. Било је изузетно значајних донација
и захвални смо свима који су на било који начин
помогли нашој установи.
Стручне едукације запослених представљају важан
сегмент унапређења како примарног, секундарног
тако и терцираног ниова здравствене заштите. Да
ли је акценат болнице, поред пружања његе, и

Прикупљена 61 доза драгоцјене течности
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АКЦИЈА ДОБРОВОЉНОГ
ДАРИВАЊА КРВИ

организацији Удружења добровољних давалаца
крви Сарајевско-романијске регије и Завода за
трансфузију Болнице „Касиндо“ у Парохијском
дому, у Сокоцу, 21. септембра одржана је акција
добровољног даривања крви. Акцији се одазвало 75
особа а прикупљена је 61 доза.
Предсједник
Удружења
добровољних
давалаца крви Сарајевско-романијске регије Госпава
Пејић рекла је да усљед техничких проблема у августу
нису одржали редовну акцију у Сокоцу, па је у том
мјесецу било више намјенског даривања крви.

– То нам представља проблем јер немамо

едукација радника?
БУЛАЈИЋ: Едукација и стручно усавршавање
кадра као и њихово учешће на стручним скуповима те
теоријско-практични рад су континуирани, интензивни
и запажени. ЈЗУ Специјална болница за психијатрију
служи као научна база за студенте Медицинског
факултета у Фочи и Универзитета у Источном
Сарајеву ОЈ Филозофског факултета Пале и као таква
омогућава праксу и развој будућег кадра из области
медицине, психологије, социологије са социјалним
радом. Установа ради на томе да у наредном периоду
врши интерне едукације средњег медицинског кадра.
Једна од значајних едукација којој ће присуствовати
медицински кадар је Радионица „Унапређење
квалитета пружања услуга у менталном здрављу“ у
Републици Српској, а исту организује Министарство
здравља и социјалне заштите РС у сарадњи са Владом
Швајцарске у провођењу Пројекта менталног здравља
у Босни и Херцеговини. Поменути скуп одржаће се 2.
и 3. новембра у Бањој Луци. Такође, љекари Установе
ће присуствовати Петом конгресу психијатара Босне
и Херцеговине, са међународним учешћем на тему „
Психијатрија у свијету промјена“ , који ће бити одржан
од 4. до 6. новембра у Мостару - закључио је Булајић.
ЈЗУ Специјална болница за психијатрију
Соколац, која је са радом почела 1958. године,
тренутно збрињава 139 пацијената, а 23. децембра
обиљежава 64. годишњицу постојања.
ВЕДРАНА РЕНОВИЦА

апарат ни процедуре који могу да обраде ту крв
за три сата већ узорке шаљемо на обраду што траје
око 5 дана, а болница мора да има залихе крви за
породиље и хитне случајеве. Такође, наши пацијенти
који у оквиру лијечења иду на интервенције у Завод за
физикалну медицину и рехабилитацију „Др Мирослав
Зотовић“ и Клинику за кардиохирургију у УКЦ у
Бањалуци морају обезбиједити одређени број доза
крви – рекла је Пејићева и захвалила свим хуманистима
који су даровали крв и пружили прилику за спасавање
угрожених живота.
Јелена Стојановић Лукић, шеф Службе за
трансфузију „Касиндо“, истакла је да су резерве
крви смањене па ће ова акција донијети неопходно
растерећење
те
обезбиједити
концентрације
тромбоцита за пацијенте којима је то потребно.

– На подручју Сарајевско-романијске регије
се из године у годину повећава број добровољних
давалаца крви. У вријеме пандемије, када је широм
свијета забиљежен пад броја давалаца крви, код нас је
забиљежен повећан број давалаца, нарочито младих,
што нас радује јер се повећавају и потребе пацијената
у нашој болници – казала је Стојановић Лукић.
Двадесетогодишња Сара Чавић крв је дала
други пут. Каже да ће се увијек одазвати сличним
акцијама јер сматра да је то њен мали гест који некоме
може много значити.
ЈЕЛЕНА ЋАЈИЋ
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ДРУШТВО

З

Спортске игре здравствених радника

ЈЕДИНСТВО БОЛНИЦА САРАЈЕВСКО-РОМАНИЈСКЕ РЕГИЈЕ

дравствени систем на подручју Сарајевскороманијске регије представља важан сегмент
за Министарство здравља и социјалне заштите
Републике Српске које је у минулом периоду настојало
да помогне све здравствене установе на овом подручју,
рекао је ресорни министар Ален Шеранић који је шестог
септембра отворио прве спортске радничке игаре у
мјесту Копито гдје се окупило преко 300 здравствених
радника запослених у Болници „Србија“, Заводу
за форензичку психијатрију, Специјалној болници
за психијатрију и Дому здравља „Доктор Љубомир
Ћеранић“ у Сокоцу.

– Ово је дивна прилика да се након једног
тешког периода пандемије, који је иза нас, окупимо,
дружимо и говоримо о неким ведријим темама.
Истински се трудимо да помогнемо све здравствене
установе. Недавно је соколачки Дом здравља добио
мобилни РТГ апарат и санитет а Болница „Србија“
апарат за разбијање каменца у бубрегу. Код
психијатријских установа помоћ Владе Српске од око
100.000 КМ стигла је за реконструкцију и адаптацију
једног спрата у дијелу објекта Клинике за психијатрију
и финансијска помоћ од 30.000 КМ – рекао је Шеранић
те додао да Завод за форензику на Сокоцу одлично
функционише и да је од ове године на трезору РС.
Градоначелник града Источно Сарајево
Љубиша Ћосић честитао је директорима који су
окупили раднике на овај начин, људе који су поднијели
највећи терет у претходне двије године у очувању
здравља нашег становништва, те директору Шумског
газдинства „Романија“ Соколац који је уступио
излетиште за организовање игара.

– Драго ми је што сам један од актера
наше регије у систему пружања помоћи. Град је
овогодишњим буџетом нашао средства да подржи
Болницу „Србија“, Завод за форензику и Специјалну
болницу за психијатрију, а до краја године у плану
је да учинимо нешто и за Дом здравља. Град, морам
да нагласим, има респектабилне установе а нарочито
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Соколац који пружа озбиљну здравствену заштиту.
Болница „Србија“ је наш истински понос и Влада
Српске изградњом ове установе учинила је много, не
само за град и општине него и за 100.000 људи који
гравитирају ка овој болници – навео је Ћосић.
Према ријечима вршиоца дужности директора
за Форензичку психијатрију Бојана Копривице,
чија Установа броји 150 пацијената и 207 радника,
разлог организовања игара је првенствено сарадња
свих установа са овог подручја те жеља да овај вид
манифестације пређе у традицију.
У
наредне
четири
године
слиједи
реконструкција и адаптација Психијатријске болнице
на Сокоцу, доградња нових и реконструкција
постојећих објеката.

– Дуги низ година наша болница успјешно
послује и много тога дугујемо како Влади Републике
Српске и Министарству тако и граду Источно Сарајево.
Морам да поменем и једнократну помоћ у вриједности
од 30.000 КМ коју смо добили од министра финасија
Зоре Видовић – нагласио је вршилац дужности
директора Специјалне болнице за психијатрију на
Сокоцу Драган Булајић.
Директор ШГ „Романија“ Соколац Страхиња
Башевић похвалио је што су и друге здравствене
установе слиједиле модел дружења за организовање
игара, које су управо покренули радници газдинства.

– Ово је један здрав концепт како дружења
тако и сарадње ових установа. Морам да се захвалим
директорима који су организовали овакво дружење
као и ресорном министру и осталим присутним на
систему који је након пандемије постао јачи и који
ће у наредном периоду спремно одговорити свим
изазовима – додао је Башевић.
Здравствени радници су поред дружења имали
прилику да се такмиче у припремању специјалитета
под сачем, у котлићу, али и у малом фудбалу и одбојци.
ВЕДРАНА РЕНОВИЦА

ВУБ организатор 1. научног скупа
„Балкан на Јахорини“

СТАЊЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ
ОДРЖИВОГ ЖИВОТА И РАДА
ЉУДИ НА БАЛКАНУ

В

исока школа за услужни бизнис Соколац–
Источно Сарајево била је организатор Научног
скупа „Балкан на Јахорини“ на тему „Стање
и перспективе одрживог живота и рада људи на
Западном Балкану“, који је одржан на Јахорини од 23.
до 25. септембра. Ово је уједно био први научни скуп
који је организовала ова школа, с тим да је раније била
коорганизатор више научних скупова са Универзитетом
за пословни инжењеринг и менаџмент из Бањалуке и
са Факултетом за менаџмент из Херцег Новог.

Директор ове школе Огњен Бакмаз истакао
чињеницу коју треба узети у обзир, да је ово био
први самостални организациони скуп, тако да је
све протекло у најбољем реду, са тенденцијом да
у наредним годинама буде још организованији и

Улога и значај Српског Сарајева у
стварању Републике Српске

НА НАУЧНОМ СКУПУ ТЕМА О
НАСТАНКУ И РАЗВОЈУ МЕДИЈА
У СОКОЦУ

У

ниверзитет у Источном Сарајеву, поводом 30
година од стварања Републике Српске и самог
Универзитета, организовао је 15. и 16. септембра
научни скуп под називом „Улога и значај Српског
Сарајева у стварању Републике Српске“. Циљ научног
скупа био је да се научним чињеницама освијетли
политички, културни, научни и просвјетни значај Срба
у Сарајеву кроз вијекове, а посебно улога и значај
Српског Сарајева у стварању Републике Српске,
Универзитета у Источном Сарајеву као и друге важне
теме.
Своје мјесто на овако важном скупу нашла

ДРУШТВО
ефикаснији.

– Учествовало је 14 високошколских установа
из РС, БиХ, Србије, Црне Горе, Бугарске као и
представници Прехрамбеног института из Новог Сада.
Поред школа са којима већ имамо потписан споразум о
сарадњи и које су биле наши гости на конференцији, ту
је дошло до договора са неким новим високошколским
установама са којима ће наша школа у наредном
периоду успоставити пословну сарадњу – навео је
Бакмаз.
На поменутом научном скупу говорио је
вишегодишњи редовни професор ВУБ-а проф. др
Зоран Милошевић, нагласивши да је скуп резултат
настојања ове школе да се кроз традиционална
окупљања научно-стручне јавности оснажи валидност
студијских програма.

– Циљ је да перспективе развоја ВУБ-а везујемо
пре свега за праксу, за истраживачку делатност која
ће нам показати колико ми напредујемо у Е-управи,
банкарству, у појму права, јавне управе, колико
разумемо економска дешавања у земљи и региону,
јер сви егзистирамо у једном колатералу и у једној
повезаности – додао је он.
Професор Милошевић предаје на факултетима
у Србији и Црној Гори, али истиче да се сваки пут радује
доласку у Соколац и предавањима у овој школи, која
постоји од 2007. године и настојаће у годинама које
долазе да сачува оне атрибуте који су садржани у
појму акредитације.
БРАНКА РАДОЊИЋ
је и наша медијска кућа „Инфо центар“ Соколац, а
ријеч је о коауторском раду професора др Љубомира
Зубера и мср Јелене Маринковић „Настанак и развој
медија у општини Соколац и њихова улога у систему
информисања РС“.
Према ријечима професора Зубера, у раду
је приказан настанак и развој медија на подручју
општине Соколац у пријератном, ратном и постратном
периоду.
– Осврнули смо се на развој дописничке
мреже као и на допринос радија, његових новинара и
тонских реализатора у информисању свих становника,
не само наше Републике већ и региона. Редовно су
извјештавали за Радио Републике Српске, али и Радио
Београд – навео је Зубер те додао да посебно мјесто у
раду заузима догађај од 3. јануара 2002. године.
– Тада је CRA забранила емитовање и радио
није добио дугорочну дозволу за рад. Помиње
се период консолидације који је услиједио да би
соколачки радио данас под другим именом био у пуном
капацитету на услузи својим слушаоцима. Желим да
истакнем да је посебан допринос истраживању дао
новинар Велемир Елез, несебично дијелећи са нама
информације, баш онако као што је то радио више од
четири деценије са слушаоцима и читаоцима за које
је припремао извјештаје и репортаже из скоро свих
области – закључио је он.
ВЕДРАНА РЕНОВИЦА
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саобраћајним несрећама у Републици Српској
прошле године погинула је 101 особа док је у
броју смртно страдалих лица учешће младих око
30 одсто, рекао је представник Агенције за безбједност
младих у саобраћају Никола Торбица.
Он је заједно са предсједником Удружења
жртава саобраћајних незгода „Степ“ из Бањалуке
Дејаном Трнинићем одржао предавање „Млади возачи
и алкохол“ за 160 ученика у Средњошколском центру
„Василије Острошки“ Соколац, у оквиру пројекта „Кад
се живот преокрене“.

– Реализујемо пројекат из два дијела којим
желимо обухватити што већи број ученика који су
ускоро будући возачи. На почетку је замишљена прича
о основним елементима безбједности док се други
дио односи на личну причу особа које су страдале
у саобраћајним незгодама са трајним животним
посљедицама – рекао је Торбица и додао да годишње
у Републици Српској има око 10.000 матураната и да се
мора допријети до 70 одсто једне генерације да би се
усвојила порука.
Предавач на пројекту Дејан Трнинић, који
је и директор Удружења „Степ“, рекао је да млади,
будући возачи, треба да схвате да је везивање појаса,
некориштење алкохола и мобилног телефона током
вожње нарочито важно за њихову личну безбједност.

– Кроз своју личну причу и овај пројекат желим
да укажем на узрок смрти – посљедица саобраћајних
незгода – младих од 16 до 30 година као број један у
свијету. Млади возачи морају преузети одговорност у
саобраћају како би прво заштитили себе, а самим тим
и друге учеснике у саобраћају, како моја прича не би
постала њихова прича – поручио је Трнинић који је са
19 година као млади возач од посљедица саобраћајне

Обиљежен 15. септембар

СРЕДЊОШКОЛЦИ ПОЛОЖИЛИ
ВИЈЕНАЦ НА СПОМЕНИК
СОЛУНСКИМ ДОБРОВОЉЦИМА

У

ченици соколачког Средњошколског центра
„Василије Острошки“ положили су вијенац на
Споменик солунским добровољцима на Сокоцу,
поводом 15. септембра – Дана српског јединства,

24

Предавање за средњошколце о
безбједности у саобраћају

„КАД СЕ ЖИВОТ ПРЕОКРЕНЕ“
незгоде задобио тешке повреде и стекао трајни
инвалидитет.
Према ријечима директора СШЦ „Василије
Осторшки“ Дејана Боровчанина, на предавањима је
учествовало преко 160 ученика трећих и четвртих
разреда средње школе.

– Наша школа је прошле године
самоиницијативно провела пројекат „Не брже од
живота“, тако да се ово предавање само надовезује
и надам се да ће дати резултате, јер човјек је зрео тек
онда када је свјестан својих посљедица. Надамо се да
ћемо на овај начин приближити озбиљност проблема
данашњице и да ће наши ђаци почети да размишљају
озбиљније на ову тему – навео је Боровчанин.
Општина Соколац је једна од 20 јединица
локалне самоуправе која је подржала кампању коју
организује Министарство саобраћаја и веза Републике
Српске, Агенција за безбједност саобраћаја и Ауто
мото савез Републике Српске.
ВЕДРАНА РЕНОВИЦА

слободе и националне заставе.
Професори историје Марина Благојевић и
Тадија Тадић говорили су ученицима о значају почетка
пробоја Солунског фронта 15. септембра 1918. и Дану
српског јединства.
За ученике подручног одјељења са Хан
Пијеска, које дјелује у оквиру Средњошколског центра
на Сокоцу, одржан је час историје код цетралног
споменика српским борцима.
Владе Републике Српске и Србије одлучиле
су да Дан српског јединства, слободе и националне
заставе заједнички празнују 15. септембра. На овај дан
је 1918. године почео пробој Солунског фронта.
На Споменику солунским добровољцима на
Сокоцу, подигнутом 2008. године, исписана су имена
363 добровољца са подручја општине Соколац,
учесника у одбрамбеним ратовима Србије од 1912. до
1918. године.
СРНА

ДРУШТВО

Почела нова школска година
је срећан почетак нове школске године.

– Радујемо се да школа почиње без
ограничења и рестрикција и да можемо да радимо
пуним капацитетом. Задржали смо број одјељења и
број ученика нам се не смањује драстично, што је јако
добро, јер је у окружењу присутан тренд пада броја
ученика. Имамо 39 одјељења; 36 у централној школи,
једно одјељење ученика са посебним потребама те по
једно одјељење у подручним школама Равна Романија
и Кнежина. Продужени боравак дјеце организован је у
четири групе – казао је Рајић.

У

ОРГАНИЗОВАН СВЕЧАНИ
ПРИЈЕМ ЗА ПРВАЧИЋЕ

новој школској 2022/2023. години наставу у
Основној школи „Соколац“ похађа 834 ученика а
у школске клупе по први пут је сјело 98 првачића
за које је организован свечани пријем и пригодан
програм добродошлице.
Директор Основне школе Ђорђе Рајић пожелио

У
Средњошколском
центру
„Василије
Острошки“ наставу у новој школској години похађају
393 ученика. У прве разреде је уписано 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. Управа и радници ове установе
су на распусту извршили све припреме за почетак
године, обновљен је кабинет информатике како би
ученици могли адекватно да прате наставни план
и програм. Извршена је реконструкција дотрајалог
оџака, а за гријање зграда основне и средње школе
лагеровано је 50 тона угља за предстојећу гријну
сезону.
ЈЕЛЕНА ЋАЈИЋ

Доктор Ранко Рајовић – предавање на
тему „Деца заробљена у виртуелном
свету“

Шумског газдинства „Романија“ Страхиње Башевића.

ГЕНЕРАЦИЈСКИ ПРОБЛЕМ
СМАЊЕНИХ КОГНИТИВНИХ
СПОСОБНОСТИ

Један од организатора предавања предсједник
Скупштине општине Соколац Сретко Марјановић
поручио је да је била част и задовољство угостити
еминентног стручњака какав је др Рајовић.

Д

јеца нам постају зависници нових технологија,
не само код нас већ и у цијелој Европи и
свијету. Имамо генерацијски проблем губитка
концентрације и смањених когнитивних способности
те се поставља питање: Шта ће бити са нашом дјецом
за десет година? Ово је била тема предавања које је
13. септембра, у Сокоцу одржао професор др Ранко
Рајовић у организацији предсједника Скупштине
општине Соколац Сретка Марјановића и директора

– У свету се отварају клинике за лечење
зависности од технологија, кроз медицинска
истраживања је доказано да деца која више користе
нове технологије имају смањене дубоке регије мозга,
губе концентрацију, не могу да уче, памте. Улазимо у
проблем који се зове хиперпажња, где наша деца нису
у стању да уче дуже од 15 минута а да не направе
паузу. Ми смо одговорни за ово стање деце и управо
родитељи морају да поставе границе и буду свесни
штете, да им се не би десило да „изгубе дете“ – рекао
је Рајовић.

– Сигуран сам да је ово предавање оставило
утисак на наше суграђане и да ћемо сви заједно у ово
модерно доба успјети да превазиђемо недостатак
времена и да нашим најмлађима помогнемо да што
лакше и здравије одрастају – поручио је Марјановић.
Предавање на тему „Деца заробљена у
виртуелном свету“ носи само једну поруку: Када дијете
добије приступ технологији, тешко из ње излази.
ВЕДРАНА РЕНОВИЦА
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Бројним активностима обиљежена Недјеља дјетета

„ПОДИЈЕЛИ РАДОСТ, ЗНАЊЕ, ЉУБАВ“

првој седмици мјесеца октобра обиљежена је
манифестација Недјеља дјетета под слоганом
„Подијели радост, знање, љубав“. Малишани
Установе за предшколско васпитање и образовање
Соколац имали су низ активности а в. д. директора
Мирјана Субашић захвалила је родитељима на
активном учешћу.

– Првог дана смо уприличили подјелу играчака
дјеци, у уторак је организована посјета Храму Светог
пророка Илије док је у послијеподневним часовима
истог дана одржана радионица на којој су дјеца са
родитељима имала прилику да осмисле креативне
радове у духу јесени. Дјеца су у сриједу присуствовала
представи „Штрумпфови“ која је изведена у
просторијама наше установе. Четвртак је био
резервисан за маскенбал а малишани су, маскирани
у своје омиљене јунаке, шетали улицама града. Петог
дана је организована приредба предшколаца за
родитеље, као и посјета начелника општине Соколац
Милована Бјелице овој установи, чиме је завршено
обиљежавање „Недјеље дјетета“ – навела је она.
Установа за културу „Перо Косорић“
организовала је забаву за дјецу са познатим
аниматором Дионисом Сарићем Шашавком.

– У двочасовној забави, уз извођење дјечијих
пјесама уз пратњу гитаре, осликавање лица и
анимације са балонима, наши најмлађи суграђани су
уживали у дружењу са Шашавком. Дјечија недјеља
је вријеме промоције права дјетета, побољшања
друштвене бриге за дјецу и јачања одговорности
свих нас у поштовању дјечјих права – казала је в. д.
директора Установе Душка Лукић.
Аниматор Дионис Сарић казао је да ужива јер
је дружење са дјецом један од најљепших послова.
У просторијама Основне школе „Соколац“
постављена је изложба ученице осмог разреда Вање
Симић. Вања је истакла да јој ова изложба много значи
те да ће наставити предано радити у области ликовног
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стваралаштва.

– Дјечија недјеља за мене, али и за осталу
дјецу, много значи, не само због забавних активности
и дешавања већ и због наших права – казала је Вања,
која је добитница бројних награда за своје ликовно
стваралаштво.

Народна библиотека Соколац, у сарадњи
са Основном школом „Соколац“, организовала је
креативну радионицу за ученике шестог разреда.
Ђаци су, уз смјернице наставника ликовне културе
Младена Ћајића, израђивали радове на тему „Јесен“.
По завршетку радионице изабрана су два најбоља
рада, аутора Вање Плакаловић и Сергеја Дурића.
Према ријечима директорице соколачке библиотеке
Божице Јанковић, ови ученици су награђени књигама.

– У складу са годишњим добом изабрали
смо тему радионице, а с обзиром на то да је једно
од најважнијих права дјетета слободно изражавање,
сматрали смо да је ликовно стваралаштво један од
начина њиховог слободног изражавања – казала је
директорица Јанковић.
Остварење дјечијих права, посвећеност
њиховим интересима и поштовање ставова не треба
истицати само у вријеме Недјеље дјетета већ то треба
бити трајно опредјељење и обавеза одраслих.
ЈЕЛЕНА МАРИНКОВИЋ

У хотелу „Златни бор“ бесплатна школа пливања

АКТИВНОСТ ЗА НАЈМЛАЂЕ
СУГРАЂАНЕ

Б

есплатна школа пливања за дјецу рођену 2016.
године почела је 3. септембра, у базену хотела
„Златни бор“, у организацији предсједника
Скупштине општине Соколац Сретка Марјановића и
директора Шумског газдинства „Романија“ Страхиње
Башевића.
Школу пливања води инструктор Сања
Копривица, а одвија се сваке суботе и недјеље у
термину од 12. 00 до 16. 00 часова.
Предсједник Скупштине општине Соколац
Сретко Марјановић навео је да га радује податак да се
за школу пливања пријавио већи број дјеце и што ће
имати прилику да уче од једног врсног инструктора.
– Сигуран сам да ће сва дјечица успјети
савладати основне технике пливања и надам се да

Ходочасници из Сокоца поклонили се
чајничкој светињи

И ОВАЈ ПОХОД ПРЕТВОРИЋЕ У
ТРАДИЦИЈУ

Ч

ланови Удружења грађана „Свети Василије
Острошки“
организовали
су
дводневно
ходочашће од Сокоца до Цркве Успења Пресвете
Богородице у Чајничу. Повод за овај свети пут, дуг
више од 80 километара, била је прослава великог
православног празника Мале Госпојине. На путовању
је било троје поклоника: Милан Маричић и Стеван
Рајић из Сокоца те Тијана Драшко из Пала.
Вођа пута Милан Маричић казао је да је
ходочашће организовано у сопственој режији учесника.
– Све je протекло у најбољем реду и по плану
смо стигли до чајничке светиње, 20. септембра, у
вечерњим часовима. Првог дана смо преспавали у

ДРУШТВО

ће у будућности уживати у пливању на најљепшим
туристичким дестинацијама са својим родитељима.
Малишанима желим да пожелим срећан почетак школе
пливања, њиховој инструкторици Сањи успјешан и
занимљив рад, а власнику хотела Милану Јоловићу
захваљујем на разумијевању и препознавању акције
коју смо започели. Менаџмент нам је срдачно изашао
у сусрет у овој нашој причи, како би помогао са своје
стране да што већи број дјеце усаврши своје прве
пливачке покрете. Даћу све од себе да ово прерасте у
једну велику акцију која ће се наставити и у наредном
периоду – нагласио је Марјановић.
Према ријечима директора Шумског газдинства
„Романија“ Страхиње Башевића, у нашој локалној
заједници дуго година није било могућности да се
млађе генерације обучавају и уче технику пливања,
како би касније кроз живот били оспособљени у том
сегменту живота.
– Одлучили смо се да направимо поменуту
акцију и омогућимо бесплатну школу пливања за
малишане из наше општине. Нагласио бих да ћемо
увијек бити на услузи за било какву врсту акција које
се односе на нашу дјецу – поручио је Башевић.
За бесплатну школу пливања организовано је
пет група са петоро дјеце и то су дјеца чије су пријаве
прве пристигле.
БРАНКА РАДОЊИЋ

асфалтној бази „Романијапутева“ Дуб. Другог дана,
рано ујутро, запутили смо се ка Чајничу и коначили
у конаку Цркве Успења Пресвете Богородице. Ово
путовање је посебно због Чудотворне иконе Мајке
Божије, познате као Чајничка Красница, којој смо се
поклонили. Спада међу шест чудотворних икона које
има Српска православна црква – прича Маричић.
– Најљепши утисак за мене је сам долазак
и дочек у вечерњим часовима, уочи празника.
Невјероватан је осјећај када након толико пређених
километара присуствујете литургији. Наравно, не
постоје ријечи које би то могле описати, зато ми
ходочасници увијек кажемо да се мора доживјети –
испричао је Рајић.
– Ово ходочашће је за мене нешто сасвим ново,
јер нас је било троје, а свако моје претходно чиниле
су велике групе људи. При том сам сада била једина
дјевојка. Због свега тога било ми је необично, али иста
је воља. Научили смо да сви ходамо као једно. Поред
умора и болова, не дозвољавамо да неко поклекне.
Напора има и није лако, али када знате гдје идете
жеља тјера у страну сав умор и потешкоће – поручила
је Тијана.
Прво ходочашће од Сокоца до Чајнича
Удружење грађана „Свети Василије Острошки“
организовало је у септембру 2020. године.
ЈЕЛЕНА МАРИНКОВИЋ
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ЛИЦА РОМАНИЈЕ

Никола Секулић, директор
фотографије, сниматељ и колориста

МАГИЈА ПОСТОЈИ И ИЗА СЦЕНЕ
“Посебан свијет се одвија иза камере – то знају они који га гледају
кроз објектив.”

С

коро ће два вијека од тренутка кад је настала
прва фотографија. Та чудесна могућност да се
у једном трену заустави овоземаљско вријеме
и трајно сачува у времену и простору, какав ми
познајемо. Одувијек је, ваљда, због своје небитности
и маленкости, била незаустављива људска потреба
да сачува поједине сегменте живота од пролазности.
Вјероватно је тако настала и потреба за настанком
филма, а касније је ова два неприкосновена достигнућа
умјетности човјек сажео и направио ненадмашив алат
за настанак забаве.
Неко ко је овом магијом опијен, још од
малена, је наш млади суграђанин, Сокочанин Никола
Секулић. Љубав према фотографији, а касније и
према камери, наслиједио је од оца. Свијет иза
кулиса, онај можда и интересантнији од оног нама
приказаног, дио је Николиног живота и позива. Овај
двадесетшестогодишњак спретно осваја висине ка
којима тежи, као и Романију за коју га веже велика
љубав.

– Све је кренуло са Романије. Ту сам одрастао и
увијек ме привлачило освајање планина. То ме пратило
и касније у животу кад сам живио на другим мјестима.
Стално сам тежио да се враћам у висине. Уписао сам
Акадмију умјетности у Бањoj Луци, смјер Филмска и
ТВ камера. Још увијек студирам и надам се да ћу и
то привести крају, јер тренутно не стижем од посла.
Вјерујем да је прича о одабиру овог позива почела још
прије мог доласка на свијет. С обзиром нa тo да ми је
отац имао видеотеку, па и камеру, прије него што сам
се родио, желим да вјерујем да ми је било суђено да
завршим у том свијету. Гледао сам пуно филмова још
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као мали али су ме интересовале и одјавне шпице,
јер ме занимало колико људи ради на филму, ко је за
шта задужен, и мислим да сам већ ту показао неко
интересовање за ово чим се бавим данас тако да је тo
био породични слијед, јер је и сестра Ања кренула тим
путем, а данас живи и ради у Њемачкој у позоришту као
дизајнер свјетла. Да се одлучим за камеру, пресудна
је била љубав. То је оно што заиста волим и осјећам.
Као што кажу, ако се бавиш нечим што волиш, никад
нећеш морати радити. Има једна анегдота везанa за
мој животни и професионални избор. Kад сам уписао
академију и када су моју покојну баку Јелену питали
шта Никола студира она је одговорила: „Знаш кад се
заврши филм и кад иду она слова....е па то студира.“
Никола је већ на самом почетку студија добио
прилику да се сусретне са изазовима своје професије.
Ангажман је добио на Алтернативној телевизији
а недуго затим придружио се екипи „Босоноге
продукције“ и раду на серијама „Месо“, „Кости“,
„Хотел Балкан“, „Адвокадо“. Популарност и гледаност
поменутих остварења довољно говоре колики је
Николин успјех.

– Тренутно радим у AQUARIUS-у, маркетиншкoj
агенцији, која је покренула причу „Босоногa
продукцијa“, за шта су заслужни Бранкица Јанковић,
Никола Коља Пејаковић и Саша Хајдуковић. Прије
овог радио сам на АТВ-у, гдје сам био дио екипе
која је радила емисију „Само вас посматрам“, нешто
слично ономе што Кесић ради у Србији са емисијом
„24 минута“. Сарађивао сам са новинаром Славишом
Бајићем. У том тренутку „Босонога продукција“ је
снимала серију „Месо“ па сам трчао послије посла да

гледам како се снима. Онда су дошле „Кости“, „Хотел
Балкан“ и „Адвокадо“. Радио сам на доста реклама за
клијенте као што су МФ Банка, М:тел, Нектар, aли и
неке музичке спотове – навео је Никола.
„Месо“ је криминалистичка телевизијска
серија из 2017. Серију је за РТРС и РТС снимила
извршна „Босонога продукција”, по сценарију Николе
Пејаковића и у режији Саше Хајдуковића. Састоји се из
девет епизода. Серија је постигла велику популарност
у Србији и региону а снимљен је и истоимени филм.
Никола каже да је након ове услиједио рад на серији
„Кости“ 2019. године. Она представља други дио
трилогије. Прве двије епизоде су премијерно приказане
на Сарајево филм фестивалу. Серија је премијерно
емитована на првом каналу Радио-телевизије Србије
од 21. новембра 2020. године. Нисмо ни сумњали да је
рад иза камере напоран, али је и више него забаван.
Како наш саговорник каже тешко је описати ријечима
само један радни дан, а било их је толико. Окупљени
око једне идеје, читава екипа дише као једно биће,
свјесни настанка нове, непоновљиве авантуре.

– То се не може описати, то се мора доживjeти. То је као планинарење – кренеш и док не освојиш
циљ, за тај дан нема стајања. Занимљиво је то што
стално упознајем нове људе, како глумце тако и екипу
која ради иза камере; постанеш пријатељ са њима јер
је атмосфера на снимању интимна и сви се некако
зближимо. Непрекидно учим и то је непроцјењиво.
Кад смо се дотакли учења, Никола није
пропустио прилику да помене оне од којих је до сада
усвојио највише знања и са којима је дијелио љубав
према покретним сликама.

– На АТВ-у сам научио шта је телевизија,
брзина и рутина. AQUARIUS ми је отворио врата
маркетинга, рекламe и филмског сета. Учио сам и учим
од многих, а овом приликом издвојићy неколико имена:
Бранкица Јанковић, Дарио Паранос, Саша Хајдуковић,
Александар Керекеш Кеки, Саша Петковић. Када
је ријеч о људима из свијета филмске умјетности
сарађивао сам са многима. Међу бројним великанима
издвојио бих Миру Бањац и Љубомира Бандовића.
За мене је веома значајно и пријатељство са радним
колегом и имењаком Николом Кољом Пејаковићем. Он
је посебан и свестран и привилегија је бити у таквом
друштву.
Занимало нас је како неко ко посматра
настанак филма или серије, исте доживљава када их
гледа као финални пројекат. Питали смо га која му је
омиљена серија и филм, што и вама може послужити
као препорука.

– Прије свега, већину филмова и серија које
сам гледао, одгледао сам три или више пута. На прво
гледање сам обичан гледалац, а онда је неизоставно
да на друго гледање анализирам професионално све
детаље. Има пуно фаворита, али издвојићу серију
„Сопраноси“ (The Sopranos) и филм „Викторија“ (Victoria).
Много је анегдота, занимљивих прича,
познанстава, разговора и дружења које памти. И о
томе би се вјероватно могао снимити филм. Каже да су
анегдоте свјеже, па ће их још неко вријеме чувати за
себе.

– Анегдотама треба некад да одстоје; моје су
још свјеже па ћу их ипак оставити за себе бар неко
вријеме.
Пред крај нашег разговора поменули смо
и најскорије планове, оне који су докучиви. Оне
дугорочне смо оставили вишој сили, јер ко зна гдје ће
Николу путеви одвести.

– Серија „Кости“ је добила највише признања,
уједно и Златну антену за најбољу ТВ серију, на 11.
фестивалу драма и серија ФЕДИС. Овој серији припале
су још три Златне антене – за најбољу фотографију,
за најбољу женску и мушку епизодну улогу. Серија
„Адвокадо“,емитована је на РТС-у. Приказана је у
оквиру Сарајево филм фестивала, а добила је и награду
Срце Сарајева. Трећи дио трилогије је „Кожа“, она се
припрема и снима. Поносан сам што сам остао дио ове
велике породице која је постигла овакав успјех.
На крају ћемо рећи да је овај разговор дио
трилогије о Николином успјешном послу и животу.
Нека ово буде прва рубрика која говори о младом
човјеку ког је изњедрила Романија, а о ком ће тек да
се пише и чита.
БОЈАНА МАРКОВИЋ
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СПОРТ
Сара Лучић четврта на Првенству
Медитерана

СОКОЛАЧКИМ АТЛЕТИЧАРИМА СА
„БАРЕ“ ДЕСЕТ МЕДАЉА

С

околачка атлетичарка Сара Лучић на Првенству
Медитерана у атлетици до 23 године, које је
одржано 11. септембра, у Италији, освојила
је четврто мјесто, рекао је тренер Атлетског клуба
„Гласинац“ Неђо Ђуровић.

– Репрезентативка и шампионка Републике
Српске и БиХ у скоку увис Сара Лучић, скочила је 175
центиметара и освојила четврто мјесто на такмичењу
у Италији, гдје је учествовало више од 25 земаља из

Боксерска репрезентација Србије
припремала се у Сокоцу

ДОБРА МОТИВАЦИЈА ЈЕ КЉУЧ
УСПЈЕХА

Б

оксерска репрезентација Србије тренирала
је по први пут у Сокоцу у оквиру припрема за
предстојећа учешћа на великим турнирима.
Десет боксера заједно са селектором и тренером на
Романији имали су све услове за тренирање потребне
врхунским спортистима.
Селектор репрезентације Милан Пиперски
најавио је такмичење на великом Међународном
турниру који ће бити одржан у Словенији.
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Европе, Азије и Африке – рекао је Ђуровић те додао
да је истог дана на стадиону „Бара“ у Сокоцу одржано
појединачно Првенство Републике Српске за млађе
јуниоре и цицибане.
– Соколачки Атлетски клуб освојио је укупно
десет медаља: четири златне, двије сребрне и четири
бронзане. У селекцији млађих јуниора прво мјесто
на 110 препоне и треће у скоку увис освојио је Лука
Кезуновић. Боровчанин Гордан је био први у бацању
диска а трећи у бацању кугле. Злато у бацању кладива
и бронзу у бацању диска освојио је Боровчанин Павле,
док је Крстајић Михајло освојио два сребра у истим
дисциплинама. Одличан резултат постигао је Марко
Мемедовић у бацању копља и нашем клубу донио
још једно злато. Када је ријеч о цицибанима, морам
посебно да истакнем нови млади таленат, то је Јана
Јакшић која је освојила друго мјесто у дисциплини
препоне 60 метара – закључио је Ђуровић.
Подсјећамо, Атлетски клуб „Гласинац“ из
Сокоца је на појединачном Превенству Републике
Српске за старије јуниоре и Првенству за млађе
пионире РС 28. августа освојио укупно 13 медаља.
На такмичењу које је одржано на стадиону „Бара“
учествовало је 17 клубова из Републике Српске, док су
ван конкуренције наступали атлетичари два клуба из
Србије.
ВЕДРАНА РЕНОВИЦА

– То је само први турнир у низу гдје ће се наши
момци надметати у организацији Свјетске боксерске
федерације. Генерално смо задовољни успехом ове
године. Освојили смо две златне медаље на Европском
првенству, док само са Медитеранских игара донели
злато и бронзу – рекао је Пиперски те похвалио услове
за тренирање и захвалио домаћем Боксерском клубу
„Гласинац“ и хотелу „Златни Бор“.
Тренер србијанске селекције Кубанац Хорхе
Луис Фромета Матош задовољан је током припрема,
што је јако важно за добру мотивацију, те навео да
имају добар програм тренирања и да се нада да ће
и у будућности долазити овдје јер су, поред добрих
услова, људи много љубазни и гостопримљиви.
Алмир Мемић је дио репрезентације већ пету
годину и вишеструки је првак Србије.
– Овдје смо на припремама и одлична је
организација, услови су на завидном нивоу. Следи нам
турнир у Марибору који је веома тежак. Иако долазе
светске силе, ми се надамо добрим резултатима –
рекао је Мемић који је освојио и државно првенство и
има двије европске медаље, једну за млађе сениоре и
једну омладинску.
Репрезентација Србије борави у хотелу „Златни
бор“ и користи све природне ресурсе које пружа
Романија за тренирање и којим располаже соколачка
општина, док је у наредном пероду у плану да се
организује спортски камп те да се преко Министарства
омладине и спорта РС у Сокоцу одвијају манифестације
овог типа.
ВЕДРАНА РЕНОВИЦА

СПОРТ

Прва кошаркашка лига РС

колу, када су савладали екипу „Приједор Спартака“
резултатом 82:88. Са закључком трећег кола, Сокочани
имају свих шест бодова и обећавају одличну сезону.
Према ријечима тренера Томислава Тамбурића,
не крију јасне амбиције на почетку нове сезоне.

– Након продужетака, славили смо у првом
сусрету. Том побједом смо показали да имамо јасне
амбиције, а то је врх табеле и у овој сезони – казао
је Тамбурић и додао да су се нова појачања показала
као одличан избор.
– Момци су се навикли на ново окружење.
Тренирају и показују свој неоспоран квалитет – казао
је Тамбурић.

КОШАРКАШИ ОДЛИЧНИ НА
СТАРТУ СЕЗОНЕ

Д

а прва побједа кошаркаша Сокоца на старту
Прве кошаркашке лиге Републике Српске
против екипе „Слободе“ из Новог Града није
случајна, показали су и у другом колу, савладавши
екипу КК „Олимп“ из Шековића резултатом 97:75.
Ништа мање важна није била ни побједа у трећем

Побједа над „Олимпом“ није долазила у
питање, а како каже, већ у трећем колу имали су и
већи изазов. Према очекивањима то је било тешко
гостовање.

– Поред екипа из Рогатице, Бијељине, „Дрине“
из Зворника, екипа из Приједора важи за једног од
најјачих конкурената.
И ове године за титулу првака Прве кошаркашке
лиге Републике Српске бори се дванаест клубова.
БОЈАНА МАРКОВИЋ

ОК “Гласинац” - сигурно мјесто на средини табеле

ПОЛОВИЧАН УЧИНАК
СОКОЧАНКИ НАКОН ШЕСТ КОЛА

У

Првој лиги за жене у одбојци, у овогодишњој
сезони 2022/2023. такмичиће се 12 клубова док
ће Прва мушка лига бројати 6 клубова.
Такмичење у Првој лиги за жене ће се одвијати

на лигашком принципу по двоструком бод систему
док ће у мушкој конкуренцији такмичење бити у два
дијела – први дио по лигашком принципу и двоструком
бод систему и други дио Play off, у коме ће у борби за
првака Републике Српске учествовати сви клубови из
лигашког дијела такмичења.
Такмичење у Првој лиги за жене почело је
24/25. септембра 2022. године а за мушкарце 08/09.
септембра. Први дио такмичења жене завршавају
10/11. децембра 2022. године, а мушкарци 03/04.
децембра. Почетак другог дијела такмичења, у обје
конкуренције, је предвиђен за 04/05. фебруар 2023.
године а завршетак 15/16. априла.
Након шест одиграних кола Сокочанке биљеже
половичан учинак, три побједе и три пораза. На старту
првенства поражене су од екипе „Либера“ из Бијељине
резултатом 3:2. У другом колу играо се градски дерби
против „Славије“, у ком су домаће играчице оствариле
предност и славиле са 3:2. Треће коло донијело је
пораз од екипе Љубиња а четврто од екипе Братунца.
Значајну побједу домаће играчице остварују у дуелу
са „Црвеном звијездом“ из Обудовца, када славе са
3:2. Тежак пораз Гласинчанки обиљежило је шесто
коло, када је екипа „Инове“ из Бање Луке славила са
3:0.
БОЈАНА МАРКОВИЋ
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СПОРТ

ФК „Гласинац 1936“

У

оквиру 13. кола фудбалске Друге лиге Републике
Српске, у групи Исток, фудбалери соколачког
„Гласинца“ савладали су екипу „Рудар 1925“
Угљевик, резултатом 2:0.
Публика на стадиону „Бара“ имала је прилику
да види два гола. Први погодак постигао је Александар
Пејановић у 19. минуту сусрета, док је други гол,
тачније, једанаестерац уписао Вуковић Јован у 88.
минуту сусрета.

НАКОН ТРИ УЗАСТОПНА ПОРАЗА,
ПОБЈЕДА
Рукометни клуб „Гласинац“ дебитује у Првој
лиги РС

ДУГОГОДИШЊИ САН ПОСТАО
ЈАВА

Р

укометни клуб „Гласинац“ ове године је ушао
међу тимове који се такмиче у Првој лиги РС.
Отпочело је једно велико искуство за соколачке
рукометаше, што је потврдио и сам тренер овог клуба
Јован Боровчанин. Дугогодишњи сан, њега и младих

Боксерски клуб „Гласинац“

Након 13. кола, „Гласинац“ је на седмом мјесту
првенствене табеле са 20 освојених бодова. У 14. колу
Сокочани гостују екипи „Будућности“ у Пилици.
БОЈАНА МАРКОВИЋ

рукометаша, постао је јава.
– Најмлађа смо екипа у прволигашком
такмичењу. Без икаквог опетерећења и притиска
резултатом, играћемо утакмице и ово је за све нас
нови почетак. Трудићемо се да оправдамо очекивања,
уложена средства, али и да представимо нашу општину
на најбољи начин, као што смо то радили претходних
седам година. Ово је први пут да се у Сокоцу игра
прволигашки рукомет – навео је он.
Након шест одиграних кола, Сокочани
заузимају десету позицију на табели са два бода.
Остварена је једна побједа против „Слоге“ из
Прњавора, док су поражени од „Козаре“ из Козарске
Дубице, „Дрине“ из Зворника, „Козаре“ из Градишке,
„Бијељине“ из Бијељине и „Славије“ из Источног Новог
Сарајева.
Тренер Боровчанин је додао да су играчи
веома одушевљени што су добили прилику да играју
у прволигашком првенству јер су одавно превазишли
такмичење у Другој лиги РС у којој би, да су остали,
увјерен је, поново доминирали.
БРАНКА РАДОЊИЋ

медаље у својим категоријама освојили су Лука
Вељовић и Рајко Томовић.
Тренер овог клуба Предраг Бартула је навео да
је Вељовић у категорији сениора побиједио искусног
Михајла Ђекића из Дервенте док је Томовић у својој
категорији 2005/2006. годиште славио против Филипа
Зекановића, члана „Козаре“ из Босанске Градишке.
Добио је такође и пехар као најбољи млади боксер.
На Међународном турниру у боксу за сениоре
и младе, који је један од најбољих и најјачих у региону,
одржаном у септембру, у Сарајеву Лука Вељовић је
одушевио присутне гледаоце убједљивом побједом
против Хенсена Усана, репрезентативца Њемачке.

ВЕЉОВИЋ И ТОМОВИЋ НАЈБОЉИ
У СВОЈИМ КАТЕГОРИЈАМА

У

Требињу је посљедњег викенда октобра
одржано Првенство РС у боксу, за све узрасте.
БК „Гласинац“ поново има два првака. Златне
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У Суботици је у периоду од 13. до 18. септембра
одржана 40. Војвођанска златна рукавица, на којој је
учешће узео млади боксер „Гласинца“ Рајко Томовић.
Он је посебно истакао да су Томовић и Вељовић
тренутно најбољи боксери у својим категоријама у БиХ
и циљ је да те позиције што дуже очувају.
БРАНКА РАДОЊИЋ

Запажен наступ каратиста на
такмичењима

ВЕЛИКИ БРОЈ ОСВОЈЕНИХ МЕДАЉА

Т

оком септембра и октобра, каратисти соколачких
клубова „Гласинац“ и „Омладинац“ учествовали
су на више такмичења и окитили се великим
бројем медаља.

У Модричи је 11. септембра одржан први
карате Куп БиХ за дјецу, кадете, јуниоре, млађе
сениоре и сениоре на коме је учешће узело више од
400 такмичара из преко 70 клубова.
Тренер овог клуба Миодраг Боровчанин навео
је да је Исидора Боровчанин у катама појединачно
сениори освојила сребро а Павле Петрушић у
категорији борбе дјечаци -50 килограма и 11 година,
такође сребрну медаљу.

СПОРТ
У Братунцу је 25. септембра одржан
Меморијални турнир у каратеу „Милош Делић“, на
коме су најмлађи каратисти „Гласинца“ освојили 18
медаља у катама и у борбама појединачно. У укупном
пласману од 22 клуба освојили су треће мјесто и
добили пехар.
Чланови овог клуба су 8. октобра, у Београду
учествовали на такмичењу „Београдски победник
– Трофеј Србије“ и освојили двије сребрне медаље
– Исидора Боровчанин у појединачним катама за
сениорке и Павле Петрушић у категорији дјечака 2011.
годиште до 50 килограма.
На такмичењу у Зворнику које се одржало 30.
октобра учествовала су 32 клуба са 400 такмичара.
Карате клуб „Омладинац“ освојио је 22 медаље, од
чега 4 златне, 7 сребрних и 11 бронзаних.
БРАНКА РАДОЊИЋ

Двадесет и седми Меморијални турнир „Рајко Кушић“

Н

ЈЕДАНАЕСТ МЕДАЉА ЗА ЏУДО КЛУБ „ОЛИМПИК“

а 27. по реду Меморијалном турниру „Рајко
Кушић“, који је одржан на Палама, џудисти
соколачког Џудо клуба „Олимпик“ освојили су 11
медаља. Резултат је још значајнији ако се у обзир узме
чињеница да је на овој смотри учествовало око 250
такмичара у категорији пионира и кадета из 31 клуба
из Републике Српске, Федерације БиХ и Црне Горе.
Тренер Милорад Ђуровић прецизирао је да су
полазници Kлуба освојили три златне, четири сребрне
и четири бронзане медаље.

– Златним медаљама су се окитили: Давид
Лиздек, Марко Симић и Василије Марјановић,
сребрним Јана Башевић, Лазар и Бане Војиновић
и Сергеј Подинић док су бронзе освојили Павле
Вукојичић, Никола Симић, Ђорђе Мухаремовић и
Михајло Марјановић – казао је Ђуровић.
Технички организатор турнира је Џудо клуб
„Рајко Кушћ“ са Пала, уз подршку града Источно
Сарајево и општине Пале.

Одиграно посљедње коло Осме дивизије
Државне лиге БиХ у билијару

дисциплине осмица, деветка и десетка, тако да је ово
завршно коло била десетка која је помало специфична.
Игра се по бројевима, убацују се прво кугле јединица,
двојки и завршна је десетка – појаснио је Јелић и
додао:
– Осму дивизију чине такмичари из Хан Пијеска,
Рогатице, Фоче, Горажда и Сокоца. Након овог кола,
према броју такмичара, четири или пет најбоље
пласираних на коначној табели, иду на Завршни мастер
Билијарског савеза БиХ. Тачни датуми биће познати за
двије седмице али оно што се већ зна је да ће трајати
три викенда у Бањалуци, Сарајеву и Високом, у три
различите дисциплине, осмица, деветка и десетка –
најавио је он.
Јелић је подсјетио да је од оснивања
овог клуба прошло више од пола године и да је у
међувремену била организована бесплатна школа
билијара за заинтересоване полазнике. У наредном
периоду услиједиће бројни клупски турнири, којима ће
се радо одазвати.
Он је додао да је недавно, у приватној
режији, посјетио Академију билијара у Новом Саду
коју организује и држи часове Шандор Тот, човјек
мађарског поријекла, који је најтрофејнији играч у
Европи, до сада. Циљ је усавршавање игре и настојање
да се исправе одређени недостаци.

СЛИЈЕДИ ЗАВРШНИ МАСТЕР
БИЛИЈАРСКОГ САВЕЗА БИХ

У

организацији Спортског билијарског клуба „Гејм
Центар“ у Сокоцу је 29. октобра одржано завршно
6. коло Осме дивизије Државне лиге Босне и
Херцеговине у билијару, у дисциплини десетка, на
коме је тријумфовао Милан Гвозденац савладавши у
финалном мечу Милана Бјелицу са 6:1.
Предсједник СБК „Гејм Центар“ Зоран Јелић
сумирао је и претходних пет кола те навео да је
сваки пут одзив такмичара био на завидном нивоу и
нагласио да регистрованих играча билијара са наше
регије, односно дивизије, има преко четрдесет, који
играју Државну лигу БиХ.
– Током такмичења смјењивале су се

БОЈАНА МАРКОВИЋ

БРАНКА РАДОЊИЋ
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КУЛИНАРСКЕ МАЈСТОРИЈЕ

Сипана пита од јабука
Суви састојци (мјера чаша од 2 дл)
2 чаше брашна
2 чаше гриза
1 чаша шећера
1 прашак за пециво

Л

Лења пита

ења пита је позната посластица још од давнина.
На нашим просторима је често на трпезама
јер се брзо и веома лако прави, а састојци су
јефтини. Обично се прави са јабукама али може и са
вишњама, боровницама и другим воћем. Обично је
да се између двије коре стави воће. Кроз вријеме су
настале различите варијанте рецепта. Оригинална
верзија захтијева прхко тијесто од којег се развлаче
двије коре, међутим, на нашим просторима се више
прави верзија са обичним тијестом за патишпањ.
Ако сте се питали зашто колач има назив баш
лења пита, за то има више теорија. Неки кажу да је
овај колач настао код лијених домаћица а неко да је
такав назив добиo због развлачења минималног броја
кора. Како год да је назив настао, ова пита је лијепа,
укусна и брзо се прави.
Једна од варијација лење пите је и сипана пита
од јабука. У овој пити наизмјенично се слажу мокри и
суви слојеви који се током печења повезују у тијесто.
Ово је један од оних провјерених старинских колача с
којима никада не можете погријешити, а уживање је
загарантовано. Правићете је често јер је сви воле али
и зато што не тражи пуно труда – много више времена
отићи ће на само печење него на припрему.

Чудесни биљни свијет

ОВОГ ЉЕТА ЛУБЕНИЦЕ ЗРЕЛЕ
И НА РОМАНИЈИ

Н

а имању Славише Кнежевића у Сокоцу, овога
љета, под отвореним небом сазријевале су
лубенице веома доброг квалитета, тежине и
од осам килограма, што је права ријеткост у овим
планинским крајевима.
– Лубеницама на њиви, довољно зрелим и
веома слатким, највише су се обрадовали малишани
у мојој породици, а за мене су лубенице на Романији
доказ да су климатске промјене, посебно овог љета, на
снази – рекао је Кнежевић Срни.
Он је увјерен да је поред видљивих климатских
промјена до изражаја вјероватно дошла и струка у
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Воћни дио:
1 – 1,5 кг јабука
2 кесице ванилин шећера
цимет
1 чаша шећера
3/4 чаше уља
Припрема:
Просијте брашно са прашком за пециво,
додајте гриз и шећер. У другу посуду нарибајте јабуке,
пошећерите их, ставите ванилију, цимет и уље. Добро
измијешајте. Рерну загријте на 180°Ц. На лим за
печење величине 20x30 ставите папир за печење. Суву
смјесу подијелите на 3 дијела, а јабуке на 2 дијела. На
лим прво сипајте суву смјесу, поравнајте је, а затим на
њу распоредите пола јабука. Опет поравнајте, затим
по јабукама поспите суве састојке, затим на њих опет
јабуке и на крају завршите са сувим састојцима. Ако
вам је остало сока од јабука, полијте лагано одозго и
ставите у рерну на 200 степени 40 минута.
ЈЕЛЕНА ЋАЈИЋ

РАЗОНОДА

ПРИПРЕМИО МИЛИВОЈЕ А. ЈАНКОВИЋ
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1. Глумац и дјечији пјесник; 2. Фудбалери Илић и Данијеле; 3.
Ж.име (,,праведна“ ар.),*15. слово азбуке,* валута 20 земаља,
4. Гирице,*глумица Нај-јоо,*травар Мијатовић; 5. Лука у
Израелу,* држава у Азији, * слово ар.алфабета; 6. Натријум, *
реформатор, слависта Јернеј, * дидијум; 7. Учесник Сињске
алке,*хајдук Мијат; 8. Метар,*Унифиед Паиментс Интрефраце,*
м.име (,,весели“ хебр.),*сумпор; 9. Мјесто на КиМ, * шарен пас;
10. Насеље код Лучана, * Шантићева пјесма, * глад у Турској;
11. Индијански чамац * писац Данило (слика 2), * богиња
љубави (сестра бога Бала); 12. Народна химна ЦГ ( ?, ‘ намо),
* врста пића; 13. Волт -ампер, * Нови Сад ,*тантал, *Илија
Завишић (иниц.); 14.Контраадмирал Жил Димон,* гр.богиња
мудрости; 15. Фудбалер (халф) Партизана.

Усправно:

9
10
11
12
13
14

Водоравно:

2

15
производњи сјемена са новим сортама, захваљујући
којима лубеници одговара и нешто другачија клима од
оне на којима су до сада успијевале.
Кнежевић је као виши стручни сарадник за
пољопривреду у Општини Соколац скоро 40 година
пратио развој пољопривреде на овом подручју, али,
каже, није ни сањао да ће у његовом врту у потпуности
сазријевати лубенице.
Ове године, подсјетио је, на подручју општине
Соколац, у већини воћњака издао је род јабуке, крушке
и шљиве, али неуобичајени плодови нису.
Кнежевић каже да за сада нема сазнања да је
на овом подручју успјела потпуно одрасти и сазрети
лубеница, под отвореним небом, али тврди да већ
неколико година Сокочани узгајају винову лозу и
беру грожђе у мањим количинама, што је прије двије
деценије било назамисливо.
СРНА

1.Пјевачица народне музике; 2.Коријен (лат.),* општина у
Републици Српској; 3.Злогласна ратвица, *насеље у Славонији,
*Весна Ривас (иниц.); 4.Гитариста Срђан Гојковић, * шеф (тал.),*
уман човјек, учењак; 5.Узенгија (тур.),*Мјесто код Рогатице,
* главни град Норвешке; 6. Изнад,* облик такмичења, мали
калибар,* волт; 7.Ограничења (лат.),* Илија Ивић, * имагинарни;
8.Америцијум, * шаховски појам, * нова шанса, * ћуп; 9.Погодбени
везник,* глумица Нинковић (слика 1),* Пергамски краљ (Сотор
,,спаситељ“; 10.Супротна страна од присоја, *птица селица,*
жена краља Латина; 11.Корито ледника ,ждријело (мађ.),*
глумица Бакарин,* европска заједница; 12.Ријека у Индокини,
* музички инструменат; 13. Приповиједач из Мостара,

јер стимулише рад бубрега. Повећава стварање урина
што погодује избацивању токсина из организма.
Такође, лубеница је богат извор нутријената
важних за здравље срца као што су витамини А, Ц и Б6.
Садржи калиј и магнезиј, два минерала који су познати
по томе што помажу регулисати крвни притисак.
Лубеница је одличан извор витамина Б1 – витамина
који учествује у производњи енергије.
Коштице лубенице нису штетне – заправо је
супротно – богат су извор магнезија, фосфора, калија
и других минерала. У азијској медицини коштице
лубенице се користе за чишћење бубрега и у друге
медицинске сврхе.
ЈЕЛЕНА МАРИНКОВИЋ

Љековита својства лубенице

И

ако за лубеницу кажемо да је воће, она ја заправо
поврће, попут бундеве и тикве. Лубенице могу
бити дугуљастог или округлог облика. Имају
густу и зелену кору која може бити пјегава или
пругаста. Лубеница је изврстан извор витамина Ц,
витамина А, калија и магнезија, садржи пуно воде а
има само 30 кцал на 100 г. Садржи активне састојке
који ублажавају упална стања те антиоксидансе који
штите од слободних радикала. Одличан је диуретик
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