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А К Т У Е Л Н О С Т И
Осамнаеста редовна сједница Скупштине општине Соколац
Градоначелник Ћосић разговарао са начелником Бјелицом
Соколац има свог представника у Народној скупштини РС

Д Р У Ш Т В О
„Шуме Републике Српске“ обиљежиле крсну славу
Ловци из Лазарева на Романији
Пред Заводом за форензичку психијатрију су нови изазови
У Видрићима почели радови на постављању соларних панела

П Р И В Р Е Д А
Од јануара хитно кориговање цијене откупног млијека
Вриједна донација компаније Оногошт

I N  M E M O R I A M
Бранимир Ђурковић (1951-2022)

К У Л Т У Р А
На радост малишана у Сокоцу богат програм  
Никољданских свечаности

С П О Р Т
Традиционално окупљање одбојкашица
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општини за купљено земљиште за 
индивидуалну стамбену изградњу 
по Пројекту II изградње Источног 
Сарајева и грађевинских дозвола. 
У међувремену повећани су 
трошкови и за лична давања јер је 
Влада донијела Одлуку о повећању 
личних доходака. Дошло је и 
до запошљавања одређеног 
броја радника у установама при 
општини Соколац – нагласио је он. 

На овој сједници усвојен је Извјештај 
о васпитно-образовном раду за радну 
2021/2022. годину ЈУ за предшколско 
васпитање и образовање Соколац, као 
и годишњи програм рада ове установе 
за радну 2022/2023. годину. Усвојен 
је и Приједлог програма зимског 
одржавања улица, насеља, локалних 
и некатегорисаних путних праваца 
на подручју општине Соколац за 
2022/2023. годину. 

Бранка Радоњић

Одржана 17. редовна сједница Скупштине општине Соколац

ЗА ПРВИХ ДЕВЕТ МЈЕСЕЦИ 
ИСКАЗАН ДЕФИЦИТ У 
ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА

О
дборници су на 17. 
редовној сједници Скуп-
штине општине Соколац, 
одржаној 25. новембра, 

упознати са Информацијом о 
извршењу буџета за првих девет 
мјесеци ове године. Укупна буџетска 
средства остварена у текућој 
фискалној години износе 6.283.098 
КМ, и у поређењу са средствима 
планираним буџетом за 2022. годину 
остварена су са 64 одсто, док су 
укупни буџетски расходи и издаци 
реализовани у износу од 7.366.847 КМ, 
или 75 одсто од планираних. Исказан 
је дефицит у извршењу буџета за 
1.083.749 КМ.   
Ова тачка дневног реда примљена је к 
знању, међутим, шеф Клуба одборника 
СНСД-а Ђорђе Радић констатовао је да 
је настављен тренд дефицита на свака 
три мјесеца.

– Подсјећам да је претходни 
буџет подржан због социјалних 
категорија, спортских клубова, 
осталих социјалних давања 
и плата радника које су у том 
тренутку дошле у питање. Тим 
потезом изашли смо у сусрет 
самом начелнику иако се нисмо 
сложили са многим ставкама 
у поменутом буџету – навео је 
Радић.  

Након сједнице, начелник Милован 
Бјелица истакао је да се дефицит односи 
већином на ненаплаћена средства 
за кориштење градског грађевинског 
земљишта.

– По налогу ревизије неопходно 
је да сваке године уврстимо у 
планиране приходе обавезе које 
имају наши суграђани према 

Пета ванредна сједница 
Скупштине општине Соколац

ЈЕДНОГЛАСНО УСВОЈЕНИ 
НАЦРТ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ЗА 
2022. И НАЦРТ БУЏЕТА ЗА 2023. 
ГОДИНУ

Н
ацрт ребаланса буџета 
општине Соколац за 2022. 
годину и Нацрт буџета 
општине Соколац за 2023. 

годину једногласно су подржали 
одборници 22. децембра, на петој ван-
редној сједници Скупштине општине 
Соколац, уз више амандмана. 
Буџет општине Соколац за 2022. годину 
утврђен Нацртом ребаланса буџета 
износи 11.044.168 КМ и увећан је за око 
1.252.220 КМ, што је 13 одсто више у 
односу на планирани. 
Шеф Клуба одброника СНСД-а Ђорђе 
Радић истакао је да је подршка дата 
након што је начелник Милован Бјелица 
прихватио амандман који је овај клуб 
предложио.

– Једини реални приход јесте онај 
који Влада РС планира да уплати 
као помоћ општини Соколац и ми 
смо предложили да он буде увећан 
за још 300.000 КМ, те да износи 
1.600.000 КМ. То је разлог зашто 
смо гласали за ову одлуку, односно 
да не би та средства остала 
неискориштена – нагласио је он.  

Када је у питању Нацрт буџета општине 
Соколац за наредну годину, Радић 
сматра да је планиран у максималном 
и нереалном обиму, те да је од 
планиранх 12.488.002 КМ смањен на 
око 11.000.000 КМ.   
Начелник Милован Бјелица, након 
сједнице, захвалио је одборницима који 
су усвојили ова два важна финансијска 
документа. Он је навео да је буџет за 
2023. годину био реално планиран 
и мишљења је да ће се сигурно 
половином наредне године морати 
урадити ребаланс. 

– Прихватио сам амандмане које 
је предложио Клуб одборника 
СНСД-а и Клуб одборника СДС-а, о 
којима смо и раније имали прилику 
разговарати. Наставићемо да 
ствари заједнички рјешавамо 
али сматрам да је за општину 
најзначајније да има усвојен 
буџет јер то значи да пројекти и 
инвестиције неће бити угрожени – 
појаснио је он.

Бјелица очекује да ће ускоро доћи до 
продаје веће површине земљишта 
на Равној Романији и наплате 
грађевинских дозвола, јер је горе 
планирано ризорт одмаралиште. 
Влада РС ће помоћи у рјешавању 
инфраструктурних питања са почетком 
грађевинске сезоне. 

Бранка Радоњић
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Осамнаеста редовна сједница Скупштине општине Соколац

Н
а 18. редовној сједници 
Скупштине општине 
Соколац која је одржана 29. 
децембра, усвојене су све 

тачке Дневног реда. Одборници су 
подржали Приједлог ребаланса буџета 
Општине Соколац за 2022. годину као и 
Приједлог буџета Општине Соколац за 
наредну годину који износи 11.044.000 
КМ.
Према ријечима предсједника СО 
Соколац Сретка Марјановића, уз сву 
тежину посла и проблема, важно је да 
су позиција и опозиција јединствени 
да препознају шта је приоритет а то 

су грађани и привредни субјекти ове 
локалне заједнице.
Шеф клуба одборника СНСД-а Ђорђе 
Радић је истакао да је начелник Бјелица 
уважио амандман, те је ребаланс 
повећан за 300.000 КМ као помоћ 
Владе Републике Српске. Самим тим 
уважавањем од стране начелника, 
скупштинска већина је подржала 
усвајање ребаласна буџета.

– На ванредној сједници када 
је на Дневном реду био Нацрт 
ребаланса буџета уважени су наши 
амандмани те формиран Приједлог 
буџета за 2023. годину. Било је још 

неколико амандмана 
које је предложила 
скупштинска већина, а 
који су усвојени и сада 
је све на начелнику 
да поштује извршење 
буџета што до ових 
година није био случај 
- навео је Радић.
Одборници су пружили 
апсолутну подршку, 
навео је начелник 
Милован Бјелица.

– Поједине ставке због којих 
је пробијен овогодишњи буџет 
захтјевале су више средстава 
него што било планирано. Имали 
смо и суфинасирање одређеног 
броја пројеката које се односи на 
социјално становање, енергетску 
ефикасност те повећање личног 
дохотка. Влада је у два наврата 
донијела одлуку за повећање. 
Било је трошкова за комуналне 
услуге, док се не може 
занемарити ни пораст цијена 
енергената - закључио је Бјелица 

Ведрана Реновица
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Четрнаеста редовна сједница Скупштине града Источно Сарајево

О
дборници Скупштине града 
Источно Сарајево на 14. 
редовној сједници одржаној 
1. децембра усвојили су 

Нацрт ребаланса буџета за ову као и 
Нацрт буџета за 2023. годину. Нацрт 
ребаланса буџета Града за 2022. годину 
износи 16.500.000 марака, и повећан 
је за око четири милиона у односу на 
планирани, док је Нацрт за наредну 
годину планиран у износу од 14.274.610 
КМ. 
Градоначелник Источног Сарајева 
Љубиша Ћосић казао је да се буџет 
највећим дијелом ослања на приходе 
од ПДВ-а, из којих се финансира са 80 
одсто, док је остатак прихода ове године 
обезбијеђен од субвенције Владе која 
износи 1.500.000 КМ.

– Постоји и дио средстава који 
прикупљамо од накнаде за 
грађевински материјал, а који је дат 
у ранијем далеком периоду. Од тога 
сервисирамо рату кредита у износу 
од 1.040.000 КМ. Значајан дио 
новца усмјерен је према вјерским 
организацијама, првенствено 
Српској православној цркви, потом 
невладиним организацијама, као и 
за спортска удружења, за чији рад 
је издвојено 442.000 КМ – казао је 
Ћосић.

Што се тиче буџетских корисника, међу 
којима је наша локална заједница, 
Ћосић је открио:  

– Градимо меморијални комплекс 

посвећен Србима цивилима 
страдалим у 20. вијеку, чији радови 
почињу на прољеће, почињемо 
радове и на парку великана 
српског здравства у оквиру 
Болнице „Србија“, а требало би да 
почне и изградња зграде градске 
управе у Палама, чија је вриједност 
између 2.000.000 и 2.500.000 КМ. 
Надамо се да ће Влада Републике 
Српске обезбиједити средства 
за завршетак музеја на Палама. 
Треба истаћи да ћемо ових дана 
потписати Споразум са општином 
Соколац о заједничком улагању у 
куповину Аутобуске станице и једне 
локације за изградњу ватрогасног 
дома. Креће и реконструкција 
главне саобраћајнице у Сокоцу, 
а у тој општини на локалитету 
Кнежина у плану је и изградња 
канализационог колектора. 
Предвиђено је и да у договору 
са општином Источно Ново 
Сарајево уђемо у причу о куповини 
земљишта за потребе ватрогасаца 
– навео је он.  

Усвојена је Информација о проглашењу 
Парка природе „Требевић“. Предсједник 
Скупштине Бранко Короман рекао је 
да није дошло до забране градње те 
да ће се иста обављати у складу са 
регулационим плановима. 

– Усвајањем ове одлуке свела се 
могућност да се формира јавно 
предузеће како би се одређене 
вриједности вратиле граду Источно 

Сарајево. Ми смо отворили 
врата општинама које полажу 
право на земљиште у Парку да 
заједно учествујемо у формирању 
предузећа, заједнички газдујемо и 
доносимо одлуке – образложио је 
Короман.  

Он се дотакао и заштите животне 
средине.

– Град Сарајево, који је у нашој 
непосредној близини, ових дана 
је био најзагађенији у свијету. 
Ситуација у Источном Сарајеву 
је такође под знаком питања. 
Према појединим информацијама, 
рјешење проблема у Сарајеву се 
мјери милијардама евра. Ми имамо 
скромне буџете, али морамо имати 
неки правац којим ћемо ићи убудуће 
– додао је Короман.   

Опозиција је била уздржана приликом 
гласања за нацрте ребаланса буџета као 
и приликом усвајања Информације о 
проглашењу Парка природе „Требевић“. 
У име СДС-а објашњење је дао одборник 
Предраг Шаровић.

– Нисмо подржали Нацрт 
ребаланса јер сумњамо да су се 
средства трошила за финансирање 
политичке  кампање, а  то темељимо 
на повећаним грантовима поје-
динцима, односно на основу 
једнократних помоћи. Подржавамо 
повећања за спорт, али видимо 
да је то одмах у сљедећем буџету 
смањено. Уговори о дјелу су 
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Петнаеста редовна сједница Скупштине града ИСповећани са 20.000 на 65.000 
марака, а буџетска резерва 
градоначелника ја пробијена за 
20.000 КМ. Што се тиче Нацрта 
за наредну годину остали смо 
уздржани због 2.000.000 марака, 
планираних наплатом ДИГИСА, 
што ће се тешко реализовати. 
Спремићемо амандманде за 
сљедећу сједницу – додао је 
Шаровић. 

На сједници су усвојени Информација 
о стању у области средњег 
образовања на подручју града ИС, 
Одлука о измјени и допуни Одлуке 
о категоризацији угоститељских 
објеката на подручју Града, 
приједлози одлука о инспекцијама 
Града те приједлози одлука о такси 
– превозу на подручју града Источно 
Сарајево.

Јелена Маринковић

УСВОЈЕНИ РЕБАЛАНС 
БУЏЕТА ЗА 2022. И БУЏЕТ 
ГРАДА ЗА 2023. ГОДИНУ

Н
а 15. редовној сједници 
Скупштине града Источно 
Сарајево, одржаној 23. 
децембра, гласовима већине 

одборника усвојени су Приједлог 
ребаланса буџета за 2022. годину 
у износу од 16.359.557 КМ као и 
Приједлог буџета града Источно 
Сарајево за 2023. годину од 14.794.910 
КМ. 
Градоначелник Источног Сарајева 
Љубиша Ћосић навео је да ће буџет 
за наредну годину бити пажљиво 
реализован a уколико дође до раста 
пореских прихода, да ће то пратити и 
раст грантова. 

– Задовољан сам свим што је 
урађено у овој години, првенствено 
је то захваљујући подршци 
свих колега у извршној власти. 
Наставићемо борбу за још снажнију 
позицију, властите приходе, затим 
да средства од комуналне таксе 
вратимо системски у складу са 
законским овлаштењима. Постоји 
разумијевање свих одборника и 
зато мислим да ће се политичке 
разлике лако превазићи. Веома 
сам захвалан Влади РС за све 
пројекте које је подржала у Граду и 
свих шест општина у саставу Града 
– истакао је градоначелник.  

Ћосић закључује да треба наставити 
континуитет улагања и да Влада треба 
да посвети додатну пажњу источном 
дијелу РС, односно овом простору.
Градоначелник је поздравио одлуку да 
се централна манифестација поводом 
Дана Републике – 9. јануара одржи 
у Источном Сарајеву. Он је изразио 
увјерење да ће се Министарство 
унутрашњих послова РС побринути да 
безбједност буде на високом нивоу, јер 
је то посебан дан за све нас.  
Након сједнице, предсједник Скуп-
штине града Источно Сарајево Бранко 
Короман оцијенио је да је атмосфера 
током засједања била позитивна 
и конструктивна, што доприноси 
дигнитету не само Скупштине Града 
него и самог Града.
Одборник СДС-а Горан Шеховац 
нагласио је да су одборници ове  
странке били уздржани приликом 
усвајања ова два битна финансијска 
документа.
На сједници је за директора Туристичке 
организације Источно Сарајево имено-
ван Игор Иконић.

Бранка Радоњић

с
тр

а
н

а
 7

/4
4



с
тр

а
н

а
 8

/4
4

Приведени крају радови на реконструкцији раскрснице

Градоначелник Ћосић разговарао са начелником Бјелицом

Р
адови на реконструкцији 
раскрснице на магистрал-
ном путу М-19, на улазу у 
градско подручје Сокоца, 

приведени су крају, у складу са 
предвиђеним роком за њихово 
извођење. У току су завршни радови 
који подразумијевају постављање  
вертикалне сигнализације и расвјете. 
Увођењем треће траке у расрсници 
очекује се ублажавање оптерећења 
саобраћаја и смањење гужви што 
ће допринијети растерећењу и 
квалитетнијем одвијању саобраћаја.

Г
радоначелник Источног Сара-
јева Љубиша Ћосић посјетио 
је 29.  децембра општину 
Соколац гдје је током састанка 

са начелником Милованом Бјелицом 
потписао Споразум о суфинансирању 
куповине Аутобуске станице у Сокоцу, 
али и осталих помоћних објеката који   
су у њеној служби. 
На састанку је истакнуто да ће овај 
пројекат град Источно Сарајево 
суфинансирати са 150.000 КМ док ће 
општина Соколац издвојити око 330.000 
КМ. 

У оквиру модернизације саобраћајне 
инфраструктуре постављан је и 
завршни слој асфалта у Улици Груја 
Новаковића, на дионици транзитног 
пута од Кнежинског раскршћа до 
укрштања са Улицом Цара Лазара.
Реконструкција раскрснице 
почела је средином септембра, у 
циљу остваривања несметаног, 
безбједнијег, ефикаснијег и 
квалитетнијег одвијања саобраћаја. 
Вриједност радова на реконструкцији 
раскрснице коју је финансирала 
Дирекција за путеве Републике 
Српске износи 621.459,29 КМ, радове 

је извело предузеће „Романијапутеви“ 
према пројекту компаније „Гралекс“ 
Пале. 
У оквиру реконструкције путне 
инфраструктуре на овом подручју у 
плану је рехабилитација магистрал-
ног пута првог реда Хан Пијесак 
– Соколац – Подроманија који 
финансирају „Путеви  Републике 
Српске“ вриједности 10.679.143,28 
КМ, а извођач радова су такође 
„Романијапутеви“. Радови се односе 
на четири дионице укупне дужине 
27.539 m и рок за завршетак радова 
је 36 мјесеци.

Јелена Ћајић

– Куповином Аутобуске станице 
ријешиће се проблем аутобуског 
стајалишта у Сокоцу за потребе 
становника ове општине и свих 
других грађана који користе услуге 
аутобуског саобраћаја. Желимо да 
обезбиједимо земљиште за изградњу 
ватрогасног дома у Сокоцу за потребе 
Територијалне ватрогасно-спасилачке 
јединице града Источно Сарајево, 
који ће се вјероватно градити у 2024. 
години – најавио је Ћосић. 

Он очекује да ће до половине наредне 
године бити потписан уговор, 
обезбијеђена средства те да ће Град своје 
обавезе око овог пројекта измирити у 
прва два мјесеца 2023. године. 

– У буџету Града за наредну годину 
имамо 300.000 КМ које ћемо 
искористити за реконструкцију 
дијела главне улице, Улице цара 
Лазара у Сокоцу и ту нећемо 
стати него ћемо и 2024. године 
издвојити исто толико средстава. 
Покушаћемо сарађивати са 
Путевима РС како би се ријешиле 
и три попречне улице, а можда 
окончао и проблем паркинг 
простора, чиме ћемо цијелу ту 
инвестицију заокружити на један 
милион конвертибилних марака у 
двије године – казао је он и додао 
да ће се реализовати пројекат 
изградње канализације у Кнежини 
чија је вриједност око 160.000 КМ.  

Начелник Милован Бјелица је 
нагласио да ће општина Соколац ући 
у реализацију неколико капиталних 
пројеката, а за соларну електрану има 
већ јасног инвеститора из Њемачке. 
Између осталог, градиће се систем 
за пречишћавање пијаће и отпадних 
вода као и припрема документације за 
иградњу треће траке преко Романије.  

Бранка Радоњић
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у уторак 15. новембра, а најбројнија 
парламентарна странка је СНСД. Из 
исте партије, а на основу постигнутих 
резултата у Изборној јединици 8, на 
Општим изборима 2022. године, 
званично је на дужност у највишем 
законодавном тијелу Српске ступио 
Сокочанин Страхиња Башевић.
Башевић је изразио задовољство 
што има част да нашу општину 
представља у најбољем свјетлу те 
да ће се у наредне четири године 
залагати за изналажење средстава 
којима ће се финансирати пројекти у 
Сокоцу. 

– Посланици имају велику 
одговорност, треба да буду 
активно укључени у рад 
Народне скупштине и доношење 
битних одлука везаних за 
нашу Републику, али исто тако 
имамо обавезу да заступамо 
своју локалну заједницу, крај 
одакле долазимо и залажемо 
се за просперитет и интерес 
наших суграђана. Општински 
одбор СНСД-а има неколико 
дефинисаних пројеката, али треба 

доћи до извора финансирања. Са 
ресорним министрима, Владом 
и предсједником Републике 
Српске Милорадом Додиком 
сада, са ове позиције, могу 
тражити начин да се ти пројекти 
финансирају – казао је Башевић.

Бројни су финансијски и други 
показатељи који указују на то да 
највиши ниво Српске у посљедње 
вријеме знатно улаже у источни 
крај. Башевић наводи да су добијена 
средства искориштена за редовне 
обавезе могла бити преусмјерена у 
неке друге сврхе као што су управо 
пројекти.

– Борили смо се да 
изнађемо додатна средства 
па смо започели пројекат 
реконструкције раскрснице на 
путу Подроманија–Соколац, као 
и транзитног пута Хан Пијесак 
– Соколац, потом пројекат 
изградње ски-лифта, а залагали 
смо се и да се у буџет општине 
уврсти ставка о подстицајима за 
мљекаре – поручио је. 

Јелена Маринковић
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СТРАХИЊА БАШЕВИЋ: 
ИМАМО ОБАВЕЗУ 
ДА СЕ ЗАЛАЖЕМО 
ЗА ПРОСПЕРИТЕТ 
СУГРАЂАНА

Соколац има свог представника у Народној  скупштини РС

Н
о в о и з а б р а н и 
посланици у Народној 
скупштини Републике 
Српске положили су 
свечану заклетву на 

конститутивној сједници, одржаној 
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О
пштину Соколац посјетила 
је 1. децембра Хелен 
Флукер, шеф политичког 
тима Британске амбасаде 

Сарајево, са сарадницом Вањом 
Манојловић, а оне су са начелником 
општине Милованом Бјелицом 
разговарале о економској и политичкој 
ситуацији у овој локалној заједници 
са посебним освртом на живот њених 
становника. Бјелица је упознао гошће 
о доброј сарадњи са представницима 
међународних заједница које дјелују у 
БиХ.

– Прије свега мислим на 
међународне финансијске институ-
ције попут ЕБРД-а, Свјетске банке 
и Развојне банке Савјета Европе, 
које су значајно учествовале у 
општинским пројектима. Такође, 
за нас је веома важна сарадња са 
организацијама као што су: УСАИД, 
СИДА, ФАО – наводи он.  

Начелник Сокоца је рекао да посебну 
захвалност Британској амбасади дугује 
за подршку у процесу брендирања 
романијског скоруп-кајмака.

– Да се Амбасада није укључила 
финансијски, тај процес би се 

Тим Британске амбасаде у посјети Сокоцу
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сигурно одужио.  Не ради се ту 
само о географској заштити, 
већ о бренду, који међу још само 
неколико производа може да иде 
у све земље Европске уније. У вези 
с тим, са гошћама сам разговарао 
о развоју пољопривреде – рекао је 
Бјелица. 

 Он је истакао важност 
развојних пројеката, предвиђених 
Стратегијом развоја општине за период 
2020–2030. година, те пројеката из 
Стратерије развоја туризма. Локална 
управа је у протеклом периоду посебну 
пажњу посветила производњи зелене 

енергије из обновљивих извора.

– Да би све то било реализовано, 
општина мора ући у рјешавање 
статуса „Нове Романије“ са 
Владом, јер би се требала 
формирати пословна зона. Након 
успостављана соларне електране, 
која условљава зелену енергију и 
као крајњи резултат повлачи за 
собом зелену привреду, потребна 
нам је пословна зона из које би 
проистекла слободна, односно 
бесцаринска зона – појашњава 
начелник Бјелица.

Јелена Маринковић

ВАЖНА САРАДЊА СА МЕЂУНАРОДНИМ 
ИНСТИТУЦИЈАМА 
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А
мбасадор Ласло Маркуш, 
први замјеник високог 
представника у Босни 
и Херцеговини, који је и 

шеф Регионалне канцеларије ОХР-а 
у Бањалуци, боравио је 21. новембра, 
у радној посјети општини Соколац 
гдје је са начелником Милованом 
Бјелицом разговарао о привредној, 
политичкој и безбједносној ситуацији 
у овој општини и на подручју града 
Источно Сарајево.

Ријечи је било о плановима и проје-
ктима у наредном периоду, али и са 
оним чија је реализација у току.  

Начелник Бјелица је истакао да је 
мађарског дипломату упознао са 
територијалном и демографском 
структуром као и са привредним 
потенцијалима општине Соколац.

– Амбасадор је исказао 
интересовање за живот нашег 
становништва јер су тешка 
времена и наступила је криза. 
Најбитније је да ми немамо већег 
исељавања становништва, осим 
оних људи који су по занимању 
возачи по Европи, али су им 
породице настањене у нашој 
општини. Имамо амбициозне 

планове за дрвну индустрију, 
за проширење пољопривредне 
производње, а посебно када је 
у питању изградња објеката за 
производњу електричне енергије 
из обновљивих извора, затим 
отварање нових привредних 
капацитета на бази зелене 
енергије, коју планирамо да 
успоставимо на нашем подручју – 
навео је Бјелица.  

Он је изразио жељу за успостављањем 
слободне пословне зоне па је у том 
погледу замолио амбасадора Маркуша 
да он својим ауторитетом, колико је 
могуће, подржи општину Соколац. 

– Најбитније је да се општина 
представи на прави начин. Не 
очекујемо да ће нама неко тек 
онако уплаћивати финансијска 
средства, али гдје аплицирамо 
наше пројекте очекујемо да се чује 
за њих, те да им се посвети пажња 
– нагласио је он. 

Бјелица је подсјетио да је амбасадор 
Маркуш и раније боравио на простору 
Босне и Херцеговине као и да му је 
позната ситуација на овом простору, 
мада нешто мање у источном дијелу. 

Бранка Радоњић

Амбасадор Ласло Маркуш посјетио општину СоколацТим Британске амбасаде у посјети Сокоцу

РАЗГОВАРАНО О ПРИВРЕДНОЈ, ПОЛИТИЧКОЈ 
И БЕЗБЈЕДНОСНОЈ СИТУАЦИЈИ
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Дан примирја у Првом 
свјетском рату и ове године 
обиљежен је у Сокоцу, пола-
гањем вијенаца на Споменик 

солунском борцу, у знак сјећања када 
је 11. новембра 1918. године у 11.00 
сати Њемачка капитулирала, чиме 
је Велики рат након четири године 
завршен. 

Вијенац су у име Амбасаде Србије у 
Босни и Херцеговини положили конзул 

Оливера Шопаловић, други 
секретар Марко Ракић и војни 
изасланик Саша Нешић.  

Обиљежавање је организовало 
Удружење потомака и 
поштовалаца ратних 
добровољаца од 1912. до 1918. 
године општине Соколац, а 

предсједник Бранимир Ђурковић навео 
је да се полагањем вијенаца одаје 
захвалност и поштовање солунским 
добровољцима. 

– Од 2008. године непрекидно 
обиљежавамо овај дан, а 
уједно и 15. септембар – Дан 
српског јединства, слободе и 
националне заставе. То су за 
нас црвена слова у календару 
обиљежавања значајних датума 
које прихвата општина Соколац, 
као и РС. Настојимо да прикупимо 
документацију за све људе који су 
учествовали у Првом свјетском 
рату, а нису уписани на овај 
споменик. До сада имамо пет 

Б
орачка организација општине 
Соколац обиљежила је крсну 
славу Светог великомученика 
Димитрија – Митровдан. 

Након служења свете литургије у  
Цркви Светог пророка Илије, служен 
је помен на Централном спомен 
обиљежју на коме су уписана имена 
1. 250 српских бораца Сарајевско-
романијске регије гдје су вијенце 
положили делегација Борачке 
организације општине Соколац и 
начелник Милован Бјелица.

У присуству породица погинулих 
бораца, ратних војних инвалида, 
демобилисаних бораца и представника 
локалне управе, помен је служен и у 
Спомен-соби у којој се налази око 600 

захтјева за које је обезбијеђена 
комплетна папирологија за учешће 
у добровољачким јединицама, 
тако да ће то вјероватно већ 
наредне године бити дописано 
на Споменик солунском борцу. 
Обиљежавање ових датума ће 
засигурно остати једна велика 
обавеза, ја бих рекао светиња 
овом народу који је толико дао 
у свим ратовима, а поготово у 
ова три у 20. вијеку – поручио је 
Ђурковић.

Начелник општине Соколац Милован 
Бјелица, након полагања вијенаца, 
истакао је да је овим чином одата 
пошта страдалим за одбрану Отаџбине 
и Европе у Првом свјетском рату. Он 
је подсјетио да је са овог простора 
450 војника који су отишли да се 
доборовољно прикључе Војсци Србије, 
те истакао да се никада не смије 
заборавити жртва коју су они дали и 
дјело које је остало иза њих.

Бранка Радоњић

ОДАТА ПОЧАСТ 
ДОБРОВОЉЦИМА 
СА РОМАНИЈЕ

Полагањем вијенаца обиљежен Дан примирја у 
Првом свјетском рату

Борачка организација општине Соколац 
обиљежила крсну славу – Митровдан

фотографија погинулих 
бораца са Сокоца и 
њихових сабораца чије 
су породице одлучиле 
да послије рата живот 
наставе у овој локалној 
заједници. Након чина 
ломљења славског 
колача служен је помен за све погинуле 
српске борце са подручја ове локалне 
заједнице.

Како је рекао Мијат Томић који је 
тридесеттрогодишњег брата Горана, 
припадника Романијке бригаде, изгубио 
1993. године, Соколац је општина која 
је након Илијаша платила највећи цех 
рата. 

Како рече предсједник Регионалне 
борачке организације Сарајевско-
романијске регије Жељко Лалић:

– Данас смо се сви помолили за 
душе наших погинулих бораца 
који су своје животе уградили у 

темеље Републике Српске. 

Начелник општине Соколац Милован 
Бјелица честитао је крсну славу свим 
борцима, што је један од значајних дана 
у српском народу, и поручио да слава 
остаје покољењима како се никада 
не би прекинула нит обиљежавања 8. 
новембра – Митровдана.

У Одбрамбено-отаџбинском рату са 
подручја општине Соколац погинуло 
је 287 припадника Војске Републике 
Српске, у редовима Прве романијске 
пјешадијске и Друге романијске 
моторизоване бригаде. 

Ведрана Реновица

ЈЕДИНСТВО КЉУЧ 
ЗА ОЧУВАЊЕ 
ТЕКОВИНА НАШИХ 
ПОГИНУЛИХ БОРАЦА
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У периоду између двије 
крсне славе, као једна од 
најважнијих активности ЈП 
„Шуме Републике Српске“, 

јесте увођење нових мјера у вези са 
набавком механизације за извођаче 
радова и јавних предузећа. Како је 
појаснио министар пољопривреде, 
шумарства и водопривреде Српске 
Борис Пашалић, Влада путем ресорног 
министарства, по први пут, са 40 одсто 
суфинансира набавку механиза-ције 
за извлачење трупаца.

Л
овачко удружење 
„Гласинац“ је почетком 
децембра угостило 
петнаестак ловаца из 

банатског села Лазарева код 
Зрењанина. Након двије године 
паузе због пандемије, побратимљена 
удружења састала су се на Романији, 
настављајући традицију стару преко 
тридесет година. 

Предсједник Ловачког друштва из 
Лазарева Новак Андрић казао је да је 
ове године у Соколац дошло петнаест 
ловаца.  

– Као код мјера 
у области пољо-
привреде, када 
пољопривредници 
купе тракторе па им 
враћамо 30 одсто 
вриједности, од 
јула до краја године 
обезбиједили смо 
неких 4,1 милион 
КМ да извођачима 

радова платимо 4,7 КМ по кубику, 
јер се сусрећу са проблемом 
поскупљења нафте. За те двије 
мјере Влада је издвојила преко 
шест милиона марака. Захтјеви 
купаца су много већи него што 
предузеће може да испоручи. 
У просјеку на годишњем нивоу 
сијеку се два милиона кубика 
дрвних сортимената, а потребе 
дрвопрерађивачке индустрије 
су близу пет милиона кубика – 
истакао је Пашалић. 

Тај проблем расте са растом 
регистрација нових предузећа, а 

као једно од могућих рјешења датог 
проблема Пашалић наводи увођење 
вишегодишњих уговора, као што је 
пракса у Хрватској, гдје се уговори 
склапају на десет година, тако да ко 
жели да се бави дрвопрерадом мора да 
сачека ред или да откупи већ постојећу 
фирму.

Директор ЈП „Шуме Републике Српске“ 
Славен Гојковић рекао је су „Шуме 
Српске“ прошлу годину завршиле 
са 86 одсто остварене производње, 
што је резултовало губитком од 20 
до 25 милиона марака. Ове године, 
оствареност би могла достићи између 
90 и 92 одсто.

– У овој години смо имали два 
пута повећање цијене рада. 
Година је тешка, али показатељи 
су оптимистични. Мислим да смо 
ушли у фазу опоравка – додао је. 

Он предвиђа да ће се убудуће морати 
кориговати цијене шумских дрвних 
сортимената.

Јелена Маринковић

„Шуме Републике Српске“ обиљежилe 
крсну славу – Митровдан

Ловци из Лазарева на Романији
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– Наши преци  су 
прије седамдесет и 
више година дошли са 
подручја Сарајевско-
романијске регије и 
подручја Вишеграда и 
населили се у Лазарево. 
Лепо је дружење и 
промена амбијента и 
начин лова и надамо 
се да ћемо наставити 
са овом традицијом – 
казао је Андрић.

Страхиња Башевић, предсједник 
Ловачког удружења „Гласинац“,  
казао је да је ово истинско дружење 
љубитеља природе и лова.   

– Наш заједнички лов био је 
можда и најуспјешнији у задњих 
20 година; одстријељено је 
14 свиња у свим ловачким 
секцијама. Наши гости долазе 
да се дружимо и да се опробају у 
лову на високу дивљач – рекао је 
Башевић и додао да ће у наредном 
периоду радити на развоју 

ловног туризма, изградњи нових 
објеката и обогаћивању ловне 
понуде те промоцији како на 
нашем тако и на иностраном 
тржишту.  

Потпредсједник Ловачког савеза 
Републике Српске Стеван Драшковић 
истакао је да је Ловачки савез 
Републике Српске, предвођен Савом 
Минићем и уз сарадњу са Владом 
РС, направио револуцију у ловству, 
гдје у 84 удружења има преко 100 
запослених, те да на достојанствен 
начин презентују локалне заједнице, 
град Источно Сарајево али и цијелу 
Републику Српску. 

Вечери је присуствовао и начелник 
општине Соколац Милован Бјелица 
те велики број чланова Удружења 
„Гласинац“ те осталих удружења са 
подручја регије.

Учесницима ових окупљања 
пријатељство значи више од лова и 
улова па се надају да ће и у будућности 
наставити ово братско дружење. 

Јелена Ћајић
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З
авод за форензичку психија-
трију Соколац прва је установа 
овог типа на подручју БиХ. О 
пословању и изазовима са 

којима се тренутно сусрећу упознао 
нас је вршилац дужности директора 
Установе Ђорђе Радић, који је ову 
функцију преузео почетком новембра. 
Радић је подсјетио и на кратки историјат 
ове установе, јединствене у БиХ. 

– Завод је прва установа овог 
типа на подручју БиХ. Ову установу 
2014. године отворили су тадашњи 
министар правде БиХ Бариша 
Чолак, амбасадор Швајцарске у 
БиХ Хенрих Маурер и министар 
здравља и социјалне заштите РС 
Драган Богданић – казао је Радић.  

Зграда Завода је површине 7.800 
квадратних метара а располаже 
капацитетом од 200 кревета. Објекат 
посједује простор за радну терапију, 
библиотеку, опремљену фискултурну 
салу, болничку апотеку... 

– У Установи постоје два одјељења; 
Одјељење за болести зависности 
и Одјељење за психотичне 
поремећаје. План је да у наредном 
периоду оснујемо и Одјељење 
за малољетна лица. То нам је и 
законска обавеза – казао је Радић.  

Радом ове установе испуњене су 
преузете међународне обавезе да се 
омогући адекватан третман особама 
које су кривична дјела починиле у стању 
смањене урачунљивости. У Заводу 
је тренутно 141 такво лице, од којих 
је 128 мушкараца и 13 жена. Завод 
располаже свим потребним ресурсима 
и садржајима како би опоравак био брз 
и потпун.

– Очекујемо додатну помоћ 
ресорног министарства и Владе РС 
како бисмо успјели превазићи све 
финансијске изазове. Примјетно 
је поскупљење енергента за 
гријање, неопходне хране и осталих 
средстава потребних за наше 
неометано функционисање – казао 
је он.   

У Завод за форензичку психијатрију 
Соколац први пацијенти су примљени 
5. децембра 2016. године. Ове године, 
поменути дан обиљежен је скромно.  

Бојана Марковић

Вршилац дужности директора Ђорђе Радић: Пред Заводом 
за форензичку психијатрију Соколац су нови изазови

„ОСЛОЊЕНИ СМО НА ПОДРШКУ ВЛАДЕ 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ И РЕСОРНОГ 
МИНИСТАРСТВА“
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Г
енерални секретар Црвеног 
крста Републике Српске 
Сњежана Ковач уручила је 
14. новембра ЈЗУ Специјална 

болница за психијатрију Соколац и 
ЈЗУ Завод за форензичку психијатрију 
донацију у виду прехрамбено-
хигијенских пакета, вриједности око 
13.600 КМ, те гардеробу коју су донирале 
општинске организације Црвеног крста 
Пале и Источна Илиџа. 

Како је истакла Сњежана Ковач, 
донација је уручена у оквиру подршке 
здравственим јавним установама 
широм РС. 

– Свјесни смо чињенице колико 
је одговоран посао руковођења 

Црвени крст Републике Српске

ДОНАЦИЈА ВРИЈЕДНОСТИ 13.600 КМ

оваквим установама, зато сам 
сигурна да ће ова помоћ свима 
добро доћи како би се побољшао 
квалитет услуга. Ми немамо 
превише, али оно што имамо 
дијелимо међусобно, тако да смо 
договорили у наредном периоду 
још једну донацију брашна за 
Психијатрију – навела је Ковачева.  

Исред ЈЗУ Специјална болница 
за психијатрију у Сокоцу, вршилац 
дужности директора Драган Булајић 
је подсјетио да је ово само један од 
наставака сарадње са Црвеним крстом 
те позвао све који могу да подрже 
овакве потезе, јер ова установа броји 
140 пацијената из цијеле Републике 
Српске. 

Вршилац дужности директора Завода за 
форензичку психијатрију Ђорђе Радић 
захвалио се на вриједној донацији те 
најавио нове пројекте о којима ћемо 
опширније пистати у наредном периоду.   

– За нашу установу, која броји 
141 пацијента, ова донација у 
вриједности од 6.800 КМ је од 
великог значаја и захвални смо 
на сарадњи која ће се свакако 
наставити у наредном периоду – 
додао је он.  

Након посјете здравственим устано-
вама, представници Црвеног крста 
одржали су састанак са Општинском 
организацијом Соколац те разговарали 
о испуњеним и задатим плановима и 
циљевима за ову годину.   

Ведрана Реновица
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Педесет трећи Међународни сајм туризма у Новом Саду

Н
а 53. Међународном сајму 
туризма у Новом Саду, на 
којем је представљено 
више од 250 учесника из 14 

земаља, хотелу „Златни бор“ уручена 
је диплома са великом златном 
медаљом за унапређење, очување и 
развој спортско-рекреативног и ловног 
туризма, док је етно-насеље „Кум“ из 
Сокоца добило више признања, што 
потврђује квалитет и широк спректар 
понуде овог угоститељског објекта.   
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Власник етно-насеља „Кум“ Данко Вучак 
каже да велики број гостију долази 
са подручја Новог Сада, Војводине и 
Београда па је ово била прилика да се 
представе ширем аудиторијуму.  

– Добили смо Плакету Новосад-
ског сајма за висок квалитет 
смјештаја и гастрономске понуде, 
диплому са великом златном 
медаљом за врхунски квалитет 
апартманског смјештаја, златну 
медаљу за врхунски квалитет 
етно-понуде те врхунски ниво 
гастро понуде и та признања 
нам много значе. Ово није прва 
награда јер смо 2019. године 
награђени златном медаљом за 
квалитет услуге. Нова признања 
су само потврда да смо на правом 
путу развоја савременог туризма 
– закључио је Вучак.

Према ријечима једног од власника 
хотела „Златни бор“ Милана Јоловића 
у оквиру промоције туризма, на Сајму 
су се нашли излагачи из  Србије, Црне 
Горе, Босне и Херцеговине, Републике 
Српске, Сјеверне Македоније, Хрватске, 
Словеније, Мађарске, Турске, Румуније, 
Кипра, Бугарске, Ирака и Аустрије.  

– Могу слободно рећи да смо 
били без конкуренције по питању 
односа квалитета услуга и цијена 
које нудимо у односу на регион. 

Заговорник сам чињенице да је 
туризам једина привредна грана 
у Сокоцу којом можемо парирати 
како региону тако и шире и 
требамо и морамо се развијати 
у том правцу – рекао је Јоловић 
те додао да је Соколац општина 
која се налази на путном правцу 
према Сарајеву и Јахорини и да 
треба да се користе привилегије 
локалитета, да туристи долазе 
и враћају се овдје задовољни 
квалитетом услуга.

Ведрана Реновица 

КВАЛИТЕТ 
СОКОЛАЧКИХ 
УГОСТИТИТЕЉА 
ПРЕПОЗНАТ ШИРОМ 
ГРАНИЦА
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У Видрићима почели радови на постављању соларних панела 

С
редином децембра, у 
Сокоцу, на локалитету 
Видрићи почели су радови 
на постављању првих 

соларних панела, у чему се окушала 
фирма „DDM Energy“. Капацитет 
прве електране биће 150 киловата, 
заузимаће око 2.000 квадратних 
метара површине, а намијењена је 
за продају електричне енергије на 
домаће и инострано тржиште. 

Према њиховим виђењима прва и 
најважнија предност овог пројекта 
огледаће се у финансијском аспекту, 

посебно ако узмемо у обзир високе 
цијене електричне енергије.

–  Први смо почели са изградњом 
и сигурно је да ће у скоријој 
будућности, на подручју општине 
Соколац бити још петнаестак 
соларних електрана, тако да се 
очекује побољшање квалитета 
електричне енергије и напона. 
Једна од добробити је производња 
веће количине енергије за 
домаће и инострано тржиште, 
али исто тако једнако је важно 
отварање нових радних мјеста. 
Као крајњи позитивни учинак 
оваквих пројеката је податак да 
ће са изградњом тих петнаестак 

соларних електрана на подручју 
ове локалне заједнице бити 
уложено неколико милиона 
марака – наводе из поменуте 
фирме.

За изградњу соларне електране 
„Видрићи 1“ потребно је нешто више 
од два мјесеца а након тога планирани 
су радови на успостављању друге 
електране „Видрићи 2“.

– Уколико радови буду завршени 
до средине фебруара, већ са 
31. мартом идуће године биће 
испоручена одређена количина 
енергије. Почетком априла моћи 
ћемо сумирати и прве финансијске 
резултате. Површина земљишта 
довољна је за постављање још 
једне електране, што већ имамо у 
плану. Ова инвестиција коштаће 
око 350.000 КМ – открили су нам 
у фирми „DDM Energy“. 

Додали су и да за пројекат нису тражили 
никакву подршку јер је ријеч о приватној 
инвестицији те да једино очекују 
разумијевање од Општине Соколац у 
смислу рјешавања документације.

Јелена Маринковић

ПРВИ РЕЗУЛТАТИ 
РАДА СОЛАРНЕ 
ЕЛЕКТРАНЕ НА 
ПРОЉЕЋЕ
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Први регионални састанак Удружења мљекара Сарајевско-романијске регије

У Сокоцу је 27. децембра 
одржан први регионални 
састанак три удружења 
мљекара Сарајевско-рома-

нијске регије, односно произвођача 
са подручја општина Соколац, Хан 
Пијесак и Рогатица, а присутни су били 
и представници Ресора за пружање 
стручних услуга у пољопривреди 
Подручна јединица Источно Сарајево. 
Разматрани су егзистенцијални 

проблеми са којима се мљекари 
тренутно сусрећу а чије рјешавање је 
кључно за одрживост производње. 
Донесен је закључак да се у јануару 
2023. године упути захтјев Мљекари 
„Пађени“ како би се кориговала цијена 
откупног млијека.

Предсједник Удружења „Благо 
Романије“ Саша Каповић истиче да 
фармери морају наступати сложно 
уколико желе да остваре своја права.

– Кроз захтјев желимо да изра-
зимо незадовољство откупном 
цијеном млијека. Евидентно је 

да је у све три општине дошло до 
пада производње млијека. То је 
посљедица наглог скока инпута 
од 60 до 100 одсто у производњи, 
а цијена откупног млијека се 
повећала за свега 20 пфенига. 
Дакле, откупљивачи нису пратили 
цијене које су расле у инпутима 
те тражимо већу цијену откупа од 
1 КМ. Још једна проблематика је 
лимитирана производња до 5.000 
и преко 5.000 литара млијека. Иако 
у свом домаћинству остварујем 
производњу преко 5.000 литара и 
предајем млијеко по вишој цијени, 
није у реду да произвођачу који 
произведе мање литара, а млијеко 
је исте класе, плаћају јефтиније 
по литру. У одређеним мјестима 
постоје сабирни лактофризи гдје 
фармери довозе своје млијеко те 
троше своје ресурсе и гориво. 

На састанку је констатовано да 
уколико Мљекара „Пађени“ не буде 
имала разумијевање за упућени 
захтјев, мљекари ће заједно одлучити 
који ће бити њихов сљедећи потез за 
изналажење рјешења.

Јелена Маринковић

ОД ЈАНУАРА ХИТНО 
КОРИГОВАЊЕ ЦИЈЕНЕ 
ОТКУПНОГ МЛИЈЕКА



Вриједна донација компаније „Оногошт“

К
омпанија „Оногошт“ својим 
пословним умијећем давно 
је превазишла локалне 
оквире. Пред крај ове године 

одлучили су да средства сакупљена од 
наплате биоразградивих кеса усмјере 
за набавку вриједног медицинског 
апарата, биохемијског аналајзера, који 
је средином децембра уручен Дому 
здравља у Сокоцу.    

Власник компаније „Оногошт“ Миломир 
Ногоштић овим поводом је истакао да се 
радује оваквим догађајима и да је сигуран 
да су донијели исправну одлуку када 
су бирали гдје усмјерити овогодишњу 
донацију.  

– Сматрали смо да је Дом здравља 
установа која заслужује нашу 
пажњу, а медицински апарат који 
смо уручили дошао је у праве руке и 
биће од користи како особљу
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Атако и   нашим сугра-

ђанима – казао је 
Ногоштић.  

Директорица Дома 
здравља „Др Љубо-
мир Ћеранић“ Соко-
лац др Адријана 
Станар изразила 
је захвалност ком-
панији Оногошт, 
јер су, како каже, 
препознали њихове потребе. 

– Ријеч је о биохемијском 
аналајзеру, савременом апарату 
помоћу ког је могуће извршити 
бројне биохемијске анализе. Апарат 
ће свакодневно бити у употреби на 
корист, како наших суграђана тако 
и других корисника. 

Дипломирани медицинско-лаборато-
ријски инжењер Свјетлана Ђурђић 
истакла је да лабораторија има дугу 
традицију и да настоје да одрже 
континуитет пружања квалитетних 
услуга нашим суграђанима.  

– Дужност нам је да одржимо углед 
који су стварале генерације прије нас. 
Изузетна ми је част да присуствујем 

овом чину – казала је она.  

Директор Компаније Љиљана Шука 
појаснила је да Компанија сваке године 
средства прикупљена од наплате 
биоразградивих кеса за куповину, уручи 
организацијама или установама које 
доприносе побољшању живота у нашој 
средини. 

– Прошле године новчана средства 
смо уручили Планинарском 
друштву „Гласинац“ а ове године 
смо једногласно донијели одлуку 
да то буде Дом здравља у Сокоцу – 
саопштила је она.  

Фирма „Оногошт“ основана је 1996. 
године и примјер је успјешне породичне 
фирме.

Бојана Марковић

ДОМУ ЗДРАВЉА У 
СОКОЦУ УРУЧЕН 
БИОХЕМИЈСКИ 
АНАЛАЈЗЕР 
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О Четрдесет седма годишњица медијског информисања у Сокоцу

Генерал Пандуревић одржао предавање у Сокоцу

Ј
авно предузеће „Инфо центар“ 
стоји на темељима дуге 
традиције коју су започела 
велика новинарска имена 

у некадашњем Радију „Романија“, 
седамдесетих година. Данашњи 
насљедник „Инфо центар“ настоји 
да оправда своје постојање, али 
и да иде у складу са савременим 
токовима. Као такво предузеће дјелује 
од 2009. године. Данас има неколико 
дјелатности: емитује свакодневно 
шест часова радијског програма, 
издаје Соколачке новине и уређује 
портал infocentar.ba. Информисање 
у нашој локалној заједници веже се 
за 30. новембар 1975. године, када је 
отворен Радио „Романија“, присјетио 
се први директор тадашњег радија 
и бивши директор „Инфо центра“ 
Бранимир Ђурковић. 

– Тих 47 година протекло је 
у различитим успјесима и 
неуспјесима, али Радио „Романија“ 
је имао своју улогу и мјесто у 
тадашњем друштву као и у ратним 
годинама. Ово што данас имамо 

Г
енерал Војске Републике 
Српске у пензији Винко 
Пандуревић одржао је 23. 
децембра, у Сокоцу предавање 

на тему „Прерасподјела моћи и утицаја 
у свијету – Сукоб у Украјини и његов 
одраз на регионалне безбједносне 
изазове, ризике и пријетње“.   

Пандуревић је на предавању говорио о 
безбједносним и сличним изазовима 
у региону и свијету у цјелини, који 
су од великог утицаја на положај 
Срба и српског народа и нагласио да 
сматра да је ова тема, која је некима 
географски можда далеко од наших 
простора, ипак геополитички и 
безбједносно врло близу, са великим 
одразом и значајем на наш положај. 
Пандуревић је ово назвао повољним 
геополитичким тренутком за српске 
интересе гдје не бисмо требали да 
заузимамо ниједну чврсту страну и да 
се сврставамо било гдје, осим на ону 
страну која испуњава наше интересе.

није исто, али засигурно функција и 
важност предузећа јесу – казао је 
он и додао да су тих седамдесетих 
била лијепа времена, што се 
могло видјети по ентузијазму 
тек запослених, али вјерује да та 
традиција данас има на коме да 
остане. 

Директорица „Инфо центра“ Јелена 
Станишић казала је да запосленима 
импонује када предузеће ословљавају 
под именом Радио „Романија“.

– У ратном периоду наше колеге 
су биле спремне да на најтежим 
позицијама професионално 
одраде своје задатке. Ми им се 

дивимо, а то што смо учили од 
најбољих, подстрек нам је да се 
у најбољем свјетлу представимо 
слушаоцима. Наш програм се 
емитује и путем интернета, тако 
да се може слушати ван граница 
земље. С поносом кажем да моје 
колеге професионално, објективно 
и одговорно обављају своје 
задатке – додаје она. 

Захваљујући разумијевању Радија 
РС и уступљеном простору њихове 
фреквенције 99,9 mhz, „Инфо радио“ 
емитује шест часова властитог 
програма сваког дана.

Јелена Маринковић

ТРАДИЦИЈА КОЈА ТРАЈЕ

– Ако видимо да је интегритет 
Србије важан, онда нам је важан 
интегритет Украјине. Ако видимо 
да су људске слободе и права 
важни Русима у Донбасу, тако су 
важна и Србима на Косову. Србија 
се, рецимо, у неким резолуцијама 
определила да гласа у интересу 
Украјине, јер је то у интересу 
правде, али још увек није увела 
санкције Русији, а то није учинила 
ни Република Српска. Морамо бити 
истрајни и уздати се у своју снагу, 
јер нам нико неће помоћи – рекао 
је Пандуревић и додао да кроз ово 
предавање својим суграђанима, 
пријатељима и родбини жели да 
пренесе нека своја сазнања и 

искуства која су прилично широко 
везано за ову област. 

– Останимо своји на своме, боримо 
се за своје, тражимо савезнике, 
помозимо правди и слободи, али 
будимо свесни која је снага силе и 
моћи – закључио је Пандуревић. 

Предавање је организовало Завичајно 
удружење „Романија“ из Београда.

Јелена Ћајић

БОРИМО СЕ ЗА 
СВОЈЕ, АЛИ БУДИМО 

СВЈЕСНИ КОЈА ЈЕ 
СНАГА СИЛЕ И МОЋИ
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О
смог децембарског дана, 
у 72. години живота, 
преминуо Бранимир 
Ђурковић, први директор 

и уредник Радио „Романије“, угледни 
новинар и друштвено-политички 
радник.

Основну и средњу школу завршио 
је у Сокоцу а Факултет политичких 
наука у Сарајеву. Након студија 
враћа се у свој Соколац гдје, уз 
подршку руководства општине, 
активно учествује у формирању 
Радио станице „Романија“, гласила  
које је деценијама  било без премца 
у области информативне дјелатности 
на простору Сарајевско-романијске  
регије.

Обављао је дужности директора 
и главног и одговорног уредника 
Радија, а својим преданим радом 
оставио неизбрисив траг у области 
информисања.  Био је први дописник 
Радија „Сарајево“ из Сокоца. 
Сарађивао је, у вријеме седамдесетих 
година прошлог вијека, и са бројним 
другим гласилима на подручју БиХ. 
Своје прве  кораке у новинарству 
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направио је у студентском листу 
„Наши дани“, који је  седамдесетх 
година 20. вијека  био  гласило у 
коме се освајала слобода у јавном 
информисању тог једнопартијског 
система. У вријеме студија бавио се 
и фотографијом. Његове фотографије 
неријетко су се налазиле и на 
страницама познатих сарајевских 
новина. Након успјешног рада у 
Јавном предузећу радио „Романија“, 
обављао је бројне одговорне  
дужности у органима управе општине 
Соколац.

У гимназијским данима активно се 
бавио атлетиком, биљежио завидне  
резултате на  атлетској стази у 
тркачким дисциплинама. 

Остаће упамћен по радиности, 
фанатичној радној дисцплини, 
одговорном односу према обавезама 
на радном мјесту. Сваки посао је 
радио темељно, без импровизација 
и површности, а исти однос према 
радним задацима тражио је и од 
својих колега.  Није мали број оних 
које је подучио новинарству а касније 
су постали позната имена у овој 
тешкој професији.

Посебно часно је обавио своје 
задатке у минулом Одбрамбено-
отаџбинском рату као  старјешина 
у Војсци Републике Српске. У том 
смутном времену показао је да се и 
у ратном хаосу може бити и остати 
човјек.  

Био је активан и у политичком 
животу соколачке општине, у коме 
је оставио упечатљиве трагове. И у 
овој области до изражаја су дошли 
Бранчилови принципи: поштење и 
коректан однос; гласно је осуђивао 
бахатост, једноумље и политичко 
профитерство, због чега је имао 
снажну подршку грађана општине 
Соколац. 

Учинио је много да се не забораве 
заслуге учесника Великог 
рата, солунских добровољаца 
са Романије. Успјешно је 
водио општинско Удружење 
потомака и поштавалаца  ратних 
добровољавца 1912–1918. године. 

Пред сам крај свог радног вијека 
Бранимир се враћа у информативну 
дјелтност, у медијску кућу под 
именом „Инфо центар“ Соколац 
гдје обавља дужност директора. И 
у том времену успјешно води ово 
гласило, у друштву новинара који су 
деценијама радили у информисању, 
али и оних који су преко четири 
деценије млађи. У пензију је отишао 
2017. године.

Емотивно је за „Инфо радио“ 
говорио 30. новембра, на дан када 
се навршило 47 година  од „рођења“ 
Радио „Романије“, истакавши да је 
био судионик у изградњи темеља 
информисању на подручју општине 
Соколац, времена  у коме се много  
младих из малог града школовало 
у другим мјестима, па се, након 
тога, враћало у завичај, гдје их је 
чекао посао.

Ето, само осам дана касније, 
нажалост, писали смо ове тужне 
редове, сјећање на великог 
човјека – нашег Бранимира, који 
је напустио овоземаљски живот. 
Тужни смо због његовог одласка и 
нема ријечи да се искаже оно што 
је доброг за своју општину урадио.

Његова супруга Мира, часна 
супруга, мајка и бака, кћерка 
Милица и син Младен, унуци, могу 
да буду поносни што су имали 
свог Бранчила, брижног супруга, 
племенитог оца и дједа, човјека 
који је заслужио рајско насеље и 
вјечно помињање. 

Колектив „Инфо центра“ Соколац

БРАНИМИР
ЂУРКОВИЋ
(1951–2022)
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К
оњичка јединица жан-
дармерије Министарства 
унутрашњих послова Репу-
блике Српске боравила 
је почетком новембра, 

у Сокоцу како би презентовала 
ову јединицу широј јавности на 
подручју полицијске управе Источно 
Сарајево. Полицијски службеници 
ове јединице прошли су кроз 
Соколац на службеним коњима те 
посјетили соколачки вртић, основну 
и средњу школу.  

запречавања коњима пролазак 
лица  – казао је Подинић.  

Јединица коњице је једна од 
најмлађих организационих јединица 
Министарства унутрашњих послова 
Републике Српске, која је формирана 
2019. године и располаже са десет 
службених коња двије пасмине: 
њемачки спортски коњ и домаћа 
пасмина – липицанери.

– Овакве јединице у данашње 
вријеме се најчешће користе 
у превентивне сврхе, као што 
је случај и у нашем граду, 
да презентујемо јединицу и 
њено постојање али и као вид 
атракције – казао је Подинић и 
додао да ће службени коњи три 
дана боравити на подручју које 
оперативно покрива Полицијска 
управа Источно Сарајево.

Циљ Коњичке јединице је да зближи 
грађане и МУП РС. Основана је 2019. 
године по узору на многобројне 
савремене европске земље а њен 
циљ је успостављање јавног реда и 
мира. Осим за радне, ова јединица се 
користи и у парадне сврхе.  

Јелена Ћајић

Замјеник командира Полицијске 
станице Соколац Ђорђије Подинић 
објаснио је да према Закону о 
полицији и унутрашњим пословима 
у полицијска овлаштења спадају 
употреба средстава принуде гдје 
су, између осталог, предвиђени и 
службени коњи. 

– Службени коњ може да 
се употријеби као средство 
принуде ради успостављања 
нарушеног јавног реда и мира 
и ради запречавања проласка 
лица. Употребом се сматра 
кретање коњима према лицима 
ради њиховог раздвајања 
или потискивања, односно 

КОЊИЦА МУП-А 
РС ПОСЈЕТИЛА 
СОКОЛАЦ
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Висока школа за услужни бизнис Соколац 

С
туденти и професори 
Високе школе за 
услужни бизнис 
Соколац, у децембру, у 

оквиру Ерасмус+ пројекта К152 
„International Youth Mobility“, били су 
домаћини студентима партнерских 
организација из Белгије, Италије, 
Румуније и Турске у оквиру 
провођења активности на пројекту 
„Не дискриминацији“.  

Према ријечима директора Огњена 
Бакмаза, ријеч је о активностима 
у сврху борбе против расизма, 
спречавања предрасуда и 
дискриминације према избјеглицама, 
рањивим групама и мигрантима. 

– Студентима партнер-ских 
институција смо организовали 
седмодневну посјету Босни 
и Херцеговини а они су један 
дан боравили и на нашој 
високошколској установи и том 
приликом им је доц. др Дражен 
Еркић одржао предавање на тему 
„Дискриминација и откривање 
кривичних дјела везаних за 
дискриминацију у Босни и 

Херцеговини”. У реализацији 
и имплементацији пројекта 
учествовали су професорица 
Ивана Ђурић Мојсиловић и пет 
студената – казао је Бакмаз.  

На позив универзитета из Хаена 
у Шпанији наставно и ненаставно 
особље Високе школе за услужни 
бизнис средином децембра је 
боравило и активно учествовало на 
петом по реду International staff week – 
Jaen december 2022., у оквиру Ерасмус 
+ пројекта KA171. Са универзитетом 
из Хаена том приликом је потписан 
споразум о мобилности студената 
у наредном периоду и заједничкој 
организацији 2. по реду Међународне 
научне конференције – Јахорина 
2023. 

Свечаном додјелом диплома и 
пригодним програмом у новембру, 
на Високој школи за услужни бизнис 
у Сокоцу испраћена је 15 генерација 
студената ове образовне установе, 
у оквиру које је дипломе преузело 
око 140 свршених студената. У нову 
школску годину уписано је око 600 
студената.  

Јелена Ћајић
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О
сновна школа „Соколац“ 
и ове године подржала 
је хуманитарну акцију 
„Обрадујмо вршњаке 

на Косову и Метохији“ и опремање 
Дневног центра „Подржи ме – 9. 
јануар“ у Косовској Митровици. 
У 50 школа у Српској, колико их 
се одазвало акцији, прикупљено 
је укупно 36.500 КМ, а највише 
средстава донирали су соколачки 
основци – 3.175 КМ. Директор школе 
Ђорђе Рајић казао је да је изразито 
поносан.

– Ово је девета година како Одбор 
за помоћ на Косову и Метохији 

организује хуманитарне акције, 
а наша школа је учествовала 
сваки пут. Захваљујем се дјеци 
и њиховим родитељима због 
којих смо опет школа са највише 
прикупљених средстава. Ово 
није први пут, још смо током 
двије године били проглашени за 
школу која је донирала највише 
помоћи – изјавио је Рајић. 

Рајић је изразио наду да ће се дјеца 
Романије и Космета још чвршће 
повезати у наредном периоду, како 
кроз вид новчане подршке коју 
овдашњи школарци пружају својим 
вршњацима, тако и кроз организацију 
посјета.

Средином децембра, у склопу 
кампање „Слави одговорно, слави 
без ватреног оружја“ службеници 
Полицијске станице Соколац 
ученицима ове школе одржали су 
предавање у циљу подизања свијести 
о посљедицама употребе ватреног 
оружја и пиротехничких средстава. 
Према ријечима криминалистичког 
инспектора Степе Стјепановића, у 
сусрет празницима Министарство 

унутрашњих послова РС, уз подршку 
УНДП-а, реализује низ активности 
како би грађани наступајуће празнике 
прославили у безбједном.

– У основној и средњој школи 
организовали смо едукативна 
предавања како бисмо на њима 
прилагођен начин указали 
на чињеницу да не постоји 
безопасно ватрено оружје као 
ни пиротехничка средства и 
да то нису играчке – навео је 
инспектор. 

Он је апеловао на родитеље да дјецу 
упознају са могућим посљедицама 
нестручне употребе и да су они ти 
који сносе одговорност за поступке 
малољетника. 

Јелена Маринковић

ОШ „Соколац“ едукативно и хумано завршила прво полугодиште

ШКОЛАРЦИ 
ПОДРЖАЛИ 
ВРШЊАКЕ НА 
КОСМЕТУ
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У
ченици Средњошколског 
центра „Василије Острошки“ 
22. децембра, пред бројном 
публиком у Парохијском 

дому Цркве Светог пророка Илије 
премијерно су извели хуманитарну 
представу „Састанак наслијепо“. 
Прикупљена средства од продаје 
улазница и добровољног прилога 
износе 677 конвертибилних марака 
а биће уручена за лијечење малог 
Вукашина Мићевића из Рудог, који 
болује од ријетке болести па је 
неопходно лијечење у Турској.   

Соколачки средњошколци велики хуманитарци

Професор српског језика Ана Марић, 
која води Драмску секцију СШЦ 
„Василије Острошки“, каже да је 
поносна на ученике јер је успјела да 
им пренесе љубав према позоришту 
и умјетности.  

– Текст за ову представу 
написала је колегиница са Пала 
Слађана Клачар, иначе професор 
енглеског језика. У представи 
учествује пет глумаца, али ту су 
и други ученици који су помагали 
око сцене и костима. Ученици су 
заиста вриједни и талентовани, 
али поред тога и велики људи. 
Заједно смо одлучили да 
представа буде хуманитарног 
карактера и сматрамо да је новац 
сада најпотребнији маленом 

ЗА МАЛОГ 
ВУКАШИНА 
МИЋЕВИЋА 
ПРИКУПЉЕНО 
677 КМ
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Вукашину. Искрено се надамо да 
ће Вукашин отићи на лијечење и 
желимо да све прође како треба 
– навела је она.

Драмска секција окупља око 15 
ученика који, и поред наставних 
обавеза, нађу времена да се посвете 
глуми и покажу завидан таленат.  

Главна улога Станиславе припала 
је младој ученици четвртог 
разреда гимназије рачунарско-
информатичког смјера Анастасији 
Симић. 

– То је дјевојка која је у касним 
тридесетим годинама, не жели 
више да иде на састанке, али 
пристаје још само на овај. 
Излази са момком Богољубом 
али покушава да остави што гори 
утисак, зато што јој је досадило 
да се сређује за оне који је не 
заслужују – појаснила је она.  

Улогу Богољуба, нежење који има 
више од тридесет година, кога 
поред мајке и читава породица 
жели оженити, извео је Данило 
Васић, такође ученик четвртог 
разреда гимназије рачунарско-
информатичког смјера.  

Бранка Радоњић
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омљењем славског колача 
и освећењем жита, Установа 
за предшколско васпитање 
и образовање Соколац 

обиљежила је крсну славу Светог 
Николаја Чудотворца – Никољдан. 

Вршилац дужности директора ове 
установе Мирјана Субашић казала 
је да је ово један од најсвечанијих 
празника који обиљежавају уз велики 
број активности: креативне радионице, 

новогодишње фотографисање, ба-
зар, представу за дјецу те свечану 
Никољданску приредбу, у оквиру које 
су се представиле три вртићке групе 
и гости, најмлађи чланови КУД-а 
„Романијска луча“.  

Како је истакла васпитачица Јована 
Булајић, дјеца су показала да његују 
своју традицију и обичаје.

– У протеклом периоду вриједно 
смо радили са нашом дјечицом 
која су пјевала традиционалне 
никољданске пјесмице, приказала 
шаљиве игроказе и скечеве, а 
највећа радост им је била што су 
носили народну ношњу – рекла је 

П
очетком новембра, из 
штампе је изашла друга 
књига младог соколачког 
аутора Ђорђа Ковачевића, 

добитника многобројних награда и 
признања на републичким, државним 
али и међународним литерарним 
конкурсима. „Нада и опрост“ је његова 
друга књига у издаваштву Културно-
издавачког центра „Српска кућа“ из 
Пожаревца.   

Ђорђе каже да је овом књигом 
заокружио своје средњошколско 
стваралаштво.

Булајићева. 

Поводом Никољдана ове године је по 
27. пут организован традиционални 
сценски приказ у којем Свети Никола, 
у пратњи анђела, пролази улицама 
Сокоца и дарује дјецу слаткишима.  

Душка Лукић, вршилац дужности 
директора Установе за културу 
„Перо Косорић“, која је организатор 
манифестације, истакла је да се 
она одржава од 1995. године и да 
за циљ има да кроз сценски приказ 
приближи лик Светог Николе, кога 
Српска православна црква и вјерници 
прослављају 19. децембра. 

Улогу Светог Николе увјерљиво је 
приказао Дејан Елез, који је истакао да 
је један од циљева ове манифестације 
да млађим нараштајима преносимо 
обичаје и традицију, уз наду да ће у томе 
истрајати и у годинама које долазе. 

Према народном вјеровању, Свети 
Никола дарује дјеци и сиромашнима 
поклоне у чизмицама и чарапама које 
се остављају на прозор, а ова традиција 
се његује и данас. 

Јелена Ћајић

НА РАДОСТ 
МАЛИШАНА У СОКОЦУ 
БОГАТ ПРОГРАМ 
НИКОЉДАНСКИХ 
СВЕЧАНОСТИ

Нова књига Ђорђа 
Ковачевића 

– Књига обухвата низ 
приповиједака које су настале 
у периоду мог средњошколског 
образовања и обједињује 
више циклуса почевши од  
дескриптивних пејзажистичких 
есеја, историјски циклус, 
биографски циклус и циклус 
родољубивих приповиједака. 
Приповијетке не одговарају истој 
тематској цјелини и заправо 
представљају спој радова који 
су настали за разне литерарне 
конкурсе те радова који су 
настали у тренуцима доколице 
или нарочите инспирације, тако 
да је ова књига потврда мог 
сазријевања – истиче Ковачевић. 

„Нада и опрост“ је укоричила 29 
приповиједака, путоказа за људе чистог 
срца како би пронашли своје мјесто под 
небом. 

– Потрудићу се да ми ова књига 
буде оријентир да не заборавим 
од чега сам кренуо и ка чему 
стремим. Иако није обимна, она је 
за мене итекако потврда да човјек 
у животу може постићи све оно 

што зажели, само ако је довољно 
храбар да ради за то и да се 
супротстави мишљењима околине 
која често може да спутава – 
закључио је Ковачевић. 

Читалачка публика ће имати прилику 
да се детаљније упозна са садржајем 
ове књиге на промоцији крајем јануара 
или почетком фебруара 2023. године.  

Наредне године свјетло дана би 
требала да угледа и његова трећа 
књига, збирка пјесама међу којима ће 
се наћи и „Војникова сјена“, пјесма која 
је уврштена у часопис „Сребрни вијенац“ 
Српског просвјетног и културног 
друштва „Просвјета“.

Јелена Ћајић  

„НАДА И ОПРОСТ“ – 
ПУТОКАЗ ЗА ЉУДЕ 
ЧИСТОГ СРЦА
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У Народној библиотеци 
Соколац, 4. новембра 
одржана је промоција књиге 
„На Космету“, соколачког 

књижевника Миланка Боровчанина 
Ромсока. Ово је његова шеснаеста 
укоричена храброст, а ријеч је о 
путописним причама историјског, 
али и умјетничког карактера. На 400 
страница књиге смјештено је десет 

СВИЛЕНА 
ПОЕТСКА ДУША 
ПРЕДСТАВИЛА 
НОВУ КЊИГУ

МИСЛИ СУ 
ТУ, ОКО НАС, 
САМО ИХ ТРЕБА 
ПОКУПИТИ

Шеснаеста укоричена храброст Миланка Боровчанина Ромсока

Промовисана „Мала збирка великих промисли“ Миливоја А. Јанковића

путописних прича о Ромсоковом 
путешествију са наших најљепших 
планина, преко далеке Москве, па све 
до Косова и Метохије и манастира 
Хиландар. 

Како нам је аутор открио већ има у 
плану издавање наредне књиге.

– Све приче у књизи „На Космету“ 
посвећене су мојим пријатељима, 
личностима које заслужују да се 
њихово име нађе испод наслова 
приче. Има доста вјеродостојних 
историјских података, као и 
митолошких детаља нарочито 
везаних за Романију и друге 
планине. Сада је у припреми нова 
књига о времену и људима, који 
полако нестају. Нестаје и мој крај 
о којем пишем. За двадесетак 
година у њему неће бити живе 
душе, шуме ће се вратити гдје 
су биле и прије него су их наши 
преци крчили. Али, с обзиром на 
то да на тим просторима постоје 
стећци, споменици из турског и 

У Народној библиотеци 
Соколац, у новембру промо-
висана је књига „Мала 
збирка великих промисли“ 

Миливоја А. Јанковића, зборник 
мисли, цитата и мудрости.  

османлијског доба, као и наши 
споменици, надам се да ће опет 
неко доћи ту да живи – додао је.

Рецензент књиге је књижевник 
Слободан Ристовић.  

– Поезија је богобојажљиво стање 
некога коме је Бог дозволио да 
користи речи. Миланко те речи уме 
да користи и када бих могао још 
приземније о њему да говорим, а 
да речи имају већу снагу, учинио 
бих то – поручио је Ристовић. 

Миленку Јевђевићу овај пут припала је 
улога модератора.

– Ромсок је једна топла 
православна душа, заљубљеник 
у природу, у православље, у све 
оно што је лијепо а српско. Оно 
што је специфично за књигу „На 
Космету“ јесте да пропагира здрав 
живот и боравак у природи – 
навео је Јевђевић и подсјетио да 
је Миланко Боровчанин Ромсок 
носилац Ордена Крст милосрђа. 

Јелена Маринковић

Сама тематика овог зборника је 
разноврсна и жанровски богата, а 
аутор је истакао да је прикупљање и 
одабир мудрости трајао дуго, али да 
их вријеме није превазишло. 

– „Мала збирка великих 
промисли“ је мала енциклопедија 
650 појмова на 620 страница. 
Како нема ниједне мисли о 
којој се може промишљати без 
опасности за судбину сопствене 
мисли, нека судбина ових 
тромисли буде промишљање о 
њима, макар у периоду бокорења, 
ројиће се онолико колико их 
будемо читали и допуњавали – 
рекао је Јанковић и додао да су 
издавање ове књиге помогли 
градоначелник Источног 
Сарајева, начелник општине 
Соколац, „Романијапутеви“, 
„Златни бор“, „Оногошт“ и други 
соколачки привредници.

Један од рецензената књиге Наташа 
Јанковић истакла је да је збирка 
мала у односу на то шта се све може 

прикупити и забиљежити у свјетском 
мору мисли, али представља велики 
изазов и самом аутору кроз мото: 
Ниједан дан без записане мисли.  

– Свака изрека, мисао и промисао 
је велика кад се употријеби на 
правом мјесту и у право вријеме. 
Иако је збирка настала као 
реакција на животна збивања, 
она у себи садржи мелем на рану 
тренутка и универзалну мисао 
генерацијa читалаца – казала је 
Јанковићева.  

Директор Матичне библиотеке 
Источно Сарајево Наташа Кулашинац 
изразила је задовољство што је ова 
установа омогућила Јанковићу право 
издаваштва и што су на полеђини 
књиге застава и грб Републике Српске.  

Миливоје А. Јанковић aутор 
је монографије „Јанковићи од  
Дурмитора до Романије, од Дробњака 
до Гласинца, од Комарнице до 
Решетнице“ и књиге „Мали атлас 
великог свијета“.

Јелена Ћајић
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ко бих бирала једну ријеч 
којом бих требала да 
опишем младе људе који 
носе ову причу, рекла 
бих само – одважност. 

У њу су смјештене све остале које 
им се могу приписати – храброст, 
јунаштво, смјелост, херојство, срчаност, 
неустрашивост, одлучност… и трајало 
би то набрајање. Ријеч је о пет младих 
људи на које су поносни сви: родитељи, 
наставници, сродници, суграђани, 
Романијци, па и ја, јер ми је припала 
част да Вам их представим. Наиме, 
17. септембра ове године, у Београду је 
одржана свечаност поводом промоције 
најмлађих официра Војске Србије, а 
на овој манифестацији учествовало 
је петоро Сокочана. Иако се дамама 
увијек даје предност, овај пут због 
њихове бројности, прескочићемо ово 
правило. Причу почињемо са Данилом 
Делићем.  

Данило је рођен 15. јула 1999. године 
у Сокоцу. Општу гимназију је завршио 
2018. године у Сокоцу, а како каже, 
љубав према униформи и војном позиву 
родила се још док је био дијете.  

– За ту моју љубав крив је мој отац 
који је био официр Војске Републике 
Српске и касније Оружаних снага 
БиХ. Гледајући њега свако јутро 
како се озбиљно припрема за 
нови радни дан, будио је у мени 
жељу да и ја једног дана носим 
униформу и будем озбиљан као он. 
Сваког сам дана замишљао да сам 
војник. Временом, док сам растао, 
жеља да постанем војно лице 
није се смањивала. Љубав према 
војсци је прерасла у одговорност 
према отаџбини и моју дужност 

да одаберем војни позив као 
оданост моме народу. Поред тога 
рад у војсци обезбјеђује редовна 
примања и сигуран посао.  

Данило истиче да је највећи изазов 
за њега био уписати Војну академију у 
Београду, Смјер пешадија.   

– Студије на Војној академији су 
биле јако изазовне и пружале 
су нам много војних знања која 
нам користе у официрском раду. 
На школовању сам стекао разна 
знања о наоружању, тактици, раду 
са потчињенима и увјерење да 
човјек једино ако вјерује у себе 
може да достигне жељени циљ. 

Војна академија у Београду, која пружа 
одличне услове за живот и студирање, 
је у саставу Универзитета одбране. 
На Академији су запослени најбољи 
официри Војске Србије који обучавају 
нове генерације младих официра. 
Академија пружа добре услове за 
бављење спортом и могућност 
тренирања у разним спортским 
секцијама, са највећим спортским 
стручњацима у Београду. 

– Поред војне школе Академија 
је и животна школа јер нас је 
научила да се боримо сами, без 
страха, и да ниједна препрека није 
несавладива. Кроз школовање 
сам упознао много добрих људи и 
стекао сам пријатељства за цијели 
живот. Завршетак Војне академије 
не видим као крај мог школовања 
и усавршавања. Своје школовање 
желим да наставим на курсевима и 
усавршавањима за више официре. 
Поред тога имам у плану да упишем 
мастер студије на Факултету 
безбедности.  

Данило тренутно ради у Трећем 
батаљону Пете пјешадијске бригаде 
у Бијељини, на дужности командира 
пјешадијског вода.    

Једнака међу дамама је Сокочанка 
Јована Мијатовић. Рођена је у Сокоцу, 
20. марта 2001. године. Након завршене 

гимназије, без дилеме, одлучила се за 
војни позив. 

– Још од дјетињства сам се 
одушевљавала љепотом и чашћу 
коју носи официрски позив, 
стога сам показивала велико 
интересовање за Војну академију. 
Већ почетком средње школе 
одлучила сам да ћу и сама окушати 
срећу. Одабиру професије свакако 
су допринијели отац и дјед, такође 
војна лица, али пресудна је била 
моја велика жеља. Тренутно сам 
3. година Војне академије, Модул 
саобраћај и транспорт и јако сам 
задовољна досадашњим током 
студија. Дефинитивно, највећи 
изазов је објединити подједнако 
захтјевне академску и војну 
компоненту школовања, али уз 
личну жељу и квалитетан наставни 
и командни кадар, све је могуће – 
рекла је Јована.    

Истакла је да је у будућности, као и друге 
колеге, чекају усавршавања у теренским 
условима, теоријска настава из стручних 
предмета из области саобраћаја 
и транспорта, и наравно, круна у 
школовању сваког кадета, промоција у 
први официрски чин на крају 4. године 
студија.  

– Ту се мој лични и професионални 
напредак неће завршити јер рад у 
служби отвара нова врата у развоју 
сваког младог официра, што ћу 
свакако искористити, надам се, на 
најбољи могући начин. 

Част и понос малог града са истока Српске

СОКОЧАНИ У РЕДОВИМА 
ВОЈСКЕ СРБИЈЕ   



Млада Сокочанка Андреа Бркља 
рођена је 21. маја 2002. године, у Сокоцу. 
Након безбрижног одрастања, средњу 
школу – Војну гимназију завршила је у 
Београду.    

– Мене је као средњошколку 
привукао изазов који носи овај 
позив. Заиста, прије свега сам 
жељела да поставим себи циљ 
који ће ме гурати напријед, који 
ће промијенити моју визију о 
себи, који ће ми показати колико 
заиста могу ако довољно и 
стварно желим. Сада, пет година 
касније, ја сам на другој години 
Војне академије и та првобитна 
страст је прерасла у једну велику и 
непоновљиву љубав према једном 
позиву, часном и захтјевном послу 
који увијек тражи више и увијек 
тражи боље. А ујутру, подићи ће 
се застава и засвираће химна и ја 
ћу, као и многим другим јутрима, 
да замишљам како бацам шапку 
увис и да она лети много више, 
али и много краће него што сам 
то очекивала, и да следећег дана 
долазим на посао и носим своју 
униформу, али овај пут богатију 
за барем једну сјајну звјездицу – 
своје снове прича нам Андреа.

Наша суграђанка Јелена Дубочанин 
рођена је 5. августа 2000. године, 
у  нашем граду. Након завршене 
гимназије одлучила се за одабир војног 
позива.   

– Одувијек сам се дивила љепоти 
официрског позива. Идеју за упис 
на Војну академију сам добила у 
другом разреду средње школе. 
Упис на Војну академију сам 
схватила као један велики изазов и 
кренула да се спремам. Најбитнија 
ми је била подршка родитеља, али 
пресудна у свему томе је била моја 
јако велика жеља – присјетила се 
Јелена. 

Тренутно је на четвртој години, Модул 
пешадија, а за њу је највећи изазов 
усклађивање цивилног и војног живота, 
усклађивање свих војних обавеза и 
терена са учењем и полагањем испита.   

– Школовање на Војној академији 
представља спој академског 
образовања и војничких обука и 
васпитања. Квалитет образовног 
процеса, као и знање и вјештине 
које се стичу током школовања, 
припремају кадете за веома 
одговорну официрску дужност. 
Она подразумијева изузетну 
одговорност и велико одрицање. 
Из мог досадашњег искуства и 
боравка на Војној академији могу 
закључити да она није за свакога. 
Овдје успијевају они који заиста 
воле овај позив, који су изабрали и 
за тај свој пут уложили велики труд 
– казала је она. 

Јелена тренутно ради на дипломском 
раду, а како каже, на прољеће крећу 
завршни терени за њен смјер и након 
тога припреме за промоцију која ће се 
одржати у септембру. Након завршетка 
Академије жеља јој је да упише мастер.

Дванаестог маја 2000. године, у Сокоцу 
рођена је Василиса Мировић, наша 
четврта јунакиња. И ова гимназијалка 
сањала је да једног дана буде војно 
лице.  

– Идеја је постојала још у основној 
школи. Бавила сам се спортом и 
ишла на такмичења, а сви знамо 
да је један од услова за упис 
на Војну академију и физичка 

спремност. Осим тога, била сам и 
одличан ученик. Као неко ко воли 
изазове и на наговор оца, који је и 
сам био војно лице и учествовао у 
рату, одлучила сам да приступим 
конкурсу за упис у Војну школу, 
што ће се касније испоставити 
као најбоља одлука за даље 
напредовање. Тренутно сам 
четврта, завршна година, Модул 
саобраћај и транспорт. 

Василиса образлаже да предмети војне 
историје, психологије и социологије, 
преко математике, физике, механике, 
електротехнике, програмирања и 
вјештачке интервенције, тактике, војне 
топографије, наоружања, командовања 
и руковођења и многих других, пружају 
знања из различитих области. Кадети 
изучавају два страна језика, а часови 
физичког су комбинација са једном од 
борилачких секција.  

– Академија пружа развој 
психо-физичких способности, уз 
поштовање ауторитета и живота 
у колективу. Сматрам да није 
за свакога, али уз рад, труд и 
одрицање итекако је могуће и 
исплативо. Тренутно радим на 
дипломском раду из области 
транспорта и безбједности 
саобраћаја а након тога почињу 
припреме за промоцију најстарије 
класе. Жеља ми је и да упишем 
мастер студије на Саобраћајном 
факултету уз учење још једног 
страног језика – своје планове 
пренијела нам је Василиса.   

Ову годину завршавамо овом 
„вриједном“ причом, у нади да ће и 
наредна бити успјешна као наши млади 
саговорници у овој причи. Кажу да је 
добро отпочети Нову годину са младим 
и паметним људима. То смо и учинили, 
јер наш шпил за успјех има четири даме 
и краља.   

Бојана Марковић

Захваљујемо се на сарадњи,  
сусретљивости и љубазности  

Министарству одбране  
Републике Србије
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АК „Гласинац“ из Сокоца 4. 
децембра је са седам чланова 
учествовао на такмичењу 

у Сарајеву, у Олимпијској дворани 
„Зетра“, које је организовао АК 
„Сарајево“ поводом јубилеја – 75 
година постојања овог клуба. 

Најуспјешнији је био Алекса Бакмаз, 
коме је припала златна медаља 
у дисциплини скок увис за млађе 
пионире са резултатом од 135 
центиметара. 

Тренер соколачких атлетичара 
Неђо Ђуровић појаснио је да је ово 
такмичење било само почетак сезоне 
дворанских такмичења у затвореном 
простору. Према његовим ријечима, 
Катарина Кезуновић се такмичила 
у скоку увис и освојила је бронзану 
медаљу за млађе пионирке са 
резултатом од 125 центиметара. 

– Наступила је и Емилија Радоњић 
у дисциплини 60 метара препоне, 

Футсал клуб „Гласи-
нац Соколац“ 
полусезону у 

такмичењу Друге лиге 
Републике Српске група 
југ завршио је на петом 
мјесту табеле са освојених 
пет бодова, колико има и 
екипа испред „Медицински 
факултет“ из Фоче. 

Након одиграних седам 
кола, Сокочани су 

забиљежили три побједе, исто толико 
пораза и један реми. Тренер соколачких 
футсалера Ненад Ђерић оцијенио је да је 
учинак у сезони остварен половично.  

која је у конкуренцији међу десет 
такмичарки освојила пето мјесто, 
затим Ана Бољанић 60 метара, 
која је у конкуренцији међу 18 
атлетичарки подијељених у три 
групе, заузела осму позицију. 
Нина Мировић је такође била 
међу првих десет док је Михајло 
Крстајић био пети у трци на 60 
метара – додао је Ђуровић. 

Он је додао да је задовољан наступом 
младих атлетичара и најавио 
дворанска такмичења Републике 
Српске и Босне и Херцеговине, крајем 
јануара и почетком фебруара сљедеће 
године, на којима ће учествовати 
Атлетски клуб „Гласинац“.

Бранка Радоњић

Фудбалски клуб „Гласинац 1936“ 
полусезону у такмичењу Друге 
лиге РС група исток завршио 

је на седмом мјесту на табели са 23 
поена колико имају екипе „Власеница“ 
и „Пролетер“ из Дворова. 

У првом дијелу такмичења одиграно 
је 15 кола а Сокочани су забиљежили 
седам побједа, шест пораза и два 
ремија. Посљедње коло одиграно је 

АТЛЕТИКА | Отпочела сезона дворанских такмичења

ФУТСАЛ | Футсал клуб „Гласинац Соколац“

ФУДБАЛ | Фудбалски клуб „Гласинац 1936“

ЗЛАТНА МЕДАЉА ЗА 
МЛАДОГ АТЛЕТИЧАРА 
АЛЕКСУ БАКМАЗА

ПРВИ ДИО 
ТАКМИЧЕЊА 
ЗАВРШЕН НА 
ПЕТОМ МЈЕСТУ

на домаћем терену 13. новембра са 
екипом „Младост“ из Гацка у коме 
је „Гласинац 1936“ тријумфовао 
резултатом 4:0. 

Наставак сезоне предстоји у марту када 
у оквиру 16. кола Друге лиге РС група 
исток у госте долази екипа „Власеница“. 
Како је најављено, утакмица ће се 
одиграти 5. марта. 

Бранка Радоњић

ПОБЈЕДОМ 
ОКОНЧАН ПРВИ 
ДИО ТАКМИЧЕЊА

– У тиму имамо младе играче који 
сви заједнички доприносе нашим 
резултатима. Међутим, издвојио 
бих Николу Рајића који је у Клубу око 
четири године и он је, може се рећи, 
највише напредовао. Прикључио 
нам се и Милош Боровчанин који 
игра велики фудбал у Првој лиги 
РС а који је играо за „Борац“ из 
Бањалуке – додао је он.   

У поменутој лиги, такмичи се осам екипа, 
а првопласирана је „Јахорина“ са Пала са 
18 бодова. У наставку сезоне у фебруару, 
футсалери клуба „Гласинац Соколац“ 
настојаће показати да су квалитетна 
екипа те да заслужују позицију у горњем 
дијелу табеле.

Бранка Радоњић
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Поводом 26 година постојања, 
Одбојкашки клуб „Гласинац“ 
24. децембра је пригодним 

дружењем обиљежио годишњицу 
од оснивања, окупивши велики број 
садашњих и бивших одбојкашица.

Била је то прилика да се дјевојке подсјете 
на многе заједничке тренутке проведене 
у клубу, а првенствено оне са терена 
када су показивале да су прави борци и 
да је „Гласинац“ веома квалитетна екипа.

ОДБОЈКА | ОК „Гласинац“ прославио 26. годишњицу постојања

РУКОМЕТ | Рукометаши „Гласинца“ задовољни полусезоном

ТРАДИЦИОНАЛНО 
ОКУПЉАЊЕ 
ОДБОЈКАШИЦА

Организатори овог 
окупљања били су 
Марко Обреновић и 
Радмила Марковић 
који тренирају старије 
и млађе селекције 
одбојкашица.

Обреновић не крије 
да је поносан на 
одбојкашице, те из 
године у годину истиче 

да оне нису само тимски играчи, него да 
клуб доживљавају као своју породицу.

- Дјевојке су у тиму провеле 
најљепше године младости и 
створена су пријатељства за читав 
живот. Радујем се сваке године 
нашем заједничком сусрету и надам 
се да ће тренутне генерације, али и 
оне које ће доћи препознати значај 
његовања овог традиционалног 
окупљања – поручио је он.

Бивша играчица, која је некад била 
капитен у ОК „Гласинац“ Сњежана 
Вишњић, нагласила је да се прослави 

одазвало око четрдесет одбојкашица, 
те да се сваке године потруде окупити у 
што већем броју иако их већина више не 
живи у Сокоцу.

Вишњићева је упоредила садашња 
такмичења, са онима када је она била 
активна одбојкашица:

- Ми чак нисмо имали дворану, 
док сада играчице имају доста 
повољније услове за тренинге, али 
ипак је све мање интересовања 
не само за одбојку, него спорт 
генерално. Искрено очекујем 
да ће се у наредном периоду ОК 
„Гласинац“ вратити на старе стазе 
када смо се борили за титулу. Сада 
је клуб на средини табеле Прве лиге 
Републике Српске, али мислим да 
могу постићи много бољи резултат 
– закључила је Вишњићева.

Одбојкашице „Гласинца“ су полусезону 
у Првој лиги РС завршиле на осмом 
мјесту првенствене табеле са 14 бодова, 
колико има и екипа испред „Леотар“ из 
Требиња. 

Бранка Радоњић

Полусезона за играче РК 
„Гласинац“ завршена је 
10. децембра утакмицом 

једанаестог кола Прве лиге РС, у којој 
су Сокочани у Дервенти поражени од 
истоимене екипе са 32:21.  

Дебитантска екипа успјела је сакупити 
шест бодова током такмичења и тако 
осигурати позицију на једанаестом 
мјесту на табели, колико има и екипа 

испред ОРК „Борац“ из Бањалуке. 
Омјер утакмица соколачког 
„Гласинца“ је три побједе и осам 
пораза.

Тренер РК „Гласинац“ Јован 
Боровчанин подсјетио је да 
се први пут у Сокоцу игра 
прволигашки рукомет те да је ово 
својеврсна награда играчима, 
који тренирају седам година, за 
њихов труд и рад.  

– Ушли смо у Лигу мало свјесно, 
мало ризично, трудили смо се да 
освијетлимо образ и не будемо 
само посматрачи. Пет бодова 
смо изнад зоне испадања и могу 
слободно рећи да се „Гласинац“, 
с обзиром на распоред који нам 
иде на руку у наставку сезонског 
такмичења, ближи средини  табеле, 
прије него борби за опстанак – 
нагласио је Боровчанин. 

Слиједи зимска пауза а у другој 
половини јануара почеће тренинзи за 
наставак сезоне. Како Боровчанин 
истиче, сасвим је извјесно да он више 

неће бити тренер младих соколачких 
рукометаша. Он наглашава да је 
потребно да се сједне и разговара о 
актуелним проблемима. 

- Шест кола смо одиграли без 
капитена Ђорђа Радовића који је 
кључ наше игре и одбране, затим 
смо у мају остали без једног 
од најталентованијих момака 
Мирослава Мирковића који је 
отишао да игра за „Славију“ из 
Источног Новог Сарајева. Међу 
играчима се издваја и Стефан 
Косорић који је могао да игра 
Премијер лигу. Ту су Милан и 
Иван Бољанић око којих се отима 
пола Прве лиге РС. Поред свих 
наведених проблема, остварили 
смо овај резултат – констатовао је 
Боровчанин. 

             Да ли ће и које промјене наступити 
у руководству РК „Гласинац“, остаје да 
видимо пред наставак другог дијела 
сезоне такмичења у Првој лиги РС. 

Бранка Радоњић
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КОШАРКА | Кошаркашки клуб “Соколац”

БОКС | Боксерки клуб „Гласинац“

КАРАТЕ | Осам медаља за каратисте „Гласинца“ на „Маваши купу“ у Сарајеву

Први дио такмичења у Првој 
лиги РС КК „Соколац“ завршио 
је на позицији у горњем дијелу 

првенствене табеле са 20 поена. 
Тренер домаћих Томислав Тамбурић 
истиче да је Клуб задовољан 
оствареним резултатима у овом 
дијелу сезоне.

– Дијелимо друго мјесто за 
екипом „Рогатица“. Скор 
нам је девет побједа и два 
пораза, само једна побједа 
мање од првопласиране 

ПОЗИЦИЈА У 
ГОРЊЕМ ДИЈЕЛУ 
ТАБЕЛЕ

ВЕЉОВИЋ 
И ТОМОВИЋ 
НАСТАВЉАЈУ 
ДОМИНАЦИЈУ

екипе „Приједор“. О нашим 
резултатима најбоље свједочи и 
то да су наша три играча позвана 
за репрезентацију; Печеница, 
Попадић и Кокоруш. Хтио бих 
да се захвалим публици која 
је долазила у великом броју 
на наше утакмице, а нарочито 
навијачкој групи „Вандали“ – 
додао је Тамбурић. 

За кошаркаше слиједи пауза а након 
тога сусрет на домаћем терену са 
екипом „Слобода 73“ из Новог Града.

Бранка Радоњић

Чланови Боксерског клуба 
„Гласинац“ Лука Вељовић 
и Рајко Томовић су током 

протекла два мјесеца учествовали 
на више такмичења на којима су 
освајали златне медаље, којима 
изнова показују да су перспективни 
спортисти не само Сокоца већ и 
Републике Српске. 

Као такмичари бањалучке „Славије“ 
учествовали су у наставку такмичења 
у оквиру регионалне боксерске лиге. 
Противници су им били такмичари 
из 6 репрезентација, из 10 клубова, а 
такмичење се одржало у Лозници.

Тренер Предраг Бартула рекао је да 
је Рајко Томовић доживио пораз од 
боксера из Новог Пазара док је Лука 
Вељовић своју доминацију показао 

Млади чланови Карате клуба 
„Гласинац“ освојили су 11. 
децембра осам медаља на 5. 

„Маваши купу” одржаном у Сарајеву, у 
веома јакој конкуренцији.  

Тренер овог клуба Миодраг 
Боровчанин навео је да је освојено 
пет сребрних и три бронзане медаље 
те изразио задовољство постигнутим 
резултатима јер су млади такмичари 
показали да карате у Сокоцу има 
будућност. 

– Остварили смо циљ и завршили 
календарску годину такмичењем, 

јер нас наредна чекају тек у марту 
сљедеће године. То би била 
превелика пауза, нарочито за 
наше младе наде које тек почињу 
да упознавају карате. Сребрне 
медаље освојили су Ђорђе 
Копривица, Милица Јовановић, 
Лазар Мирковић, Стефан Јањуш 
и Стефан Пилиндавић док су 
се бронзаним окитили Марија 
Ећимовић, Вукашин Маловић и 
Душан Остојић – додао је он.  

Према ријечима тренера Боровчанина, 
на поменутом такмичењу учествовало 
је 670 такмичара из 58 клубова. 

Бранка Радоњић

УСПЈЕШНО 
ЗАВРШЕНА 
КАЛЕНДАРСКА 
ГОДИНА

савладавши такмичара из Словеније. 

Члан Боксерског куба „Гласинац“ 
Рајко Томовић освојио је 10. децембра 
златну медаљу на турниру „Трофеј 
Милића“ у категорији омладинаца до 
67 килограма.

У Мостару је крајем новембра одржан 
Међународни боксерски турнир 
на коме су боксери „Гласинца“ ову 
прилику искористили за доказивање 
свог талента и постизање запажених 
резултата. Сребрне медаље припале су 
Рајку Томовићу и Марији Амовић док се 
златом окитио Лука Вељовић.

Бартула је најавио да ће се у Бугарској у 
фебруару одржати Европско првенство 
у боксу за младе до 22 године и сасвим 
је извјесно да ће квалификацијама 
приступити и Лука Вељовић. 
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