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И од ентитета који чине БиХ. Срби 
неће одустати од обиљежавања 
9. јануара – Дана Републике, 
о којем је одлука донесена на 
Палама, а обичан народ и њихови 
представници одређују који су 
датуми и национални празници 
које они обиљежавају. Срби 
неће дозволити да им се на 
административан начин креира 
историја. Историја се десила и не 
може нико промијенити датуме 
који су се десили. Деветог јануара 
је донесена одлука о формирању 
Републике, а 28. фебруара донесен 
је Устав Републике и тада није било 
сукоба. Послије тога се десило 
неколико сједница Скупштине 
БиХ. Био је миран период у коме 
је Република Српска створена. 
Ми Срби сматрамо да је 9. јануар 
недодирљив, а у Сарајеву желе да 
то по сваку цијену наметну српском 

Званичници Српске и Србије обиљежили 9. јануар на „Малом Зејтинлику“

Предсједник Републике 
Српске Милорад Додик и 
делегација Владе Србије, коју су 

сачињавали Даница Грујичић, Ивица 
Дачић и Никола Селаковић, поводом 
Дана Републике – 9. јануара положили 
су вијенце на Војничком спомен-
гробљу „Мали Зејтинлик“ у Сокоцу. 
Предсједник Српске Милорад Додик, 
након полагања вијенаца, истакао је 
да су сарајевски и романијски Срби 
највећи страдалници у протеклом рату 
и да је на овом мјесту сахрањено 949 
војника који су страдали у борби за 
Републику Српску.  

– Сваке године на Дан Републике 
окупљамо се овдје да одамо почаст 
људима који су својим животима 
бранили, одбранили и створили 
Републику. Зато је важно бити на 
овом светом мјесту са надахнућем, 
захвалношћу и жељом за јачањем 
и изградњом Републике Српске. 
Захвалан сам општини Соколац 
и ресорном министарству који 
планирају и одржавају ову 
манифестацију.   

Додик је рекао да Срби неће одустати 
од обиљежавања 9. јануара – Дана 
Републике, те да ниједна судска одлука 
не може промијенити ту чињеницу.

– Упркос противљењу из ФБиХ и 
појединих међународних кругова, 
као и одлуци Уставног суда БиХ, 
дан оснивања 9. јануар 1992. није 
под знаком питања, јер је тог дана 
основана Република Српска, која 
је међународно призната као један 

СРБИ НЕЋЕ ОДУСТАТИ ОД ДАНА РЕПУБЛИКЕ

народу. Међутим, то је немогуће 
– рекао је Додик и закључио да 
9. јануар остаје Дан Републике 
када ће представници Републике 
Српске, Србије и многи чланови 
различитих организација увијек 
долазити на „Мали Зејтинлик“ 
и одавати пошту страдалим 
војницима. Он је је рекао да ово 
српско гробље треба да буде 
мјесто са којим ће се упознавати 
младе генерације како би знале 
да су управо млади људи страдали 
бранећи слободу.

Први потпредсједник Владе Србије 
и министар спољних послова Ивица 
Дачић, честитајући Дан Републике, 
истакао је да је ово дан да се пошаље 
порука мира и да Босна и Херцеговина 
може опстати само ако је држава 
равноправних народа и равноправних 
ентитета. 
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Градоначелник Ћосић разговарао са 
посланицима Народне скупштине РС

Градоначелник Источног Сарајева 
Љубиша Ћосић, са предсједником 
Скупштине Града Бранком 

Короманом, угостио је 17. јануара 
Страхињу Башевића и Дамјана 
Шкипину, посланике СНСД-а у Народној 
скупштини Републике Српске са 
подручја нашег града.
На састанку је градоначелник упознао 
посланике о плановима Градске управе 
Источно Сарајево до 2029. године.

– Разговарали смо о приоритетним 
инфраструктурним пројектима 
које намјеравамо реализовати 
у наредном периоду на подручју 

– Република Српска није само 
народна творевина за коју су 
животе дали борци којима данас 
одајемо почаст, то је Дејтонска 
творевина загарантована Уставом 
и међународним актима. То нема 
никакве везе са суверенитетом 
и територијалним интегритетом 
Босне и Херцговине и одлукама 
судова. Србија подржава Републику 
Српску, желимо успешан развој и 
успешне односе са БиХ, али пре 
свега водимо рачуна о интересима 
нашег народа у складу са свим 
међународим конвенцијама – 
навео је Дачић.  

Начелник општине Соколац Милован 
Бјелица је изразио задовољство што се 
на Војничком спомен-гробљу у Сокоцу 
окупио политички врх Републике 
Српске и Србије. 

– Војничко спомен-гробље „Мали 
Зејтинлик“ на Сокоцу је печат 
Републике Српске, а данашње 
полагање вијенаца на овом мјесту, 
поводом Дана Републике, потврда 
је да се чува и не дозвољава било 
какво прекрајање историје – 
истакао је Бјелица.  

На мјесту гдје је уписано око 1.000 
имена српских јунака на „Малом 
Зејтинлику“ вијенце су положили и 
одали пошту: изасланик српског члана 
и предсједавајући Предсједништва 
БиХ Бошко Томић, предсједник 
Народне скупштине Републике Српске 
Ненад Стевандић те посланици 
Народне Скупштине и посланици у 
Парламентарној скупштини Босне 
и Херцеговине, представници 
Борачке организације Сарајевско-
романијске регије, савеза општина 
и градова Републике Српске као 
и Министарства одбране и Трећег 
пјешадијског (Република Српска) пука 

и Оружаних снага БиХ, те невладиних 
организација и удружења од јавног 
интереса проистеклих из Одбрамбено-
отаџбинског рата. 
Република Српска је 9. јануара 
прославила Дан Републике и 31 годину 
постојања свечаним дефилеом у 
Источном Сарајеву те Ходом части у 
Бањалуци.  
Девети јануар се слави као Дан 
Републике Српске јер је тог датума 
1992. године настала под првобитним 
називом Српска Република БиХ.

Ведрана Реновица

Града, попут из-
градње гондоле 
до Јахорине, ту-
нела од Источног 
Новог Сарајева 
до Пала, главне 
саобраћајнице 
кроз Соколац, 
изградњи треће 

траке преко Романије и подизању 
нивоа безбједности на путевима 
који повезују наше општине – 
навео је градоначелник. 

Он је истакао да је разговарано 
о пројектима из области културе 
памћења, редовној директној подршци 
из градског буџета организацијама 
проистеклим из Одбрамбено-
отаџбинског рата и генерално 
невладином сектору, привреди и 
пољопривреди, култури, санацији 
депонија, заштити животне средине, 
проглашењу природе Требевић, спорту 

и другим планираним пројектима.  
– Ово су активности за које нам 
треба шира подршка, а Башевић 
и Шкипина су људи који су као 
народни посланици у позицији да 
нам помогну у њиховој реализацији. 
Сигуран сам да ће заједно са нама 
заступати и став да је стратешки 
интерес града Источно Сарајево 
да буде посебно позициониран 
у републичком буџету, од чега у 
доброј мјери зависи да ли ће сви 
ови пројекти бити реализовани на 
задовољство наших суграђана – 
додао је он.

Ћосић је закључио да је град Источно 
Сарајево мјесто које окупља цијелу 
Сарајевско-романијску регију те да има 
стратешки значај који је препознат и у 
Влади Републике Српске. У наредном 
периоду, циљ је да се то искористи на 
најбољи могући начин.

Бранка Радоњић
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Деветнаеста редовна сједница СО Соколац

На сједници одржаној 7. фебруара 
усвојен је Приједлог Резолуције 
о правцима развоја града 

Источно Сарајево. Истичући да је за 
30 година свог постојања Источно 
Сарајево, од формалне заједнице 
шест општина, постало модеран град 
са 65.000 становника, који се и даље 
развија, овај документ доноси даље 
правце развоја града.  
Предсједник Скупштине града Бранко 
Короман најавио је да ће поводом 30 
година постојања Источног Сарајева у 
марту бити одржана свечана сједница 
са 114 одборника из шест скупштина 
општина у саставу Града и градске 
Скупштине.

– Гледамо напријед, желимо да 
будемо функционалан и отворен 
град са богатим туристичким 
потенцијалима и препознатљивом 
понудом, универзитетски, 
иновативан, одржив и паметан, 
град чувар сјећања и партнер 

На петој редовној сједници 
Општинског удружења 
пензионера Соколац, која је 

одржана 25. фебруара, присутни су 
се од седам тачака дневног реда 
посебно осврнули на Извјештај о раду 
и пословању Удружења за 2022. годину 
са Приједлогом Одлуке о усвајању 
завршног рачуна о пословању за 

од стратешког значаја, казао је 
Короман и истакао да свих шест 
општина треба имати јединствен 
поглед ка будућности те да јачањем 
општина јача и сам Град.  

Начелник општине Соколац Милован 
Бјелица нагласио је да је Соколац био 
један од главних стубова у оснивању 
Града те покренуо иницијативу да се 
назив Војничко спомен гробље „Мали 
Зејтинлик“ измјени у Војничко спомен 
гробље „Нови Зејтинлик“, како би се 
нагласило поновно страдање српског 
народа, те истакао да је за покретање 
ове иницијативе добио благослов 
митрополита дабробосанског 
Хризостома. 
Значај ове резолуције нагласио је и шеф 
Клуба одборника Савеза независних 
социјалдемократа Ђорђе Радић који је 
рекао да је пред Источним Сарајевом 
вријеме развоја и раста. 

– Свједоци смо важности града 
Источно Сарајево који је историјски и 

географски јако битан за Републику 
Српску. Надам се да је пред градом 
Источно Сарајево вријеме развоја 
и раста, да буде репрезентативан 
Сарајеву и стуб Републике Српске. 

Говорећи о Приједлогу одлуке о давању 
сагласности на цијену комуналних 
услуга, који на сједници није добио 
потребну скупштинску већину, Радић је 
рекао да је цијена реално ниска али да 
услуге нису на нивоу на ком би требале 
да буду. 
Начелник Бјелица казао је да општина 
Комуналном предузећу помаже кроз 
грант који више није довољан, па би у 
наредној гријној сезони било неопходно 
повећање цијене гријања сходно 
трошковима овог предузећа.
На сједници су усвојени и Приједлог 
програма услуга заједничке потрошње 
за 2023. годину и Приједлог одлуке о 
продаји грађевинског земљишта.

Јелена Ћајић
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ЛОКАЛНИ ПАРЛАМЕНТ УСВОЈИО ПРИЈЕДЛОГ РЕЗОЛУЦИЈЕ О 
ПРАВЦИМА РАЗВОЈА ГРАДА ИСТОЧНО САРАЈЕВО 

Пета редовна сједница Општинског удружења 
пензионера Соколац

прошлу годину те Приједлог програма 
рада ОУ пензионера Соколац за 2023. 
годину. 
У току извјештајног периода, а на основу 
финансијског плана утврђено је да су 
остварени приходи за 2022. годину већи 
у односу на планиране из разлога што 
је чланарина повећана са двије на три 

конвертибилне марке од маја мјесеца 
прошле године.

– Укупни приходи за прошлу годину 
износе 101.640 КМ док су расходи 
92.861 КМ. Употребом остварених 
прихода у односу на остварене 
расходе може се закључити да је 
остварен позитиван резултат зато 
план за ову годину обухвата питања 
која су од интереса за пензионерску 
популацију – закључио је Тошић. 
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Одржана прва тематска сједница Скупштине општине Соколац

Одборници Скупштине града Источно Сарајево 
усвојили Одлуку о такси за истицање реклама

Скупштина општине Соколац 
одржала је 16. фебруара прву 
тематску сједницу на којој су 

одборници разматрали рјешавање 
проблема снабдијевања топлотном 
енергијом који су настали када су 
корисници соколачке „Топлане“, која 
дјелује у оквиру Јавног комуналног 
предузећа „Соколац“, остали неколико 
дана без гријања у данима када је 
температура ваздуха достизала и 22 
степена Целзијусова испод нуле. 
Одборници су се договорили да се 

На другој тематској седници 
Скупштине града Источно 
Сарајево, одржаној 30. јануара, 

одборници су усвојили Одлуку о такси 
за истицање рекламе на подручју овог 
града. На тај начин створени су услови  
за приход од милион до милион и по 
КМ у овој години, што показује колико 
је то значајно за буџет града Источно 
Сарајево.  
Градоначелник Љубиша Ћосић је 
истакао да би се овом одлуком требало 
вратити око 15 одсто прихода у буџет 

БИЋЕ ОБЕЗБИЈЕЂЕНО ГРИЈАЊЕ ДО 
КРАЈА ГРИЈНЕ СЕЗОНЕ

СТВОРЕНИ УСЛОВИ ЗА МИЛИОНСКИ ПРИХОД

ЈКП „Соколац“ обрати писменим путем 
Шумском газдинству „Романија“ о 
потребним количинама и сортиментној 
структури, затим о динамици 
испоруке основног енергента као и 
измирењу обавеза према Шумарству 
за наредни период. Обавезује се 
и вршилац дужности директора 
ЈКП „Соколац“ да одмах активира 
механизме набавке додатних облика 
енергената, затим у оквиру Извјештаја 
о пословању и Плану пословања за 
наредну годину, предложи програм 

мјера за функционисање гријања 
које подразумијевају реконструкцију 
котловнице и топловодне мреже. 
Након вишечасовне сједнице, вршилац 
дужности директора ЈКП „Соколац“ 
Бојан Самарџија најавио је да ће 
бити обезбијеђено гријање до краја 
гријне сезоне, као и да ће предузеће 
за наредну сезону направити план 
набавке дрвних сортимената и план 
начина отплате истих.    
Директор ШГ „Романија“ Страхиња 
Башевић нагласио је да никада није 
доведен у питање општи интерес 
грађана Сокоца, па чак и када су била 
огромна дуговања, која су тренутно 
око 140.000 КМ. Он је гарантовао да 
ће сировине бити и онда када има 
дуга, али ће се у том случају тражити 
одговорност руководства.  
Начелник општине Соколац Милован 
Бјелица закључио је да гријање треба 
да се одржи, те да буде побољшано, али 
и да се изврше припреме за наредну 
гријну сезону.

Бранка Радоњић

Града који су по овом основу постојали 
све до 2021. године. 

– Од плаћања таксе изузети су 
микро-бизниси, чланови породица 
погинулих бораца и ратних војних 
инвалида, удружења од јавног 
интереса, јавне институције, док 
људи који су тек регистровали 
предузетничку дјелатност таксу 
неће плаћати наредних 12 мјесеци, 
али ће бити додатни намет за банке, 
микрокредитне организације, 
осигуравајућа друштва, бензинске 

пумпе, приређиваче игара на срећу, 
произвођаче непрехрамбених 
производа –  рекао је Ћосић те 
додао да Одлука има законско 
упориште и да ће средства од такси 
бити трошена за невладин сектор, 
спортски сектор, рад ватрогасних 
јединица и свих оних потреба које 
се финансирају из буџета Града.  

Према његовим ријечима, у складу 
са Законом о комуналним таксама, 
град Источно Сарајево до 2021. 
године имао је одлуку о таксама и 
прикупљена средства по основу ње 
су се распоређивала у омјеру 85 одсто 
Градској управи а 15 одсто општинама 
у саставу Града, након чега је ступио на 
снагу Закон о Републичким таксама те 
је ова укинута. 
Он је навео да ће у фебруару бити 
формирана база обвезника, израђен 
софтвер и рјешења тако да се такса 
неће наплаћивати за јануар, већ за 
осталих 11 мјесеци и биће могуће 
уплатити је у двије рате. Висина таксе 
ће зависити од дјелатности а од идуће 
године 20 одсто ће ићи општинама.  

Ведрана Реновица
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Трећа тематска Скупштина града Источно Сарајево

Соларни панели – самоодржив, исплатив и мултипликован начин стварања обновљиве енергије 

Одборници Скупштине града 
Источно Сарајево усвојили 
су на тематској сједници, 

која је одржана 13. фебруара, Нацрт 
стратегије развоја града од 2023. 
до 2029. године, која подразумијева 
једнак развој свих шест градских 
општина.
Руководилац Тима за израду 
Стратегије Предраг Млинаревић 
рекао је да документ предвиђа пет 
стратешких праваца развоја Града 
– привреда наслоњена на природне 
ресурсе, научно-иновативни сегмент, 

Представници GIZ (Deutsche 
Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit) организације 

у БиХ састали су се са начелником 
општине Соколац Милованом 
Бјелицом, партнерима, сарадницима 
и релевантним субјектима важним 
за наставак развоја идеје везане 
за провођењe пројеката енергетске 
ефикасности на подручју општине 
Соколац. 
Здравко Стефановски, консултант GIZ-a 
у области енергетске ефикасности, 
истакао је да општина Соколац већ дужи 

затим пољопривреда, туризам 
заснован на здравој средини 
те стицање статуса престонице 
Републике Српске. Он је навео да се 
први правац односи на дефинисање 
раста у привреди и кориштење 
људских ресурса јер у граду има осам 
факултета са око 5.000 студената, од 
којих је половина изван града. 

– Други дио се односи на 
оснивање слободне економске 
зоне, то би допринијело да се 
привуку страни инвеститори а 
њих повеже домаћа привреда, 

чиме би се повећао степен 
финализације, генерисала нова 
радна мјеста и обезбиједи 
већи обим производње – 
рекао је Млинаревић, који 
је и професор Економског 
факултета у Источном Сарајеву. 
Он је навео да трећи правац 
развоја предвиђа оснивање 
туристичко-пољопривредног 
кластера с циљем повезивања 
индивидуалне пољопривредне 
производње са туризмом, 
тако да би сви ти производи 
били пласирани кроз туризам 
и тако омогућена одрживост 
пољопривредне производње. 

Градоначелник Источног Сарајева 
Љубиша Ћосић je закључио да 
усвојени Нацрт Стратегије развоја 
Града за период 2023. до 2029. године 
подразумијева јачање законских 
капацитета, првенствено измјена 
и допуна Закона о граду Источно 
Сарајево, те јачање његових уставних 
позиција кроз измјене Устава 
Републике Српске – да Град буде 
престони. 

СРНА

период ради на пројектима енергетске 
ефикасности и пројектима стварања 
енергије из обновљивих извора. Ово 
је корак даље у настојањима да се у 
Спортској дворани направи Центар за 
производњу и обнову енергије помоћу 
соларних панела. 

– Познато је да су котлови на угаљ 
велики извори загађења и да их је 
неопходно замијенити адекватним 
видовима обновљиве енергије. 
Осмислили смо нови концепт који 
подразумијева мали дистрибутивни 
центар, који би се везао са основном 
и средњом школом. Ово је један 
бизнис план на коме заједно радимо, 
а који може бити самоодржив, 

исплатив и мултипликован на више 
објеката – казао је Стефановски. 

Након обиласка поменутих локација 
и објеката консултанти ће дати своје 
мишљење како би стручни сарадници 
у Општини Соколац припремили уредну 
пројектну и техничку документацију.  
Начелник општине Соколац Милован 
Бјелица казао је да Општина са 
Њемачком владом већ десетак 
година има одличну сарадњу. Према 
његовим ријечима, у неколико наврата 
сарађивали су са експертима из 
области енергeтике, дрвопрераде, 
пољопривреде и туризма као и са 
фондацијама и организацијама које 
подржавају пројекте енергетске 
ефикасности.  
Бјелица је рекао да се воде разговори о 
изради студије везане за снабдијевање 
топлотном енергијом на подручју 
наше општине. Нагласио је да је 
дошло вријеме да се убирају плодови 
деценијског улагања у различите 
пројекте које је припремало Одјељење 
за локални развој. 

Бојана Марковић
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УСВОЈЕН НАЦРТ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА 
ГРАДА ДО 2029. ГОДИНЕ

НАСТАВЉЕНИ РАЗГОВОРИ О 
ПОСТАВЉАЊУ СОЛАРНИХ 
ПАНЕЛА НА ОБЈЕКАТ 
СПОРТСКЕ ДВОРАНЕ 
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Градоначелник Источног 
Сарајева Љубиша Ћосић 
посјетио је Завод за форензичку 

психијатрију на Сокоцу, гдје је са 
вршиоцем дужности ове установе 
Ђорђем Радићем разговарао 
о функционисању Установе и 
плановима за будуће пословање, те 
најавио око 20.000 КМ помоћи за 
реновирање објекта.

Амбасадор Словачке Репу-
блике у Босни и Херцеговини 
Роман Хлобен донирао је 

ЕКГ апарат ЈЗУ Специјалнa болницa 
за психијатрију Соколац, чија је 
вриједност око 3.000 КМ. Господин 
Хлобен, који је 13. јануара боравио 
у радној посјети са замјеником 
амбасадора Патриком Турошиком, 
те војним аташеом Словачке 
амбасаде Миланом Миндеком, 
подсјетио је да је Влада Словачке 
Републике у оквиру пројекта УНДП-а 
финансирала техничкo-пројектну 
документацију за реконструкцију 
свих шест установа за психијатријско 
лијечење на нивоу БиХ, укључујући 
Соколац, која је износила више од 
1.000.000 КМ.

– Циљ наше посјете је подршка 
у раду овој Установи од 
менаџмента до медицинског 
особља које брине о пацијентима, 
јер ово је болница која заслужује 
адекватне услове за рад. Ово није 
само посао већ животна мисија 
људи који брину о њима и зато 
је ово почетак наше сарадње 
која ће бити настављена и у овој 
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ИЗавод за форензичку психијатрију Соколац

Амбасадор Словачке Републике у БиХ посјетио Психијатријску болницу у Сокоцу

УСКОРО 
ФИНАНСИЈСКА 
ПОМОЋ ГРАДА 

ИСТОЧНО 
САРАЈЕВО

ПРЕДСТАВНИЦИ АМБАСАДЕ 
ДОНИРАЛИ ЕКГ АПАРАТ 

Иако ова установа није у директној 
надлежности Града, градоначелник је 
истакао настојање да се пружи помоћ 
Заводу сваке године 

– Циљ нам је да све институције 
у општинама града Источно 
Сарајево добро функционишу и 
имају блиску везу са Градом. На 
тај начин одржавамо контакте 
и препознајемо интерес. Завод 
за форензичку психијатрију 
Соколац је озбиљна институција 
која запошљава 220 људи и има 
веома значајну друштвену улогу 
за цијелу Републику Српску – 
казао је Ћосић. 

Завод за форензичку психијатрију 
је прва установа овог типа на 
подручју БиХ, захваљујући којој је у 
складу са Европском конвенцијом 
о људским правима осигуран 
адекватан психијатријски третман 
за особе из цијеле БиХ, којима су у 
кривичном поступку изречене мјере 
безбједности.

Ведрана Реновица

години – истакао је амбасадор. 
Вршилац дужности директора 
Специјалне болнице за психијатрију 
Драган Булајић захвалио се на 
досадашњој сарадњи и помоћи те 
уручио захвалницу представницима 
Словачке амбасаде који су у оквиру 
посјете Сокоцу одржали радни 
састанак са руководством ЈЗУ Завод 
за форензичку психијатрију. 
Према ријечима вршиоца дружности 
директора Завода Ђорђа Радића, 
госте су упознали са радом те самом 
огранизацијом у оквиру које дјелују. 

– Разговарали смо о будућој 
сарадњи и пројеткима који 
су важни за нас. Упознали 
смо представнике Словачке 
Републике о нашем раду, 
дјеловању и визијама. Добили смо 
позитивну реакцију, договорили 
смо сарадњу у наредном периоду, 
која отвара могућност посјете 
њиховој земљи како бисмо 
се упознали са начином рада 
здравствених установа сличног 
типа – закључио је Радић.

Ведрана Реновица 
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ИНТЕРВЈУ 
ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

ИСТОЧНОГ САРАЈЕВА 
ЉУБИШЕ ЋОСИЋА 

ЗА „ИНФО ЦЕНТАР“ 
СОКОЛАЦ

У саставу града је шест општина. Да ли 
је тешко наћи баланс у настојању да се 
обезбиједи равномјеран развој свима?

- Када постоји искрена намјера 
и воља да се чини добро, када 
се окупимо око заједничке идеје 
развоја сваке наше општине, 
а самим тим и града Источно 
Сарајево, онда сваки посао постаје 
лакши. Од преузимања мандата 
градоначелника прије двије године, 
заједно са својим тимом, трудио 
сам се да уведем нови начин рада 
и функционисања Градске управе и 
сматрам да смо у томе успјели. Од 
Градске управе, која је била сама 
себи сврха, постали смо Градска 
управа која окупља наше општине 
и пружа подршку у њиховом 
функционисању те заступа њихове 
интересе пред Владом Републике 
Српске. Драго ми је што су колеге 
начелници општина то препознали 
и хвала им за заиста коректну 
сарадњу у протеклом периоду.

У посљедње вријеме доста се прича о 
изградњи треће траке преко Романије. 
Колико би реализација овог пројекта 
значила за јачање привреде?

- Трећа трака преко Романије је 
један од најважнијих пројеката у 
граду Источно Сарајево, у области 
саобраћајне инфраструктуре, 
од којег нећемо одустати. Свуда 
на свијету људима који се баве 
озбиљним пословима у привреди 
потребни су услови да те послове 
обављају што брже, са што мање 
застоја и непотребних потешкоћа, 
тако да би реализација овог 
пројекта сигурно допринијела, прије 
свега, бољој безбједности на нашим 
путевима, бољој повезаности, а 
самим тим и позитивно утицала на 
привредни развој.

Источно Сарајево је град сталног 
стварања и раста. Који су то приоритетни 
пројекти који нас очекују у наредном 
периоду?

- Када је ријеч о општини Соколац, 
један од важнијих послова који 
ћемо заједнички радити у наредном 
периоду је реконструкција главне 
саобраћајнице у Сокоцу. У току је 
израда пројекта реконструкције 
и радиће се у три фазе. План је 
да се прва фаза ради ове године, 
чим буде завршен пројекат. Уз 

И
сточно Сарајево је 
посљедњих година поста-
ло важан економски, уни-
верзитетски, туристички, 

културни и спортски центар источног 
дијела Републике Српске. О развоју 
овог града и најважнијим пројектима 
у 2023. години разговарали смо са 
градоначелником Источног Сарајева 
Љубишом Ћосићем.

Ове године свечани дефиле поводом 
обиљежавања Дана Републике 
Српске одржан је у Источном 
Сарајеву. Како сте задовољни као 
домаћин овог великог догађаја и 
колико је то значајно за источни дио 
Републике Српске?

- Република Српска је рођена на 
овим просторима, ту је брањена 
и одбрањена у Одбрамбено-
отаџбинском рату и, као 
градоначелнику, веома ми је 
драго што је највише републичко 
руководство одлучило да ове 
године Источно Сарајево буде 
домаћин величанственог 
свечаног дефилеа поводом Дана 
Републике. Наш град је 9. јануара 
показао да може да буде одличан 
домаћин манифестацијама од 
републичког значаја и поносан 
сам што смо тог дана сви 
заједно, без обзира на политике 
које представљамо, упутили 
поруку љубави према Републици 
Српској.
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поменути пројекат треће траке 
преко Романије, у области 
саобраћајне инфраструктуре, 
планирано је и тунелско 
повезивање Источног Новог 
Сарајева и Пала, као и гондолско 
повезивање са Јахорином. Такође, 
ускоро очекујемо и конкретне 
кораке на реализацији пројекта 
бициклистичке стазе Сарајево–
Пале, који реализујемо у сарадњи 
са Делегацијом ЕУ у БиХ. Један од 
дугорочно најважнијих пројеката 
је заштита планине Требевић, која 
је проглашена Парком природе, 
тако да нас сада чека велики посао 
на формирању предузећа које 
ће бити задужено за управљање 
тим парком. Успјели смо да се 
изборимо и за подршку Владе 
Републике Српске у оснивању 
Јавне установе Народно позориште 
Источно Сарајево, као и за подршку 
пројектима из области културе 
памћења, од којих ове године 
планирамо да завршимо изградњу 
Меморијалног комплекса 
посвећеног страдалим српским 
цивилима Сарајева и Сарајевско-
романијске регије у 20. вијеку. Ту 
су још, између осталог, и изградња 
градске куће у Палама, спортског 
центра у Трнову, пасареле која 
ће повезати општине Источно 
Ново Сарајево и Источна Илиџа... 
Заиста су бројни пројекти на којима 
радимо и сигуран сам да ћемо 
их и реализовати, али је за све то 
потребно и вријеме и озбиљан рад 
свих којих се ти пројекти тичу.

Забиљежен је значајан напредак у 
развоју туризма на нашим просторима. 
Да ли би то могла бити једна од 
развојних идеја Источног Сарајева?

- Туризам је дефинитивно грана 
којој је у Источном Сарајеву 
потребно посветити посебну 
пажњу. Као најважнији ресурс ту је, 
наравно, Јахорина, која је постала 
веома атрактивна дестинација 

и за домаће и за 
иностране туристе. 
Међутим, постоје и 
друге дестинације које 
могу привући туристе, 
али их је потребно 
додатно промовисати. 
Због тога смо одмах 
по преузимању 
мандата ушли у 

процес формирања јединствене 
Туристичке организације на нивоу 
града Источно Сарајево, са шест 
инфо-центара по општинама, која 
треба да озбиљно анализира, 
дефинише и обједини туристичку 
понуду са подручја цијелог града 
и на најбољи начин је представи 
на свим нама интересантним 
тржиштима.

Са званичницима наше општине 
радите на рјешавању питања Аутобуске 
станице у Сокоцу. Када би, по Вашем 
мишљењу, наши суграђани могли да 
очекују рјешење овог проблема који 
највише погађа многобројне грађане 
који свакодневно користе аутобуски 
саобраћај?

- Свјесни смо потешкоћа са којима 
се, због недостатка аутобуске 
станице, суочавају наши суграђани 
и заједничка нам је жеља да на 
најбољи могући начин ријешимо 
то питање. Крајем прошле 
године, тачније 29. децембра, са 
начелником општине Соколац 
Милованом Бјелицом сам потписао 
Споразум о суфинансирању 
куповине Аутобуске станице 
Соколац и помоћних објеката 
који су у њеној служби, тако да 
сам увјерен да ће то питање бити 
ријешено ускоро, након провођења 
свих потребних процедура.

Најавили сте да ће на улазу у Источно 

Сарајево бити постављене табле са 
информацијом о броју Срба који су 
напустили Сарајево и та информација 
је прилично одјекнула у медијима, 
нарочито у ФБиХ. Можете ли нам 
појаснити ту иницијативу?

- Превише смо ми, Срби Сарајева и 
Сарајевско-романијске регије, били 
тихи када је ријеч о страдању које 
смо поднијели током протеклог 
Одбрамбено-отаџбинског рата, а 
исто тако смо превише толерисали 
пропаганду која је свих ових година 
долазила, а и даље долази, са друге 
стране. Ми нисмо били агресори, 
Сарајево није било град под опсадом, 
него подијељен град. Ми смо се 
бранили са мјеста на којем постојимо 
генерацијама, покушавали смо да 
преживимо у та несрећна времена, а 
за Србе који су остали у дијеловима 
града под контролом такозване 
Армије БиХ, Сарајево је постало 
мјесто стравичног страдања. Оно 
што смо одбранили у рату, нажалост, 
морали смо да напустимо послије 
потписивања Дејтонског мировног 
споразума, плашећи се за своју 
безбједност. Велики број људи, који 
су у егзодусу морали да напусте свој 
родни град – Сарајево, нови дом 
је нашао у Источном Сарајеву, који 
сада заједно градимо и развијамо. 
Схватио сам да постоје многи људи 
у БиХ, али и шире, који нису свјесни 
те чињенице и одлучио сам да на 
таблама на улаз у наш град то буде 
и написано. Није та иницијатива 
уперена против било кога, није ни 
инат, већ једноставно изношење 
истине и својеврсно одавање 
почасти нашим људима који су 
морали да напусте свој град, у којем 
су данас, нажалост, Срби готово на 
нивоу статистичке грешке.

Јелена Ћајић
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Представници Удружења матице, 
дијаспоре, Срба у региону и 
пријатеља Србије „Корени“ су у 

јануару боравили у општини Соколац и 
са начелником Милованом Бјелицом 
разговарали о могућој сарадњи 
са овдашњим становништвом у 
различитим сферама живота. Тим 

Предсједник Скупштине општине 
Соколац Сретко Марјановић 
угостио је у свом кабинету 

предсједника Скупштине општине 
Жабљак Ивана Поповића и овом 
приликом га упознао са политичким, 
привредним, културно-историјским, 
туристичким и свим другим ресурсима 
са којима располаже наша локална 
заједница.  

Поповић је након састанка истакао да 
му није први пут да борави у Сокоцу 
и да се увијек са лијепим емоцијама 
враћа у наш град.   

– Захвалан сам вашем пред-
сједнику, господину Марјановићу, 
на упућеном позиву  и пријатном 
разговору током ког смо 
договорили нашу будућу сарадњу. 
Општине Жабљак и Соколац имају 
доста сличности – ресурсе и 
природна богатства. Договорили 
смо међусобну посјету, дјеца 
Жабљака ће боравити у Сокоцу, а 
дјеца из Сокоца биће наши гости 
– казао је Поповић и истакао да 
његова посјета није случајна, те

поводом је формиран 
иницијативни одбор за 
оснивање поменутог удру-
жења у Сокоцу а гости су 
обишли неколико најважнијих 
локација на простору ове 
локалне заједнице.

Иван Бошњак, генерални 
секретар Удружења „Корени“, 
рекао је да им је част наћи се 
на мјесту које је својеврстан 
печат Републике Српске, 

независности и слободе на овим 
просторима.

– Почаствовани смо указаним 
гостопримством као и призорима 
које смо имали прилику да видимо, 
а утиске ћемо пренети нашој браћи 
у Србији, али и широм света. Важно 
је да Соколац не буде заборављен 
а да ово српско гробље буде 
редовно место посета и ходочашћа 
свих оних који долазе у Републику 
Српску и Босну и Херцеговину. 

Надамо се, већ у овој години, неким 
новим заједничким пројектима те 
увезивању општине Соколац са 
општинама у централној Србији, 
пре свега, али и свим другим 
просторима где Срби живе – рекао 
је он. 

Начелник општине Соколац Милован 
Бјелица изразио је задовољство што 
је имао част угостити овако цијењене 
људе.

– Ови гости су у ствари порука да 
нисмо сами већ да имамо подршку 
сународника за опстанак и 
напредак гдје год се они налазили. 
На томе им велика хвала. 

Удружење „Корени“ основано је 2019. 
године у Новом Саду и окупља успјешне 
пословне људе из земље и расијања. 
До сада је значајним улагањима 
помогло развоју неколико општина 
из Српске, а исти циљ има и када је у 
питању општина Соколац. 

Јелена Маринковић

„КО НЕМА 
КОРИЈЕНЕ, НЕЋЕ 
ИМАТИ НИ ГРАНЕ“

Србијанско Удружење „Корени“ успоставља 
сарадњу са општином Соколац

Предсједник Скупштине општине Жабљак Иван Поповић у посјети општини Соколац

 
да Црна Гора и Српска не смију да 
дозволе да између њих постоје било 
какве границе.   

Сретко Марјановић, предсједник 
Скупштине општине Соколац, изразио 
је своје задовољство јер је уприличен 
овај пријатељски и братски састанак са 
господином Поповићем.  

– Као највећи потенцијал наше 
будуће сарадње истакао бих 
туристичку понуду, како Жабљака 
тако и општине Соколац. 
Конкретно смо договорили 
наизмјеничну посјету малишана из 

једне општине у другу, а ову идеју 
ћемо реализовати у наредних пар 
мјесеци – рекао је Марјановић 
и истакао да се нада да је ово 
почетак једне дугогодишње 
успјешне сарадње ове двије, 
по много чему сличне, локалне 
заједнице. 

Двојица предсједника су, након 
састанка, посјетили Војничко спомен-
гробље „Мали Зејтинлик“ и Манастир 
Соколицу на Равној Романији.  

Бојана Марковић

ЗА ДВА БРАТСКА НАРОДА НЕ 
СМИЈУ ДА ПОСТОЈЕ ГРАНИЦЕ 



Свечано пливање за часни крст 
одржано је на Богојављење, у 
Кнежини на ријеци Биоштици 

и поред обилних падавина које 
су погодиле подручје Сарајевско-
романијске регије. Иако су из тог 
разлога отказана пливања у сусједним 
општинама, није било одустајања, 
а ове године био је пријављен 31 
учесник, међу којима и једна жена. 

Прије самог чина служена је 
молитва и освећена Богојављенска 
вода, а све присутне поздравио је 
игуман Манастира Свете Тројице у 
Озерковићима отац Георгије Станковић 
са ријечима: „Бог се јави“!   

– Пливање за Часни крст 
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БОГОЈАВЉЕНСКО ПЛИВАЊЕ ЗА ЧАСНИ 
КРСТ НА РИЈЕЦИ БИОШТИЦИ

Сви учесници побједници

представља пливање за идеале 
које овај крст представља, за 
идеале вјере, наде, љубави, 
доброте, људскости, што је и сам 
блаженопочивши патријарх Павле 
говорио: „Будимо људи“. Дакле, 
бити хришћанин значи бити добар 
човјек и нема доброг човјека да 
није хришћанин, јер све наше 
без Бога је климаво – поручио је 
игуман Станковић.  

На овом Богојављенском пливању 
није било проглашења побједника и 
истакнуто је да су сви учесници једнаки. 
Ипак, први до часног крста допливао је 
тринаестогодишњак Павле Пејовић из 
Сутомора из Црне Горе. 

У Сокоцу је 11. јануара обиље-
жено 29 година од смрти 
Зорана Цвијетића, првог мини-

стра унутрашњих послова Српске 
аутономне области Романија и 
начелника Сарајевско-романијско-
бирчанског центра служби безбјед-
ности. Чланови породице и пријатељи 
посјетили су његов гроб. Командир 
Полицијске станице Соколац Радован 
Шаренац казао је да је ово један од 
начина да одрже сјећање на покојног 
Зорана. 

– Веома сам почаствован што сам 
први стигао, тим прије што први 
пут пливам за часни крст. Осјећај је 
прелијеп. На почетку је било мало 
хладно, али касније није – казао је 
млади Пејовић.  

Оливера Топаловић, млада мајка из 
Сокоца, годинама уназад плива за 
часни крст.

– Пливање за Часни крст је 
невјероватан осјећај и са већином 
учесника сам пливала више пута 
раније. Ми знамо зашто пливамо 
и требало би да нас буде све више 
сваке године – констатовала је 
Топаловићева.   

Један од организатора и учесник 
Мирослав Нешковић изразио је 
задовољство што је пливање успјешно 
организовано и поред низа потешкоћа 
узрокованих временским неприликама 
и промјеном локације.  

Пливање за Часни крст одвија се 
већ трећу годину заредом. Прве 
двије године одржавало се на Буку у 
Каљини, али ове године је због обилних 
падавина премјештено у Кнежину на 
ријеку Биоштицу.  

Бранка Радоњић

– Службеници Полицијске 
станице Соколац су и 
ове године изашли да 
положе вијенце у спомен 
на Зорана Цвијетића, 
најмлађег начелника, који 
је дао велики допринос 
у изградњи и одбрани 
Републике Српске и 

одбрани српског народа. Ово је 
само један доказ да припадници 
Министарства унутрашњих послова 
никад неће заборавити своје 
представнике који су настрадали 
у Одбрамбено-отаџбинском рату, 
стварајући Републику Српску – 
казао је Шаренац. 

У Источном Сарајеву, на мјесту погибије 
Зорана Цвијетића, на спомен-обиљежју 
код Електротехничког факултета 
служен је помен а цвијеће су положилe 
делегације МУП-а Републике Српске, 
затим представници града Источно 
Сарајевo и његових општина као и 
борачких организација. 

Зоран Цвијетић, који је био и начелник 
Сарајевско-романијског центра служби 
безбједности, погинуо је 11. јануара 1994. 
године у Лукавици, погођен снајперским 
хицима припадника такозване Армије 
БиХ са брда Мојмило.

Јелена Ћајић

Двадесет трећег фебруара навршило се 
осам тужних година како са нама није 

наш вољени

Саша (Стојан) Бабић
(1971–2015)

Са љубављу и тугом чувамо 
најљепше успомене на тебе, твоје 
добро и племенито срце. Све што 

бисмо рекли је премало за оно што 
осјећамо јер бол у срцу и туга у души 

не могу се изразити ријечима. 
Мајка Слободанка, отац Стојан, 
брат Небојша и братић Никола П
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Наш суграђанин Славко 
Копривица који је био један 
од оснивача Атлетског клуба 

„Гласинац“ Соколац и дугогодишњи 
члан Атлетског савеза Републике 
Српске и Атлетског савеза Босне и 
Херцеговине, напустио нас је деветог 
фебруара у 75. години живота и иза 
себе оставио неизбрисив траг оца, 
дједа и пријатеља као и великог 
спортског човјека који је провео живот 
на својој Романији.   

Славко, који је рођен 14. јануара 1949. 
у Бандином Оџаку, је био вишеструки 
државни првак и репрезентативац 
бивше Југославије, учесник европских 
првенстава на отвореном и у дворани, 
медитеранских игара, освајач више 
медаља на балканским првен-
ствима. Био је јуниорски првак БиХ 

Слободан Марковић се родио 
1939. у Маргетићима, селу 
надомак Сокоца, ушушканом 

у пољима и брдима. Сама година 
рођења као да је најављивала борбу. 
Младост и радни вијек је провео у 
Аутотранспорту а породични дом 
свио је са Миленом Башевић, са 
којом је спознао прве радости, 
очинство, живот, Одбрамбено-
отаџбински рат па радости какве 
само дједови осјете.
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СЛАВКО
КОПРИВИЦА
(1949 - 2023)

СЛОБОДАН
МАРКОВИЋ
(1939 - 2023)

МИРКО – РИСТО 
МИЛОВИЋ
(1955 - 2023)

на 800 и 1.500 метара а поставио је 
рекорд на 600 метара 1968. године. 
Као првак Југославије на 800 метара 
оборио је рекорд БиХ стар 12 година. 
Његови успјеси се настављају; он 
је 1969. на дворанском првенству 
Европе у Београду, у штафети 3 x 1000 
метара, освојио бронзану медаљу. На 
Балканским играма у Букурешту (1971), 
у трци на 800 метара, освојио је сребрну 
медаљу. Тада је поставио рекорд 
БиХ, који је 41 годину био необорен. 
На Балканијади у Загребу (1971), у 
дисциплинама 800 и 1.500 метара, 
освојио је двије сребрне медаље. 
Исте године био је побједник Купа 
Југославије, на 800 и 1.500 метара. 
Проглашен је за најбољег атлетичара 
Сарајева и БиХ за 1971. године. 

Ведрана Реновица

Након краће болести 
преминуо 21. фебруара 
у 68. години живота. 

Сахрањен је 22. фебруара 
на породичном гробљу у 
Шенковићима код Сокоца.

Мирко – Ристо Миловић био је 
дугогодишњи фудбалер Гласинца.

Редакција

Пензионерске дане проводи у 
родним Маргетићима а онда стријела 
пробија очинско срце и наредне 
двије деценије не попуста. Живи да 
преживи, само да доживи. Истину. 
Правду. И та мисао, и та борба га 
је и одвела у наручје вољеног, да је 
дочекају заједно. Некад. Негдје.

Сјена. Тумара у ноћи. Тумара по 
дану. Вуче се. Постоји. У тишини.

Глас. Свако слово крв породи. 
Сваки уздах нови јецај роди. 
Без гласа. Усахла од бола, 
нестварна. У тишини.

Руке. Отврдле од грувања у 
груди. Срасле једна с другом у 
молитви. У тишини.

Очи. Исплакале све сузе свијета. 
Осушиле се и умиру. Полако. 
Дан за даном. Нестају. Из њих се 
још само назире питање. И тако 
годинама. Очи доброте, гасе се. 
У тишини.

У мом граду једне очи, на моје 
очи, умиру. У мом граду једне 
руке у молитву се претварају. За 
песницу не знају. У мом граду 
глас од јецаја нестаје. Полако 
умире. Достојанствено. Човјек. 
Стијена. Сјена.

Свјетлана Ђурђић
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Од почетка Руске специјалне 
операције у Украјини, 
тачније од фебруара прошле 

године па до данас, слушали смо 
разне геополитичке експерте, 
аналитичаре и генерале који су 
нам покушавали ближе објаснити 
шта се заиста дешава у Украјини. 
Слушајући њих и пратећи остале 
медије, највише нас је интересовало 
шта се „ваља иза брда“ и шта ће се 
дешавати у наредном периоду, како 
код њих тако и код нас. Сигуран 
сам да је скоро сваки од учесника 
грађанског рата у БиХ, деведесетих 
година ХХ вијека, чуо причу да смо 
ми само полигон за припрему, а да 
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је крајњи циљ Русија. Притиснути 
својим проблемима, тада о томе 
нисмо ни размишљали нити нас је 
та прогноза много интересовала. 
Данас ћу, са одређене временске 
дистанце, на један оригиналан начин 
дати тумачење историјских догађаја 
и покушати предвидјети шта се може 
дешавати у наредном периоду. 

Историја је точак који се окреће, 
што значи да се понавља. Вођени 
овом чињеницом, или фразом, како 
хоћете, хајде да завртимо тај точак! 
Чињеница је да се Запад, а посебно 
Америка, жели дочепати огромног 
рудног богатства којим располаже 
Русија. Како то мисле остварити? 

Пратећи историјски точак, пружа 
нам се прва варијанта: Хиљаду 
девет стотина седамнаесте године, 
у економски и војно исцрпљеној 
Русији дешава се Октобарска 
револуција, свргава се и убија цар, 
Запад шаље Лењина који реализује 
њихов пројекат. Књига „Ватиканске 
убице“, исповијест бившег језуита, 
то најбоље описује. Читали сте ових 
дана предвиђања неких америчких 
стручњака како може доћи до 
ликвидације Путина или његовог 
насилног свргавања. Пратећи 
тај историјски точак, можемо 
предвидјети да ће покушати војно 
и економски до те мјере да исцрпе 
Русију, да изазову незадовољство 
народа који би свргнуо или убио 
Путина и гдје би Запад инсталирао 
своје људе. Очекивати је да Запад, 
поред санкција и рата у Украјини, 
направи још неко жариште с циљем 
исцрпљивања. Можда у Јерменији, 
Казахстану, Бјелорусији… 

Друга варијанта… много гора. 
Пратећи историјски точак, Русе 
су до Москве тјерали и Пољаци, и 
Наполеон, и Хитлер. Тек након тога 
се пробудио „Сибирски медвјед“ 
који је разљућен касније прогутао 
Европу за доручак. Евидентно је 
да су Руси као народ слични нама: 
неодговорни, аљкави и врло сурови 
за себе саме. Кроз своју историју све 
своје политичке и државне циљеве су 
остварили уз велике жртве. И сад, у 
Украјини имају огромне губитке. Док 
се не пробуди „Сибирски медвјед“, не 
би било изненађење да једном добро 
организованом офанзивом, уз помоћ 
Запада, Украјинци чак протјерају Русе 
из Донбаса и нанесу им поражавајуће 
губитке као што су Наполеон и 
Хитлер. Тек након тога услиједио би 
пакао за Европу, гдје би Европљани 
поново осјетили сву суровост руског 
војника кога нису смјели будити из 
дубоког сна. 

Ако смо из 1939. ушли у 1940. тј. 
из 2022. у 2023. да ли ћемо чекати 
буђење „Сибирског медвједа“ тек 
2024. или раније, остаје нам да 
видимо. 

ТОЧАК ИСТОРИЈЕ
СЕ ОКРЕЋЕ
  Пише: Милан Јоловић Легенда
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Соколачки Средњошколски 
центар има дугу васпитно-
образовну традицију, још од 

1961. године. Посљедњих година 
преданим радом колектива ова школа 
је постала препознатљива по квалитету 
који је усмјерен ка усвајању нових 
знања ученика који интелектуалном 
храброшћу освајају трон републичких 
и других такмичења. Директор Дејан 
Боровчанин истакао је узајамну 
комуникацију ученика, која је на првом 
мјесту, супротна мору негативних 
вијести које добијају на значају, док оне 
праве изостају.     

– Задатак сваког професора је да, 
поред знања које преносе својим 
ученицима, пруже здрав поглед на 
данашњицу те усаде вриједности 
са којима крећу у живот. Ми смо 
као школа и једна мала општина 
поносни на успјехе које су ђаци 
имали у прошлој години, између 
осталих Ђорђе Ковачевић и Милица 
Боровчанин, као и на спортским 
пољима Лука Кезуновић и Михајло 
Мемедовић. Наши ученици освојили 
су бројне награде и у ваннаставним 
активностима. Морам да похвалим 
Драмску секцију школе, као и хор, 
који је опет основан након дугих 
десет година паузе, тако да сада 

Дејан Боровчанин, директор Средњошколског центра „Василије Острошки“ Соколац
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радимо на надоградњи у том 
сегменту. Дјеца Драмске секције су 
постала препознатљива лица и са 
представом „Састанак наслијепо“ 
а свој таленат су показала на 
културним сценама других градова.  
Као школа уопште не заостајемо по 
питању информационих технологија 
тако да имамо модеран школски 
сајт као и лого школе, који је 
креирала наша ученица Александра 
Јакшић – појаснио је Боровчанин. 

Поред стицања образовања, дјеца 
се кроз процес одрастања носе са 
бројним изазовима. У минулом периоду 
организована су предавања у школама, 
водећи рачуна да се спознају праве 
вриједности данашњице.  

– Имали смо предавања о 
безбједности на интернету као 
и предавање „Када ти се живот 
преокрене“ које је можда било 
најупечатљивије јер је предавач био 
један од учесника у тешкој несрећи 
са великим посљедицама, које су 
донијеле једну голготу опоравка који 
још траје. Бројне су теме којима се 
бавимо са сваком генерацијом, на 
примјер случај вршњачког насиља. 
Проблеми се рјешавају удруженом 
борбом како нас тако и институција 

на вишим нивоима и самих 
родитеља. Зато постоје 
тимови који се баве том 
проблематиком. У нашем 
случају имали смо блаже 
облике и морам признати 
да се сваки проблем дао 
ријешити уколико је са друге 
стране разуман родитељ. 
У супротним ситуацијама 
долазило је до повратника 
у прекршају што води 
прописаним санкцијама. 

Гимназија – информатички 
смјер у СШЦ „Василије 
Острошки“ омогућава 
да ученици имају опште 
образовање те образовање 
које је усмјерено према 

новим технологијама данашњице.

– Услови за рад су више него добри; 
имамо два добро опремљена 
кабинета информатике. У другом 
полугодишту моја морална 
обавеза је да сваком професору 
обезбиједим рачунар и интернет 
везу због појаве електронских 
дневника, како би се радило у 
реалним могућностима. Недавно 
смо имали и донацију од стране 
Електротехничког факултета који је 
показао да је друштвено одговорна 
установа и својеврстан окидач за 
остале привредне субјекте који 
треба да се угледају на овај потез и 
да помогну средњим школама како 
би се ученици даље опредијелили 
за овакве видове наука и 
просперирали у сваком погледу. 
Идемо ка томе да реновирамо  
кабинет информатике у Хан Пијеску 
а кренули смо у реализацију 
замјене расвјете у цијелом објекту 
јер је стара дотрајала. Циљ је да 
поставимо ЛЕД расвјету како бисмо 
повећали енергетску ефикасност, 
смањили трошкове струје и подигли 
квалитет наставе на један већи ниво 
– рекао је он и додао да је школа из 
сопствених средстава извршила 
реконструкцију оџака и улазних 
врата те је смањен губитак топлотне 
енергије и на том пољу – закључио 
је директор Дејан Боровчанин. 

Ведрана Реновица
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Шумско газдинство „Височник“ 
Хан Пијесак већ годинама 
биљежи позитивне билансе 

у пословању. Иза њих је још једна 
успјешна година а, према ријечима 
в. д. Вујадина Голијана, исте планове 
имају и за ову годину. Газдинство је 
једна од организационих јединица ЈПШ 
„Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац 
и као такво представља заокружену 
радно-техничку средину за одређену 
фазу рада која омогућава да се 
проводи прописан и неопходан процес 
рада, уз одговарајућу координацију 
и руковођење од стране органа 
управљања ЈПШ.   

– ШГ „Височник“ Хан Пијесак орга-
низовано је на простору шумско-
привредног подручја „Ханпијесачко“ 
и спада у ред великих шумских 
газдинстава, на основу величине 
годишњег нето сјечивог етата који 
износи 130.565 м3. Налази се на 
надморској висини изнад 1000 
метара са израженом  планинском 
климом. Као такво веома је богато 
шумским фондом, а када говоримо о 
шумској вегетацији најзаступљеније 
су шуме јеле и смрче са буквом. У 
нашој надлежности је заштита шума 
од негативних утицаја биотичких и 

Шумско газдинство „Височник“ Хан Пијесак 

абиотичких фактора, као и чување 
шума, њихово гајење, адекватно 
кориштење шума и осталих шумских 
производа, израда и спровођење 
планских докумената, надзор над 
извођењем радова, изградња и 
одржавање шумских саобраћајница 
и других објеката, заштита шума 
од пожара, обављање стручно-
техничких послова у приватним 
шумама, управљање ловиштем, 
одржавање заштићених природних 
добара – казао је Голијан.   

Голијан је додао да је укупна површина 
газдинства 20.702 ха, а ловна површина 
у оквиру привредног ловишта је 13.063 
ха. Прошлу годину оцјењује као успјешну 
јер је планирани обим сјече, извлачења 
и реализације шумских дрвних 
сортимената остварен у потпуности.   

– Сјеча је извршена у количини од 
119.546 м3  или 102%, извлачење у 
количини од 115. 311 м3 или 98%, а 
реализација у количини од 121.682 
м3 или 104% у односу на планирано. 
Постигнута је боља сортиментна 
структура у односу на планирану 
тако да је просјечна продајна цијена 
шумских дрвних сортимената за 
4 КМ већа у односу на планирану. 
Укупан годишњи приход је износио 

17.956.583 а добит 1.141.440 КМ. 
У потпуности су реализовани и 
планови шумско-узгојних радова и 
заштите шуме. Сва лична примања 
радника су исплаћена на вријеме. 
Извршили смо и набавку одређених 
основних средстава, а најважнија је 
набавка комбиноване грађевинске 
машине СКИП. 

Голијан истиче да су и протекле зиме 
властитом механизацијом вршили 
редовно одржавање и чишћење снијега 
на шумским камионским путевима. 

– Врши се изградња нових путева и 
реконструкција већ постојеће путне 
инфраструктуре. У току 2022. године 
извршена је изградња шумских 
камионских путева у дужини од 
2,3 км и реконструкција, односно 
асфалтирање, 5 км путева – рекао 
је Голијан.  

ШГ „Височник“ газдује истоименим 
привредним ловиштем чија је ловна 
површина 13.063 ха. Радна јединица 
Ловство и туризам запошљава 11 
радника а у свом саставу посједује и 
угоститељски објекат „Ловачка кућа“. 
Објекат је затвореног типа и тренутно 
се користи за потребе газдинства. 
Амбиције су да његова намјена буде 
проширена на туризам. Фонд ловне 
дивљачи је такође добар а Голијан 
сматра да ни овај потенцијал није 
довољно искориштен.  

– У току 2022. године на подручју 
ловишта „Височник“ извршен 
је одстрел 4 срндаћа од стране 
ловаца из Бијељине и Сарајева. 
За чување ловишта задужена 
су два ловочувара, а ради се и 
на реконструкцији постојећих и 
изградњи нових ловних објеката на 
цијелој површини ловишта. Имамо 
одличну сарадњу и са ЛУ „Студена 
гора“ из Хан Пијеска – казао је 
Голијан.   

Од планова за 2023. годину Голијан је 
истакао да је планирана количина сјече, 
извлачења и реализације шумских 
дрвних сортимената у количини од 
118.336 м3. Редовна сјеча ће се врши-
ти у 28 објеката рада. Планирана 
је изградња 4 км и реконструкција 
3 км шумских камионских путева 
као и набавка одређених основних 
средстава (теренских возила, комби-бус, 
грађевинске машине и сл.).  

Бојана Марковић
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ПРИМЈЕР УСПЈЕШНОГ 
И ДОМАЋИНСКОГ 
ПОСЛОВАЊА 
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Кнежевић: Направљен велики напредак у електроснабдијевању 
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У протеклом периоду направљен 
је велики напредак када је у 
питању електроснабдијевање 

на подручју општине Соколац и број 
кварова се смањује сваке године, што 
је резултат континуираног рада на 
терену.  

Управник Теренске јединице Соколац 
„Електродистрибуције“ а.д. Пале Срђан 
Кнежевић наглашава да је улагање од 
око 1.500.000 КМ у претходне двије 
године допринијело бољој ефикасности 
система, али сматра да увијек може 
боље. 

Током фебруара забиљежени су 
кварови који су изазвани снијегом и 
олујним невременом.  

– Комплетна мрежа, када је у 
питању средњи напон на територији 
општине Соколац, пролази кроз 
шумовите предјеле. Што се тиче 

стубова, све је у реду, међутим, 
долази до задржавања снијега на 
проводницима и до падања ситног 
дрвећа, што изазива спојеве и 
испаде на далеководима. Градски 
дио је поприлично заштићен и 
уредно напојен. Радило се и на 
модернизацији мреже, уграђивању 
даљинских растављача и 
реклозера. Комплетни далеководи 
ријетко испадају и углавном се уз 
помоћ реклозера одвајају кварне 
дионице, што много значи нашим 
суграђанима. Снијег је био у 
неким рубним подручјима преко 
80 центиметара, сњежни намети 
преко 1,5 метар, што је изазвало 
отежано кретање возила као и 
механизације, али смо за пар 
дана успјели све консолидовати – 
истакао је он.

Према његовим ријечима, када се ради 
реконструкција далековода, уведена 
је пракса да се сопственим снагама 

Предсједник Подручне при-
вредне коморе Источно Сара-
јево и директор предузећа 

„Гријање инвест“ Пале Љубиша 
Танић посјетио је крајем фебруара 
са сарадницима општину Соколац, 

БРОЈ КВАРОВА СЕ 
СМАЊУЈЕ СВАКЕ 
ГОДИНЕ

и механизацијом ради прокрес трасе, 
те се настоји уредити за наредних пет 
година.  

– До прије пар година, рађено 
је само тзв. крпљење мреже, 
сређивани су стубови који су 
падали, није рађена комплетна 
траса, затим су уређивани само 
дотрајали дијелови далековода, а 
сада се ради комплетно чишћење 
трасе. Углавном се ослањамо 
на властите снаге, али било је 
ситуација у којима смо тражили 
помоћ Шумског газдинства 
„Романија“ који су нам излазили у 
сусрет и заједничким снагама је 
урађено много тога – навео је он.

Кнежевић је додао да је прокрес трасе 
далековода посао који је неопходно 
радити сваке године. 

– Остала је још једна дионица која 
се односи на прокрес и замјену 
стубова од Заграђа према Ишерић 
Брду и то планирамо да завршимо 
у току ове календарске године, како 
би били задовољни становници 
ових села који се напајају са дијела 
далековода „Каљина“ – најавио је 
Кнежевић.  

Током овог периода, највише се 
ради, каже он, на сузбијању губитака 
електричне енергије који постоје на 
мрежи, затим на замјени бројила, 
којима теренски радници посвећују 
највише пажње, као и контроли мјерних 
мјеста.  

Бранка Радоњић

гдје је са начелником 
Милованом Бјелицом 
разговарао о рјешавању 
питања даљинског 
гријања у ужем градском 
језгру општине Соколац.

– Договорили смо се да 
обновимо контакте са 
Европском банком за 
развој и да у наредних 

мјесец дана наш тим сагледа 
постојећу документацију и 
изврши анализу како бисмо пред 
потенцијалне донаторе и кредиторе 
изашли са јасним рјешењима 
и покушајем да обезбиједимо 
одређена средства - казао је Танић. 

Начелник Бјелица објаснио је да 
убрзано настављају активности у 
наредном периоду с надом да ће ући у 
реализацију овог пројекта по фазама. 

– Прва фаза би била 
реконструкција објекта саме 
топлане и постојеће мреже док би 
проширење топловодне мреже 
било реализовано у наредним 
фазама – рекао је Бјелица и додао 
да тренутно покривају мање од 
30.000 квадрата гријне површине 
док анкете показују да постоји 
потреба за око 140.000 квадрата.

Јелена Ћајић
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Презентацијa Правилника и стручна предавања за соколачке пољопривреднике 

У организацији Министарства 
пољопривреде шумарства 
и водопривреде Републике 

Српске, Ресора за пружање стручних 
услуга у пољопривреди а у сарадњи 
са Ветеринарском амбулантом „VET 
GUARD“ Соколац, у просторијама 
Високе школе за услужни 
бизнис одржано је предавање за 
пољопривреднике са простора наше 
локалне заједнице. Тема предавања, 
које је одржао доктор ветеринарске 
медицине Мирко Станишић, била је 
Рекапитулација добре произвођачке 
праксе, а представници Ресора 
представили су нови, овогодишњи 
Правилник о подстицајима у 
пољопривреди. 

Презентацију Правилника о 
подстицајима 2023. године и Нацрта 
јавног позива за капиталне инвестиције 
одржала је Свјетлана Мичић, виши 
стручни сарадник у пољопривреди. 
Она је овом приликом нагласила да 
су овогодишњи услови за добијање 
подстицаја повољнији у односу на све 
претходне године, а акценат је стављен 
на помоћ мањим газдинствима, 
младима и женама на селу. 

– Ниво достигнутог обима 
производње, како би био остварен 
подстицај, знатно је смањен јер 
смо настојали да што већем броју 
малих и средњих произвођача 
пружимо шансу да остваре права 
на додатна средства. Тако је број 
потребних оваца у стаду са сто 
смањен на 50, број квалитетно 
приплодних јуница је смањен 

са три на једну, а повећана је и 
премија за регресирано дизел 

гориво са 0,50 на 0,75 КМ – истакла 
је Мичићева.   

Ово неће бити једина планирана 
подршка пољопривреди у брдско-
планинском подручју јер је 
40 % овогодишњег  аграр-
ног буџета, који износи 
180 милиона марака, 
намијењено капиталним 
инвестицијама. Мичићева 
је такође навела да су 
већ извршене анализе 
у Ресору који покрива 
подручје града Источно 
Сарајево те да су установили да би број 
захтјева за остваривање подстицаја 
са прошлогодишњих 130 могао бити и 
удуплан, што је значајан  број у односу 
на све претходне године. 

Мишо Боровчанин се већ 30 година   
бави пољопривредом. Његово дома-
ћинство је велико и богато, а како 
каже његов сточни фонд чини стадо 
од 200 оваца, има 20-ак говеда и 
50 коза. Задовољан је оствареним 
подстицајима и новим Правилником.  
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– Мислим да су пољопривредници 
задовољни јер су добре како 
откупне цијене стоке и производа 
тако и подстицаји и премије које 
се остварују. Већа домаћинства 
су убирала корист од свог рада, 
а новим Правилником се пружа 
шанса и оним мањим да напредују. 
Сваке године сам намјенски 
користио различите видове 
подстицаја и сматрам да је то 
значајан вид подршке – рекао је 
Боровчанин.  

Предавање које је одржао доктор 
ветеринарске медицине Мирко 
Станишић прво је у оквиру Зимске школе 
у мљекарству за фармере општине 
Соколац. Станишић је нагласио да је 
ово наставак континуиране едукације 
соколачких произвођача млијека.  

– Битно је да идемо у корак 
са временом, са савременим 
мљекарством и да заједно 
пребродимо кризне периоде на 
начин што ћемо интензивирати 
саму производњу и од постојећих 
грла добити који литар млијека 
више. Битно је заокружити 
комплетну причу, од генетике, 
самог начина држања, исхране 
стоке, хигијене, технологије и саме 
муже. Све су то фактори који се не 
смију изоставити како би и наши 
произвођачи били у кораку са 
савременим стандардима – навео 
је Станишић. 

Станишић је подсјетио да су соколачки 
произвођачи забиљежили 4% раста 
производње у протеклој години, што 
је у овако изазовном времену велики 
успјех. 

Из Ресора за пружање стручних услуга 
у пољопривреди најавили су слична 
предавања и у мјесецу марту.  

Бојана Марковић



с
тр

а
н

а
 2
0

/3
2

Божићни донаторски ручак предсједника Скупштине општине Соколац

Црвени крст Соколац

У организацији предсједника 
Скупштине општине Соколац 
Сретка Марјановића, 12. јануара 

је у Хотелу „Златни бор“ одржан 
божићни донаторски ручак ком су 
присуствовали бројни званичници 
и привредници са подручја наше 
општине, на ком су прикупљена 
значајна финсијска средства за 
санацију РТГ кабинета.

Према Марјановићевим ријечима 
извршена је комплетна реконструкција 
дотрајалих и неусловних просторија.

- Здравље је приоритет и сматрам 
да ћемо овим гестом нашим 

суграђанима омогућити бољу 
здравствену услугу. Надам се да ће 
овакав вид окупљања и донација 
бити организован и у наредном 
периоду и да ће постати традиција 
како би помагали установе и 
организације којима је помоћ 
потребна, казао је Марјановић.

Директор Дома здравља „Др Љубомир 
Ћеранић“ докторица Адријана Станар 
истакла је да установа властитим 
средствима није била у могућности 
ријешити проблем адаптације више 
просторија које су претрпјеле већа 
оштећења усљед пуцања топловодне 
цијеви.

Друштво Црвеног крста БиХ 
покренуло је апел за помоћ 
угроженом становништву 

 - Сада су створени услови за 
стављање у употребу дигиталног 
мобилног рендген апарата 
вриједности 115 хиљада 
конвертибилних марака који 
је Министарство здравља и 
социјалне заштите Републике 
Српске донирало Дому здравља 
кроз ковид програм, и већ смо се 
обратили Министарству како би 
добили потребне дозволе, казала 
је Станар.

Божићном донаторском ручку 
између осталих су присуствовали 
градоначелник Источног Сарајева 
Љубиша Ћосић који је поред донације за 
рендген собу, обезбиједио и униформе 
за медицинско особље и возаче 
соколачке Хитне помоћи, те посланик у 
Народној Скупштини Републике Српске 
Страхиња Башевић који је дио своје 
посланичке накнаде донирао како би 
грађанима Сокоца омогућили боље 
услове лијечења а запосленим у Дому 
здравља олакшали рад. 

За реновирани РТГ кабинет 
обезбијеђена је и нова лед расвјета коју 
је донирао привредник из Источног 
Сарајева Невен Моро.

Јелена Ћајић

ПРИКУПЉНИМ СРЕДСТВИМА 
ИЗВРШЕНА РЕКОНСТРУКЦИЈА  
РТГ КАБИНЕТА У ДОМУ ЗДРАВЉА 
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ПОМОЋ УГРОЖЕНОМ 
СТАНОВНИШТВУ 
СИРИЈЕ И ТУРСКЕ

Сирије и Турске 
након разорних 
земљотреса који 
су погодили  ове 
двије земље. 
Овим акцијама 
придружио се 
и Црвени крст 
Републике Српске 
као и општинска 
о р г а н и з а ц и ј а 
Црвеног крста 
Соколац. Секре-
тар Драженко 

Вукојичић је истакао да се помоћ у 
виду очуване гардеробе, ћебади и 
сличних потрепштина може предати 
у њиховим просторијама сваког дана 
од 15 часова и 30 минута до 17 часова. 

– Наша општинска Организација 
и Организација Црвеног крста 

Источно Сарајево прикључиле су 
се покренутим акцијама да би се 
помогло угроженом становништву 
Турске и Сирије. Наша канцеларија 
ће бити отворена сваки дан, а 
након прикупљања донацију ћемо 
предати у Сарајево, одакле ће се 
спремати за даљи транспорт – 
казао је Вукојичић.  

Он је најавио да ће ускоро услиједити 
и акција намијењена локалном 
становништву. Након подјеле брашна 
социјално угроженима и пензионерима 
у новој акцији дио донације биће 
усмјерен на соколачко Удружење 
„Мајка и дијете“.   

Ово је само једна у низу акција које је до 
сада имао општински Црвени крст од 
свог поновног оснивања 2021. године.

 Бојана Марковић
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Црвене стијене споменик природе 

Најмлађи суграђани уживају у скијању и санкању сваког викенда 

Након шест година откад 
је Планинарско друштво 
„Гласинац“ послало надлежнима 

иницијативу, Влада Републике Српске је 
локалитет Црвене стијене, који се налази 
на граници општина Пале и Соколац, 
прогласила  спомеником природе. 
Поменутом одлуком ово подручје је 
стављено под заштиту ради очувања 
репрезентативних и атрактивних 
геоморфолошких и пејзажних обиљежја 
западног обода планине Романије.

Најмаркантнији облик рељефа су саме 
Црвене стијене, као репрезентативан 
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примјер широких 
чела навлака ма-
сива Романије, 
које су рељефно 
истакнуте претежно 
в е р т и к а л н и м 
стјеновитим литицама 
високим више од 100 
метара, саопштено 
је из Бироа Владе за 
односе са јавношћу. 

Теренским истраживањима регистро-
вано је 300 таксона васкуларних биљака, 
од којих је 10 ендемично за Балканско 
полуострво. Од појединачних стабала 
истиче се бреза испод сипара, која је 
необичне грађе, коре и станишта, те 
црни бор, изузетног положаја на литици, 
хабитуса и станишта.

„Споменик природе је мања, неизмије-
њена или дјелимично измијењена 
природна просторна цјелина, 
објекат или појава, физички јасно 
изражен, препознатљив и јединствен, 
репрезентативних геоморфолошких, 
геолошких, хидрографских, ботаничких 
и других обиљежја, као и људским 
радом формирана ботаничка вриједност 

од научног, естетског, културног или 
образовног значаја“, наводи се у 
саопштењу.

Споменик природе „Црвене стијене“ 
простире се на подручју општина Пале 
и Соколац, у укупној површини од 15,1 
хектар, а управљање се повјерава 
предузећу „Шуме Републике Српске“, 
Шумском газдинству „Јахорина“ Пале и 
Шумском газдинству „Романија“ Соколац.

Након стављања Црвених стијена под 
заштиту, у Републици Српској постоје 
34 заштићена подручја, чија укупна 
површина износи 73.038 хектара, а 
што представља 2,96 одсто територије 
Републике Српске. 

Бојана Марковић

Изградња ски-лифта на Пуховцу 
код Сокоца је у завршној фази, а 
прије званичног завршетка овог 

вриједног пројекта, 28. јануара почело 
је скијање и санкање. Иако ски-лифт 
још увијек није у функцији, за дјецу је 
оспособљена једна ски-стаза.   

Велики број наших најмлађих суграђана 
ужива сваког викенда у чарима зиме, 

ЉЕПОТА РОМАНИЈЕ 
КОНАЧНО ЗАШТИЋЕНА
Фотографије: Игор Симовић   

СКИЈАЛИШТЕ ПУХОВАЦ 
ПОНОВО ОЖИВЈЕЛО
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гдје дјеца до дванаест 
година могу бесплатно 
да користе ски-лифт. 

Један од организатора 
изградње ски-лифта 
Миљан Пајић додао је 
да је жичара дужине 
200 метара за сада 
бесплатна те да је 
рентал у функцији, како 
би малишани уколико 
немају опрему могли да 
је изнајме. 

– Дјеца имају могућност да се скијају 
на широкој и добро припремљеној 
стази, која је идеална и за почетнике. 
У објекту у подножју ски-лифта, 
гости могу да се окријепе топлим 
напицима. Потпуно је припремљена 
и стаза за санкање која је одвојена 
од скијашке – казао је Пајић и додао 
да због припремања и радова на 
ски-лифту за одрасле, скијање 
и санкање није могуће радним 

данима. 

Према његовим ријечима, на овом ски-
лифту тренутно нема инструктора за 
скијање па организатори позивају лица 
која су обучена за овај посао да се јаве, 
како би договорили сарадњу. 

Пајић, који је и члан соколачког Ски-клуба 
„Олимпик“, најавио је да ће ски-лифт за 
одрасле бити у потпуности спреман за 
скијаше сљедеће сезоне те да је на овом 
пројекту у изградњи урађено више од 
педесет одсто радова, тако да преостаје 
завршни дио посла. 

Организатори позивају све 
заинтересоване малишане, односно 
њихове родитеље, са подручја општине 
Соколац, али и шире регије, да дођу и 
сами се увјере у услове на стази и добру 
организацију скијања за дјецу.  

Уживање у зимским чаролијама биће 
организовано сваког викенда ако то буду 
временски услови дозвољавали.  

Бранка Радоњић
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ЈЕ Милован Радовић – вјерни чувар древног инструмента

Гусле нису само музички 
инструмент већ представљају 
и умјетничко дјело, али и 

вијековног чувара народног сјећања 
на славне претке и њихову борбу за 
слободу. Пјевање уз гусле уписано 
је у УНЕСКО листу нематеријалног 
културног насљеђа. 

Овај древни инструмент важан је 
дио традиционалне музике који 
ни вријеме а ни модерни утицаји 
очигледно нису успјели да замијене 
и потисну, о чему свједочи наш 
суграђанин Милован Радовић, иначе 
инспектор криминалистичке полиције 
у Полицијској станици Соколац, који се 
бави израдом гусала. Каже да се љубав 
према овом занимању родила када 
је био двадесетогодишњак, међутим, 
интензивно се тим стваралаштвом 
бави посљедњих десет година, током 
којих је направио преко 400 гусала. Од 
малих ногу памти да су се увијек у кући 
налазиле гусле. 

– Крајем основне школе јавила се 
жеља да почнем свирати и пјевати 
а већ по завршетку средње школе 
почео сам и да правим гусле. Након 
тога услиједило је служење војног 
рока, рат и још неки прекиди, али 
сам посљедњу деценију активан 
и свакодневно по неколико сати 
посветим овом хобију. У посљедње 
вријеме биљежим колико правим 

гусала, коме су намијењене и 
са којим мотивом. Са поносом 
ћу истаћи да се дјело мојих руку 
налази у европским земљама, 
Русији, Америци и Аустралији.

Уз посебну љубав, пажњу и 
концентрацију, Радовић објашњава да 
му за израду једних гусала треба од пет 
до седам дана, опет у зависности од 
жеље купца који ће бити мотив, те да их 
прави искључиво од јаворовог дрвета 
које даје најбољи звук.   

– Обичне са фигуром коњске главе 
или дивојарца, који представљају 
симбол снаге и господара литица, 
направим за пет дана, зависи од 
резбарије шта има позади, јер 
ако је нешто захтјевније, онда то 
изискује више времена. Да би се 
урадио један квалитетан мотив 
на позадини гусала, на примјер 
неки орао који је симбол висина 
са манастиром Острогом, или 

двоглави орао, потребан је читав 
дан да би то изгледало како треба. 
Неки од захтјевнијих мотива су орао 
са аждајом, слике православних 
светитеља Ђорђа, Јована, Николе, 
Василија Острошког па за њих 
треба и до мјесец дана израде.

Он је додао да се често траже и ликови 
великана српске историје као што су 
Ђорђе Петровић Карађорђе, Петар 
Петровић Његош и Вук Караџић, који 
су најчешће опјевани уз гусле у епским 
народним пјесмама. 

У читавој фамилији Радовић увијек је 
био неко ко је свирао уз гусле и помало 
их израђивао, међутим, наш саговорник 
истиче да је овај занат научио од 
великог мајстора Вељка Косорића. 

– Упознали смо се далеке 1993. 
године и све што ми је било нејасно, 
научио сам од њега. Посјетио сам 
више мајстора гусала и током сваке 
посјете сам нешто покупио, неки 
детаљ или вјештину, али Вељко 
је био уникатан и непревазиђен 
стваралац. Помињао сам то и 
раније, једне прилике људи у 
Београду су се опкладили да су 
његове гусле пластичне, јер су 
биле до перфекције урађене. Није 
било ни једног милиметра који није 
био прецизно углачан и обрађен, 
исфиниран до савршенства и 
посебно лакиран.  

Он додаје да постоје пропорционалне 
димензије гусала које морају отприлике 
да буду на 62 или 63 центиметра дужине, 
без фигуре која се ради на врху. Поред 
тога, битна је и запремина карлице 
јер треба да има свој одговарајући 
простор, ширину, дубину, висину као и 
дебљину зидова на самој карлици, али 
и одговарајућу висину кобилице. Од 
изгледа резбарене фигуре и осталих 
украса на гуслама, који се сматрају 
правим малим умјетничким дјелима, 

УЗ ГУСЛЕ ОПЈЕВАНА ЦИЈЕЛА 
ИСТОРИЈА СРПСКОГ НАРОДА



коњска длака. То све треба да се 
усклади, одређени број и једног и 
другог, да буде све како треба, те да 
се направи један добар склад који 
ће дати звук који може да послужи.

Пјевање уз гусле и чување православне 
традиције преноси се са кољена на 
кољено, а управо уз њих је написана 
цијела историја српског народа.  

– Више пута сам имао полемику 
са људима који су осуђивали 
неке пјесме које се пјевају уз 
гусле, међутим, један дио нашег 
народа не би знао ништа о 
војводама Живојину Мишићу, 
Степи Степановићу и осталим 
нашим јунацима да није гусала 
тако да ја подржавам пјевање и 
пјесме из наше новије историје, 
као што је посљедњи Отаџбински 
рат. У недостатку средстава 
информисања та дешавања 
преношена су уз гусле, тако да су 
оне наша жива историја и ту нема 
никакве расправе.  

Осим наведеног, Радовић посједује 
колекцију која броји преко 500 комада 
носача звука у оквиру које су касете, 
компактни дискови и видео записи 
– све што је издато од 1987. године 
па до данашњих дана, а односи се на 
пјевање уз гусле, по чему је јединствен 
на простору бивше Југославије. 

Милован Радовић је рођен у 
Крушевцима 22. августа 1969. године 
од оца Рада и мајке Милице. Истиче 
да су старосједиоци око 200 година, 
али наглашава да поријекло породице 
потиче из Црне Горе. 

- Према одређеним информа-
цијама, Радовићи су из Мораче, 
потомци војводе Мине Радовића, 
али и близак род покојног 
митрополита црногорско-примор-
ског Амфилохија Радовића. 
Прије него се разболио, уговарао 
сам наш сусрет да се упознамо, 
размијенимо сазнања око 
породичног стабла, али нажалост 
није се дало да до њега дође, 
митрополит је преминуо.   

Милован је дугогодишњи предсједник 
Гусларског друштва „Романија“. Одавно 
се више не такмичи, али се радо 
одазове позивима за учествовање у 
ревијалним програмима. На питање 
како млади реагују на пјевање уз гусле 

зависи и њихова цијена која се креће 
од 300 па и до 1.000 КМ. 

Радовић каже да у својој архиви 
има увијек око петнаест комада 
направљених гусала.

– Упоредо радим три или четири 
комада а онда када дођем до оних 
финијих детаља који су захтјевни и 
траже максималну концентрацију, 
а која у датом моменту опадне, 
тада морам да радим нешто 
грубље гдје не могу погријешити. 
Тиме се водим, тако да два до три 
сата радим нешто префињено, гдје 
су детаљи изражени, а када осјетим 
да је наступила засићеност, вратим 
се лакшим радовима. 

Дужина трајања израде гусала 
зависи од много чега. Што је рад 
компликованији и захтјевнији, то ће 
и процес израде бити дужи. Постоји 
неколико фаза. 

- Прво је потребно наћи стабло 
јавора које ће дати адекватан звук 
и са којим се може радити. Када 
се он одсијече, требао би да се 
осуши, по могућности природним 
путем и то чак двије године, како 
не би дошло до извијања дрвета 
и осталих пуцања. Затим слиједи 
моторно резање дрвета и то су 
све груби радови док се не дође 
до финиша који подразумијева 
брушење и резбарење. Посебан 
третман је и око јареће коже коју 
од сирове треба направити сувом. 
Неопходно је да буде чиста, уредна, 
одмашћена да би дала жељени 
звук. Прилично је то компликован 
процес који дуго траје иако на први 
поглед не изгледа тако. Још један 
битан детаљ јесте струна која се 
поставља на гусле од рибарског 
најлон силка, док на гудало иде 

и на њихову израду, Радовић одговара:

– У нашем друштву имамо 
неколико момака који имају око 
двадесет година па и мање, тако 
да не бринемо да ли ће гусларство 
исчезнути – закључио је Радовић. 

Гусле су од памтивијека синоним за 
радост, разговор, утјеху и покретачку 
снагу, укоријењену у духу српског 
народа. Велики су подсјетник на стара 
времена и бурну прошлост Срба, 
али још увијек дају јединственост 
модерном музичком стварању, које је 
према ријечима нашег саговорника 
незаустављиво. Гусле ће остати да 
живе и послије нас, а у томе је и сва 
суштина.  

Бранка Радоњић
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А Одржан 27. сабор гуслара „Романијо, горо од јунака“

У организацији Савеза 
гуслара Републике Српске 
и Гусларског друштва 

„Романија“, у Сокоцу је 24. фебруара 
одржан 27. сабор гуслара „Романијо, 
горо од јунака“ на којем је, према 
гласовима публике међу 30 
гуслара, побиједио Илија Работа из 
Гусларског друштва „Старина Новак“ 
са Пала. Била је ово његова шеста 
побједа на Сабору гуслара у Сокоцу 
и како каже представља му посебно 
задовољство јер је биран гласовима 
публике коју изузетно цијени и воли.

– Гласове сам добио од срчане 
публике међу којом сваки пети 
посјетилац може да буде у жирију, 
јер су толико одлични познаваоци 
гусала – казао је Работа.

Предсједник Савеза гуслара 
Републике Српске Зоран Ребриновић 
навео је да је ово традиционална 
културно-умјетничка манифестација 
ревијалног карактера.  

– Препустили смо публици да 
она буде та која ће одредити 
побједника јер сматрам да су 
љубитељи епске пјесме из Сокоца 
добри познаваоци пјесама, а и 
гуслара. Сам сабор је потврдио 
напредак гуслара, првенствено 
младих људи, али ту су и наши 
искуснији гуслари. Захваљујући 
Савезу гуслара РС, гусларско 
пјевање одржало се као жива 
традиција српског народа на 
овим просторима,  зато управо 
полазимо са Романије и ово нам 
је први сабор у нашем годишњем 
циклусу.  Велика свијест о значају 
и вриједности очувања српске, 
нематеријалне културне баштине 
омогућиће да се гусларство 

привредника из Сокоца, који 
сваки пут свесрдно помажу – 
рекао је Радовић. 

Специјални гост вечери био је 
народни гуслар Саша Лакетић из 
Београда, вишеструки првак српских 
земаља, који се на сличним ревијама 
такмичи од 1985. године. Пет пута 
је био проглашен за првака Србије, 
четири пута је био првак свих српских 
земаља а 28 пута у финалу Савезног 
фестивала. 

– Сокочани су добри људи 
и домаћини, као уосталом и 
сви Срби са Романије, који су 
љубитељи гусала. Желим да их 
поздравим све и захвалим што 
чувају српску традицију и гусле. 
Задовољство ми је што у Србији, 
Републици Српској и у Црној Гори 
има доста младих гуслара, који су 
успјешни, међу којима су Максим 
Војводић, Мирослав Тановић, па 
и мој син, и то ми даје наду да ће 
гусле бити сачуване – увјерен је 
Лакетић. 

Спонзори ове традиционалне 
манифестације били су народни 
посланик Страхиња Башевић, 
Гусларско друштво „Романија“ 
Соколац, Црквена општина Соколац, 
Град Источно Сарајево као и приватни 
предузетници: Радивоје Чајевић, Пеђа 
Шука, Горан Боровчанин, Миладин 
Трифуновић, Немања Телетина, 
Мирко Цвијетић, Данко Вучак, Вељко 
Тодоровић и „Романијапутеви“ а.д. 
Соколац. Манифестацију су медијски 
испратили: РТВ ИС, РТВ БН, Прва 
интернет ТВ „Људи говоре“ Недељко 
Жугић и „Инфо центар“ Соколац.

Бранка Радоњић

очува у будућности. Епска поезија 
је наш највјернији и најискренији 
пратилац, наша лична карта 
али и слика наших животних и 
друштвених кретања. Боримо 
се да се гусларство преноси са 
генерације на генерацију и лично 
ћу настојати да то подигнемо 
на неки већи ниво, јер данас, 
нажалост, многи потцјењују гусле 
и епску поезију, сматрајући их 
квази музиком и квази културом. 
Тренутно у Савезу имамо око 
120 гуслара, док се њих око 70 
активно такмичи – истакао је 
Ребриновић.  

Предсједник Гусларског друштва 
„Романија“ Соколац Милован Радовић 
нагласио је да се уз овај сабор 
истовремено обиљежава и 30 година 
постојања Савеза гуслара Републике 
Српске. 

– На Сабору је учествовало 
девет гусларских друштава 
са Сарајевско-романијске и 
Горњодринске регије и једно 
друштво из Бањалуке, што чини 
пола Савеза гуслара Српске. 
Све је теже организовати Сабор 
гуслара а ове године је одржан 
захваљујући помоћи посланика 
у Народној скупштини Републике 
Српске Страхиње Башевића, 
његових сарадника и бројних 

ПОБЈЕДНИК ИЛИЈА РАБОТА ИЗ ГД 
„СТАРИНА НОВАК“ СА ПАЛА
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Крсна слава и Дан Основне школе „Соколац“

Oдржано 24. Светосавско културно вече

Дан посвећен највећем 
српском просветитељу и 
првом српском архиепископу 

обиљежен је ломљењем крсног 
колача и Светосавском академијом, 
уз пригодан програм који су извели 
чланови Драмско-рецитаторске 
и Музичке секције, под вођством 
наставница Богданке Тошић и 
Вере Генго, као и чланови Дјечијег 
ансамбла КУД-а „Романијска луча“. 

Директор школе Ђорђе Рајић истакао 
је да нас вјечна линија Светог Саве 

“СЛАВЕЋИ СВЕТОГ САВУ, 
ПОНОСИМО СЕ НАШОМ СРПСКОМ 
КУЛТУРОМ И НАЦИОНАЛНИМ 
ИДЕНТИТЕТОМ”

МЛАДЕ ПТИЦЕ И 
ДАЉЕ ПЈЕВАЈУ 
СРПСКОМ ПРИНЦУ 
СВЕТОМ САВИ
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Априје 800 година, идеју чији је 
творац највећи међу нама. Он 
живи и данас, и ту је, у идеји, у 
мисли, у духовности, у нама. И 
како рече Матија Бећковић: Он 
нам је дао личну карту. Свети 
Сава је још тада био свјестан 
нечег важног за један народ. 
Нечег чега ми данас све чешће 
нисмо, а требало би – казао је 
Рајић.    

Светосавска академија била је 
прилика да се додијеле награде за 
најбоље литерарне и ликовне радове.

У литерарном стваралаштву 
издвојили су се Јана Цвијетић, која је 
освојила прву награду. Другу награду 
освојила је Маријана Вукотић а 
трећу Кристина Мићић. Вања Симић 
освојила је награду за најбољи 
ликовни рад, друга награда припала 
је Бојани Дебелногић док је трећа 
награда отишла у руке Катарини 
Кезуновић.  

Светосавској академији присуство-
вали су представници локалних 
власти, установа и предузећа са 
подручја општине, велики број 
пензионисаних колега и суграђана.

Јелена Ћајић

У организацији Јавне установе 
за културу „Перо Косорић“  
Соколац у просторијама 

Високе школе за услужни бизнис 
одржано је 24. Светосавско културно 
вече.    

Свети Сава  је био најмлађи 
син српског великог жупана 
Стефана Немање, светогорски 
монах, јеромонах и архимандрит 
Студенице, први архиепископ 

вијековима издваја између других 
на овим просторима са најбогатијом 
културом. 

– Славећи једну од највећих 
личности наше историје, 
поносимо се нашом српском 
културом и нашим националним 
идентитетом. Без њих ниједан 
народ, ма колико био богат, 
моћан, модеран, не може 
опстати. А ми Срби, такви какви 
смо, и са нашим манама и без 
њих, опстајемо вијековима и 
знамо ко смо. А зашто опстајемо? 
Опстајемо зато што пратимо и 
живимо идеју и дјело започето 

Српске аутокефалне архиепископије, 
дипломата, законодавац, књижевник 
и ходочасник. Њему у част, а са циљем 
очувања сјећања на Светосавље, 
учесници Светосавске вечери извели 
су богат програм. Према ријечима 
руководиоца Установе за културу 
Душке Лукић, ово је манифестација 
са богатом традицијом. 

– И ове године смо, по традицији, 
приредили богат културни 
програм поводом Савиндана. 
Знамо колико су његова личност 
и дјело значајни за српски 
народ, а ученици, професори, 
наставници и наши млади 
пјесници, кроз пригодан програм 
подсјећају нас колико је Свети 
Сава задужио српски народ – 
казала је Лукићева.  

Она се захвалила свим учесницима, 
покровитељу манифестације 
Општини Соколац и руководству 
Високе школе, које је уступило 
простор. 

У част Светом Сави посјетиоцима 
Светосавске вечери представили 
су се ученици из Центра за музичко 
образовање, Средњошколски хор 
„Василије Острошки“ Соколац и 
млади пјесници из Сокоца. Кроз 
програм Светосавске вечери 
публику је водила ученица и млада 
пјесникиња, која је говорила и своје 
стихове пјесме „Тиховање“, Милица 
Боровчанин. Стиховима пјесме 
„Откад имам тебе“ представила се и 
Бојана Марковић док су Ана Бојовић, 
Павле Боровчанин и Ивана Гутаљ 
говорили стихове чувених Ђуре 
Јакшића, Војислава Илића и Десанке 
Максимовић. Посјетиоци су чули и 
младе полазнике Музичког центра: 
Лазара Цвијетића на виолини, 
Ђорђа Парлића, Вељка Јанковића и 
Филипа Кнежевића на хармоници, 
за клавиром Софију Јанковић и уз 
гитару Милицу Грујић. 

Бојана Марковић



У Народној библиотеци Соколац, 
прошле године књижни 
фонд је увећан за 756 књига, 

организовано је 10 промоција нових 
издања и четири књижевне вечери, 
рекла је Срни директорица ове 
установе Божица Јанковић. Она је 
навела да је куповином књижни 
фонд обогаћен са 275, а донацијама 
и поклонима са више од 480 књига, 
које су углавном актуелни наслови 
за одрасле и литература за дјецу.  

– Организовано је више 
манифестација, међу којима 
10 промоција на којима су 

У организацији Удружења гра-
ђана „Аурора“, организована 
је игранка „Као некад“. У 

Парохијском дому Романијске 
Лазарице окупљени су уживали у 
разговору, поезији и пјесми, као 
некад, баш како су и назвали ово 
посебно вече.  

Предсједница секције, Љиљана 
Гајевић, истакла је да се примарно 
баве ручном радиношћу, учествују на 
свим значајнијим манифестацијама, 
како у нашем граду тако и у земљи 
и региону. Такође је нагласила да их 
у наредним данима очекује прослава 

Ломљењем славског колача 
Културно-умјетничко друштво 
„Романијска луча“ 26. 

фебруара обиљежило је своју крсну 
славу Светог Симеона Мироточивог. 

Предсједник Друштва Никола 
Јанковић истакао је да крсна слава 
окупља и подсјећа на вриједности 
заједништва и међусобну слогу. 

читалачкој публици писци 
представили своје нове књиге, 
четири књижевне вечери, једна 
изложба ликовних радова и 
три радионице. Јанковићева 
је изразила задовољство 
прошлогодишњом посјетом 
овој установи предсједника 
Матице српске Драгана Станића, 
када је промовисан Летопис 
Матице Српске, као и посјетом 
библиотеци српског књижевника 
и путописца Виктора Лазића из 
Београда.

СРНА

Народна библиотека Соколац

КУД „Романијска луча“ обиљежило крсну славу

Удружењe грађана „Аурора“ 
Соколац

КЊИЖНИ ФОНД 
БОГАТИЈИ ЗА 750 НОВИХ 
НАСЛОВА

ЕВОЦИРАЊЕ УСПОМЕНА 
УЗ ИГРАНКУ „КАО НЕКАД“ 

Дана жена, 8. марта, а у будућем 
раду настојаће да обнове сарадњу са 
Удружењем жена из Лазарева.

– Требамо се сјетити жена које 
су радиле и раде на стварању 
позитивне слике о нашем 
мјесту. Једна од њих је и покојна 
Јелена Дундић, којој је у име 
Удружења постхумно додијељена 
захвалница – рекла је она.   

Игранци „Као некад“ присуствовали 
су и чланови Културно-умјетничког 
друштва „Завичај“ Соколац.  

Бојана Марковић

– Протекле двије године нам 
нису ишле на руку, пандемија 
је негативно утицала на 
рад Друштва, било је тешко 
радити и одржати чланство 
без наступа и путовања, 
поред тога дошло је и до 
велике смјене генерација 
која је знатно ослабила 
наш извођачки ансамбл. 
Срећом ту су млађи узрасти, 
припремни и дјечији ансамбл 

који вриједно раде и припремају 
се за наступе. Наше друштво је у 
досадашњем раду обишло шест 
европских земаља, промовишући 
српске обичаје и културу, игру и 
пјесму и надамо се да ћемо тако 
наставити и убудуће – казао је 
Јанковић.  

Милица Боровчанин члан је овог 
друштва већ осам година.

– Задовољство ми је што сам дио 
заједнице која нам је допуштала 

и допушта да заједно са њом 
растемо, да његујемо духовне, 
моралне и традиционалне 
вриједности, јер Романијска 
луча је у свом вишедеценијском 
постојању изњедрила прије свега 
велике људе, а тек онда играче 
и музичаре. Прослављајући 
крсну славу, обнављамо дух 
заједништва који нас држи на 
окупу и надам се да ће још дуго 
потрајати за будуће генерације, за 
покољења свих оних малих људи 
који тек треба да постану велики, 
а уз фолклор ће то свакако успјети 
– закључила је Боровчанинова.  

КУД „Романијска луча“ броји око 100 
чланова узраста од 5 до 25 година. 
Године 1998. је обновило рад и од тада 
представља Соколац у најљепшем 
свјетлу, чувајући од заборава 
традиционалну игру и пјесму.

Јелена Ћајић
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У Зеници је крајем фебруара 
одржано појединачно дворан-
ско Атлетско првенство БиХ, а 

такмичари „Гласинца“ потврдили су 
одличан пласман. Према ријечима 

Још један викенд био је 
успјешан за борце Џудо клуба 
„Олимпик“ Соколац. Наиме, 

18. и 19. фебруара учествовали су 

На одржаном Државном првен-
ству Босне и Херцеговине 
у каратеу у Модричи, 

такмичарка соколачког Карате клуба 

тренера Неђа Ђуровића, Сара Лучић 
и Лука Кезуновић показали су 
одличну спремност након зимског 
периода, а овај пласман је увертира 
за такмичења која слиједе.  

– Сара Лучић је наступала у 
сениорској конкуренцији, Лука 
Кезуновић као млађи јуниор и били 
су најуспјешнији такмичари на 
Првенству у својим категоријама. 
Сара је освојила четири медаље, 
двије златне и двије сребрне. Златна 
одличја је освојила у дисциплинама 
трка на 60 метара с препонама и 
скоку удаљ док јој је сребро  припало 
у дисциплинама скок увис и троскок 
– казао је Ђуровић.  

Седам медаља за атлетичаре „Гласинца“ на Првенству БиХ

Државно карате првенство Босне и Херцеговине 

Успјешан викенд за џудисте „Олимпика“ 

САРА ЛУЧИЋ И ЛУКА 
КЕЗУНОВИЋ ПОНОВО 
МЕЂУ НАЈБОЉИМА 

ИСИДОРА БОРОВЧАНИН 
НОВА СЕНИОРСКА 
ПРВАКИЊА БИХ

НАЂА КОЈИЋ ПРВАКИЊА 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

на Првенству Републике Српске 
и Меморијалном турниру „Милош 
Мрдић“ у Требињу гдје су забиљежили 
запажене резултате. 

На поменутом турниру Клуб су 
представљала два такмичара – 
Ђорђе Мухаремовић, који је освојио 
златно одличје, док је Павле Башевић 
заузео треће мјесто и бронзу. 
Према ријечима тренера Милорада 
Ђуровића на Првенству Републике 
Српске Нађа Којић је постала првак, 
освојивши злато, Јана Башевић се 
окитила сребром а бронзано одличје 
је припало Давиду Лиздеку. Истим 
одличјем на Првенству окитио се и 

„Гласинац“ Исидора Боровчанин 
постала је сениорска првакиња 
Босне и Херцеговине у катама. 
У јакој конкуренцији Исидора је 
потврдила одличну форму а овај 
пласман обезбиједио јој је учешће на 
Европском првенству које се крајем 
марта одржава у граду Гвадалахара 
у Шпанији. 

Тренер Миодраг Боровчанин истакао 
је да је такмичење било изазовно и по 
бројности и по квалитету. 

– У веома јакој конкуренцији 
Исидора је успјела да се избори за 
златно одличје и да се пласира на 
предстојеће Европско првенство 
које ће се одржати у Шпанији. 
Ми ћемо свакако наставити са 

радом и припремама како бисмо 
дошли до што бољег пласмана. 
Европско првенство је изазов за 
себе, а успјех би био и поновити 
резултат из Софије, 2017. године,  
када је Исидора освојила девето 
мјесто – казао је Боровчанин.  

Оно што предстоји у КК „Гласинац“ 
јесте Регионално првенство за 
најмлађе селекције које ће се одржати 
у Билећи 11. марта и Првенство 
Републике Српске за исту категорију 
18. марта.    

У Клубу је, након дужег времена, 
у току  упис нових чланова, а 
сви заинтересовани могу да се 
прикључе овом успјешном спортском 
колективу. 

Бојана Марковић

Ђуровић је истакао и успјех младог 
такмичара Луке Кезуновића који је 
на Првенству БиХ забиљежио сјајан 
резултат освојивши три медаље, 
двије златне и једну сребрну; златне 
у дисциплинама скок увис и  троскок, 
а сребро у дисциплини трка на 60 
метара с препонама.  

– Ово су одлични показатељи да 
су такмичари спремни за нову 
сезону која почиње од априла 
мјесеца – рекао је Ђуровић. 

Наредно такмичење је у Сарајеву и 
Зеници када ће млади атлетичари 
„Гласинца“, у категоријама цицибани, 
млађи и старији пионири, имати 
прилику да се боре за медаље. 

Бојана Марковић
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Ђорђе Мухаремовић. 

– Остала три такмичара 
забиљежила су изузетно 
добре борбе, али без медаља. 
Овим путем желимо да се 
захвалимо спонзору путовања, 
фирми „Чајевић-комерц“ д.о.о. 
Соколац,  која је омогућила 
нашим такмичарима средства за 
путовање– казао је Ђуровић. 

Ђуровић је подсјетио да су награђени 
такмичари потврдили пласман на 
Првенство БиХ које ће бити одржано 
у наредном периоду.

Бојана Марковић
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Дејан Дебелногић, некада члан 
Футсал клуба „Гласинац“, ново 
је појачање ФК „Коњиц“. Ово је 

био повод да са њим поразговарамо о 
новим корацима у каријери. 

Познато је да је Дејан био 
репрезентативац У–19 и У–21 футсал 
репрезентације Босне и Херцеговине, 
што је до сада његов највећи 
професионални успјех, а ево како је 
описао своје почетке. 

– Фудбал сам почео да тренирам 
са пет година. Одувијек сам волио 

ту игру, а тако је и данас. Чак сам 
и ову полусезону одиграо у тиму 
„Младост“ из Рогатице. Када је ријеч 
о футсалу, мислим да сам први пут 
заиграо са тринаест година. Од 
тог дана па до данас преовладала 
је љубав према овом спорту, а 
класичан фудбал сам играо у 
паузама, како бих одржавао форму 
– истакао је Дебелногић. 

Према његовим ријечима, футсал је 
другачија игра која тражи посвећеност, 
добру организацију, бољу прегледност 
терена. Динамичнији је, бржи и 
захтијева потпуну физичку спремност и 
концентрацију. 

– Сматрам да футсал не може свако 
да игра. Имао сам привилегију 
да то покажем и у саставу У–19 и 
У–21 футсал репрезентације Босне 
и Херцеговине. То је до сада мој 
највећи успјех у каријери, а надам 

Поводом Дана Клуба и крсне 
славе – Сретења Господњег, 
Шаховски клуб „Гласинац“ сваке 

године бива организатор и домаћин 
шаховског турнира. Према ријечима 
Предрага Батинића, предсједника овог 
клуба, сви чланови настоје да очувају 
ову дугогодишњу традицију па је и 
ове године, 19. пут,  шаховски турнир 
окупио такмичаре из цијеле БиХ.  

Побједник 19. Сретењског шаховског 

се да ћу једног дана бити и члан А 
репрезентације. 

Дејан је до сада играо за КМФ „Леотар“, 
КМФ „Танго“, Футсал клуб „Гласинац“ 
Соколац и КМФ „Жељезница“ Трново. 

У дебитантској сезони Премијер футсал 
лиге Босне и Херцеговине, Клуб из 
Коњица жели да избори опстанак. 
Такмичење у Премијер лиги за Дејана је 
посебан изазов. 

– Иако сам имао позиве из других 
клубова из Премијер лиге БиХ, 
ипак сам се одлучио за ФК „Коњиц“. 
Надам се да ћемо заједно остварити 
зацртане циљеве, а то је опстанак 
у поменутој лиги. Сматрам да то 
Коњиц заслужује; и као Клуб и као 
град – рекао је Дејан. 

Трансфер у Коњиц нова је узлазна 
степеница у каријери овог младог 
футсалера из Сокоца.

Бојана Марковић

Kрајем фебруара Београд је био у 
знаку бокса и 4. кола Регионалне 
боксерске лиге. Бањалучка 

„Славија“, за коју наступа Сокочанин 
Лука Вељовић, након овога кола 

Дејан Дебелногић је ново појачање Футсал клуба „Коњиц“

Сретењски шаховски турнир 

Четврто коло Регионалне боксерске лиге
се нашла на другом мјесту. Тренер 
Предраг Бартула истиче да је веома 
задовољан приказаним.

– Три кола прије краја такмичења 
успјели смо да се изборимо за 
плеј-оф међу четири најбоље 
екипе на простору бивше 
Југославије. У првом мечу наш 
боксер Лука Вељовић побиједио 
је Радована Глигића из Београда, 
да би представници „Радничког“ 
одустали од наступа другог 
такмичара Стефана Цамовића – 
казао је Бартула.  

Наредна три кола Регионалне боксер-

НОВА ПОБЈЕДА 
ЛУКЕ ВЕЉОВИЋА

турнира у Сокоцу је интернационални 
мајстор Зоран Рунић. Друго мјесто 
припало је прошлогодишњем 
побједнику Владимиру Билићу а треће 
Невенку Медићу.  Четврто мјесто заузео 
је Лазар Ставњак док је пета позиција 
припала домаћем кандидату ФИДЕ 
мајстору Предрагу Батинићу. Награде 
најбољима уручио је начелник општине 
Соколац Милован Бјелица.

Бојана Марковић

ФУТСАЛ ЈЕ ДРУГАЧИЈА 
ИГРА КОЈА ТРАЖИ 
ПОСВЕЋЕНОСТ

ске лиге одржаће се у априлу у Новом 
Пазару, крајем маја у Сомбору и 18. јуна 
у Марибору у Словенији. Мечеви плеј-
офа биће приређени на неутралном 
терену, а према Бартулиним ријечима 
жеља је да се у Бањој Луци „Славија“ 
бори за шампионско мјесто.   

Млади такмичари, од 2005. до 2010. 
годишта, учествоваће и на Првенству 
БиХ које ће се одржати од 3. до 5. 
марта.   

Своју шансу за одлазак на Европске 
игре у Пољску Рајко Томовић и Лука 
Вељовић тражиће у квалификацијама, 
када се у Живиницама, од 12. до 14. 
марта одржава Првенство БиХ за 
сениоре.  

Бојана Марковић

ПЕХАР У РУКАМА 
ИНТЕРНАЦИОНАЛНОГ 
МАЈСТОРА ЗОРАНА 
РУНИЋА
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Опште је познато да јутарња 
шетња боровом шумом пружа 
олакшање особама које имају 

проблема са дисајним органима и 
штитном жлијездом па је боравак на 
планинама, гдје ови четинари расту, 
права ваздушна бања. Окрепљењу 
и оздрављењу не доприноси само 
шетња него и бројни препарати од бора, 
који се нарочито користе за лијечење 
дисајних тегоба.

У љековите сврхе користе се иглице, 
пупољци (младе шишарке), кора и 
смола, а право вријеме за њихову бербу 
и сакупљање на нашим просторима 

Чудесни биљни свијет

БОР ЛИЈЕЧИ БРОНХИТИС 
И УПОРНИ КАШАЉ
Припремила: Јелена Ћајић 

је крај фебруара, почетак марта. Од 
иглица и пупољака се праве чајеви 
и чајне мјешавине, сирупи, тинктуре 
за унутрашњу, те купке за спољашњу 
употребу.

Борове иглице се увијек користе 
свјеже јер се дужим чувањем губи 
дио љековитости. Пупољци младе тек 
формиране шишарке садрже драгоцјене 
горке и љековите материје. Користе 
се против упале грла, упорног кашља, 
бронхитиса и катара ждријела, док се 
купке препоручују особама обољелим 
од реуме и артритиса.

Смола обилује изузетним етарским 
уљем које садржи љековити терпентин 
и камфор, зато се уз сируп од иглица у 
народној медицини често употребљавају 
препарати од смоле, а најчешће се  
користе у лијечењу кожних болести.

Лијекови против бронхитиса
Борове иглице садрже доста љековитог 
етарског уља због чега се често користе 
у превенцији болести дисајних органа 
као што су кашаљ, промуклост и лакши 
облици бронхитиса.

За припрему мелема против бронхитиса 
помијешајте 300 грама свјежих 
пупољака бора и 200 грама борових 
иглица па прелијте преко тога три литра 
воде и кувајте по сљедећој шеми: три 
дана заредом кувајте по два сата, а на 
крају, трећег дана, када се маса охлади, 
проциједите је кроз газу и измјерите 
па додајте онолико меда колико има 
сирупа који је преостао након кувања. 
Чувајте га у тамној флаши, на хладном 
и сувом мјесту. Одрасле особе треба да 
узимају три пута дневно по једну кашику, 
а дјеца, зависно од узраста, од трећине 
кашичице до пуне, три пута дневно.

За сируп против бронхитиса неопходно 
је 100 грама борових иглица, пола литра 
воде и килограм меда. Припрема се тако 
што се иглице попаре врелом водом 
и оставе два сата да стоје на топлом 
мјесту, затим се проциједе а течност 
се помијеша са медом. Дневно треба 
узимати пет кашика сирупа.

Раствор за инхалацију
Висок садржај етарског уља 
квалификовао је борове иглице и за 
припрему раствора за инхалацију. Двије 
до три шаке борових иглица кувајте пет 
минута у литру воде па се инхалирајте 10 
до 15 минута.
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Кулинарске мајсторије

УКРШТЕНЕ РИЈЕЧИ
Припремио: Миливоје А. Јанковић

Зими се на нашим јеловницима 
често налазе топла и крепка 
јела са киселим купусом. Купус 

је нискокалорично а суперхрањиво 
поврће са јединственим спојем 
витамина, омега-3 масних киселина 
и љековитих сумпорних материја 
које штите од рака. Права је благодат 

КИСЕЛИ КУПУС 
У НОВОМ РУХУ
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за имунитет и пробаву а прозван 
је и антистресним поврћем. Да 
би се очувале храњиве материје 
и пробиотици, те ради лакше 
пробављивости, препоручује се да 
се једе сиров, без кувања, али се и 
термички обрађен сматра једном од 
квалитетнијих намирница.

У кулинарству се одлично слаже са 
свим врстама меса и кобасицама а 
неизоставан је у припреми сарме. 
Најпознатије јело од киселог купуса је 
подварак.

Да би сте припремили ово јело, 
најприје испржите месо које желите, 
затим га извадите и на истој масноћи 
продинстајте црни лук, па око пола 
сата пржите купус исјецкан на траке. 
Затим у посуду вратите месо, додајте 
пола кашике алеве паприке, со, бибер 
у зрну, неколико ловорових листова 
и све то ставите у земљану или 
ватросталну посуду, покријте и пеците 
у рерни око 2 сата.

ВОДОРАВНО:

1. Највећи и најачи  на свијету Ђоковић ( слика 1) 
и Јокић (слика 2); 2. Козачки старјешина, * глумац 
Стојковић; 3. Хиљаду кг,* саставни везник, * држава 
у Азији; 4. Отац (мађ.), * дио рала или плуга (лемеш), 
* грубо сукно (тур.); 5. Шпановић Ивана (иниц.), 
* биљке са цватом као штит, *аргон ; 6. Највећи 
врх Пиринеја (3404 м), * ћилими, сагови (тур.); 7. 
Фотограф и карикатуриста Феликс, * фудбалер и 
тренер Зинедин; 8. Имагинарни, * раставни везник, 
* лука у Израелу, * ампер; 9. Никола Калинић (иниц.), 
* град у  Анкара Прадешу (ИНД), * Кикинда; 10. Дио 
течности, *  ? , ' намо (народна химна у ЦГ), * острво 
на Јадрану; 11. Глумац Алексамдар Ољегович,* кси 
(лат.),* фудбалер Џон; 12. Писац Едгор, * фудбалер 
Гаћиновић; 13. Било када, * град у Чилеу; 14. Ћутак 
, одрезани дио стабла (тур.), * држава у Азији 15. 
,,међу ријекама“ (Област између Еуфрата и Тигриса).

 УСПРАВНО:

1. Филмска и ТВ глумица (Требиње, 1962.); 2. 
Раствор,* пустиња у Азији; 3. Језеро и град у Турској, 
* тенисер Мареј, * палаче, дворци; 4. Град у Јапану, 
* стаја, * главни град Лихтенштајна; 5. Карењина 
Ана (иниц.), * композитор Растиги, * кратки капут; 
6. Језеро  Енаре (ФИН), * древни – главни  град 
у Јерменији, * понд; 7. Азот, * латински (скр.), * 
водени љускар, * обим; 8. Сличица (грч.), * ауто 
мото савез, * тесла; 9. Према, * вулкан у Мексику 
(5700 м),* гомољаста биљка (перуанска ротквица); 
10. Лична замјеница, * глумица и модел Спелинг, 
* фудбалер Лилијан; 11. Сазвежђе од 6 звијезда 
(изнеђу Лабуда и Херкула), * ж. име (,,весела“ хебр.), 
*давати стоци да пије воде; 12. Држава у САД, * 
мјесто код Зворника; 13. Два музичка инструмента.

НЕШТО ДРУГАЧИЈА САЛАТА ОД 
КИСЕЛОГ КУПУСА

Уколико очекујете класичну салату 
од киселог купуса, позитивно ћете 
се изненадити. Ову  упечатљиву 
салату са сјеменкама тикве можете 
послужити уз кобасице, паленту и 
сланину. Врло је једноставно јело 
које може бити и самосталан оброк.

Исјецкајте пола килограма киселог 
купуса и прелијте га мјешавином од 
100 мл уља, исјецканог бијелог лука, 
пола кашичице кима и 2 кашике 
печених сјеменки бундеве. На грил 
тави испржите 2 пара кобасица и 
неколико шнита сланине. Охлађену 
и стегнуту паленту неопходно је 
исјећи на комаде и испећи на тави 
да добије хрскаву корицу. Салату 
од купуса послужите уз топле 
кобасице, паленту и сланину. 

Јелена Ћајић
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