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УВОД
Организација рада Општинске управе, као битан фактор за њено складно функционисање је у
2014.години, усклађивана са реалним потребама и условима, у циљу успјешног обављања
послова и повећања ефикасности.
У извјештајном периоду Општинска управа општине Соколац радила је на основу Устава,
Закона о локалној самоуправи, Закона о општем управном поступку и другим законским
прописима, те другим подзаконским актима.
Тежиште активности Општинске управе општине Соколац у 2014.годину усмјерене су на
извршавање послова и задатака утврђених Програмом рада Скупштине општине и Програмом
рада Начелника општине и Општинске управе за 2014.годину као и ефикаснијем раду
Општинске управе посебно у пружању услуга грађанима.
Надлежности Општинске управе општине Соколац су:





извјештава и спроводи прописе Скупштине општине и Начелника општине Соколац;
припрема нацрте Одлука и других аката које доноси Скупштина и Начелник општине;
извјештава и спроводи законе и друге прописе и обезбјеђује вршење послова чије је
извршење повјерено општини;
врши и друге послове које јој повјери Скупштина општине и Начелник општине, као и
послове Републичке управе који су Законима повјерени општини.

Рад Општинске управе општине Соколац, према Одлуци о оснивању, организован је у 5
одјељења и 3 одсјека:
1. Одјељење за општу управу
2. Одјељење за привреду и финансије
- Одсјек за финансије и буџет
- Одсјек за привреду и друштвене дјелатности
3. Одјељење за локални развој
- Одсјек за пољопривреду
4. Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове
5. Одјељење комуналне полиције.
У Општинској управи општине Соколац укупно је у радном односу 102 лица.




функционера ....................................................................................... 3
службеника......................................................................................... 66
техничких и помоћних радника.............................................. 33

Стручне и друге послове за потребе Скупштине општине и Начелника општине обавља Стручна
служба скупштине и Стручна служба начелника.
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Рад појединих одјељења у извјештајном периоду се заснива на пословима како слиједи:

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ
Током извјештајног периода све службе Одјељења радиле су без прекида, а рад Одјељења за
општу управу организован је на начин на који је омогућено остваривање права и интереса свих
грађана, као и правних и физичких лица која живе и дјелују ван и на подручју општине.
У извјештајном периоду Начелник одјељења обављао је следеће послове:






организовао рад Одјељења и пратио рад извршилаца;
руководио и координирао рад извршилаца и вршио распоред послова и радних задатака;
координирао рад са осталим одјељењима Општинске управе и Стручном службом;
вршио израду информација и извјештаја из дјелокруга рада Одјељења;
пратио законске и подзаконске прописе из области локалне управе, те обављао друге
послове дате у надлежност.

У извјештајном периоду обављани су следећи послови и радни задаци из надлежности
Одјељења:

Овјера преписа, потписа и рукописа
У извјештајном периоду протоколисано:







захтјева по разним основама .............................................. 2082
увјерења ............................................................................................ 315
рјешења ............................................................................................. 542
промјена презимена у радној књижици ............................. 39
овјера потписа, преписа и рукописа ............................. 15074
радних књижица .......................................................................... 169

Поред наведених послова протоколисане су одлуке, рјешења и уговори Скупштине општине и
Начелника општине као и пријем тендерске документације, уговори о волонтирању, Службене
новине и Службени гласници, расписивање конкурса и др.

Правна помоћ и грађанска стања
У извјештајном периоду приступљено изради следећих аката:





кућних листа................................................................................ 1041
захтјева по разним основама .............................................. 1504
увјерења ............................................................................................ 254
приједлога за понављање поступка........................................ 3

Обављани су и послови везани за пружање правне помоћи, израду пуномоћи, изјава,
сагласности и сл.

Управно-правно рјешавање статусних стања грађана
У извјештајном периоду обављани следећи послови и радни задаци:


узето учешће у раду Комисије за јавне набавке. Рад комисије у циљу спровођења
поступка јавне набавке базирао се на организацији и спровођењу јавног отварања
благовремено припремљених понуда, верификацији квалификације понуђача према
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критеријима избора и оцјени понуда које су доставили квалификовани понуђачи.
Поступак јавне набавке спроведен је двадесет пута.
узето учешће у раду Комисије за продају градског-грађевинског земљишта путем
лицитације непосредном погодбом;
узето учешће у раду Комисије за излагање на јавни увид података о непокретностима и
утврђивање права на непокретностима у својству привременог заступника Општине;
узето учешће у раду Комисије за избор чланова Одбора за жалбе Општинске управе
општине Соколац, Комисије за избор чланова Надзорног одбора Инфо Центра, чланова
Управног одбора Народне библиотеке и Установе за предшколско образовање и
васпитање, избора директора Туристичке организације „Соколац“, Комисије за избор
директора Народне библиотеке, Комисије за избор предсједника и једног члана
Општинске изборне комисије, Комисије за избор директора и Управног одбора Установе
за културу „Перо Косорић“, Комисије за пријем службеника у Општинску управу,
Комисије за пријем службеника у Општинску управу, у поновљеном поступку, те
извршен преглед документације и обављен улазни интервју са свим кандидатима;

У извјештајном периоду узето учешће и у следећим пословима и радним задацима:

















донесено 246 рјешења у управној ствари исправке грешки у матичним књигама;
донесено 27 рјешења о накнадном упису констатације чињенице држављанства РС – БиХ;
кроз матичну књигу рођених и са пратећом документацијом прослијеђено Министарству
цивилних послова Сарајево;
донесено 12 рјешења о накнадном упису у матичну књигу умрлих;
донесено 21 рјешење о накнадном упису у матичну књигу рођених с обзиром на упис
чињенице држављанства РС – БиХ;
донесено 6 рјешења о промјени личног имена;
донесено 7 рјешења о допуни података у матичним књигама;
донесено 5 рјешења о одобравању овјере потписа ван службених просторија;
донесено 1 рјешење о одбацивању захтјева као неоснованог у управној ствари исправке
грешки у матичним књигама;
донесен 1 закључак у управном поступку;
Министарству управе и локалне самоуправе РС прослијеђен захтјев за пријем у двојно
држављанство Србије и БиХ – РС са цјелокупном документацијом на даље рјешавање;
обавјештења о накнадном упису констатације чињенице држављанства РС – БиХ кроз
матичну књигу рођених и обавјештења о коначности тих рјешења упућивана
Министарству цивилних послова БиХ;
преузете активности везане за израду годишњег извјештаја, те обједињен извјештај
Одјељења за општу управу;
свакодневни контакт са странкама;
обављани и други послови везани за израду разних аката као што су увјерења, упити
дописи, те пружана правна помоћ у области Закона о држављанству и Закона о
матичним књигама.

Матичари
У извјештајном периоду обављани следећи послови и радни задаци:





издато извода из МКР-их ...................................................... 3833
издато извода из МКД-а ........................................................ 2478
издато извода из МКВ-их......................................................... 674
издато извода из МКУ-их......................................................... 730
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издато интернационалних МК ................................................ 61
извршено уписа у МКР-их .......................................................... 38
извршено уписа у МКУ-их ....................................................... 125
извршено уписа у МКВ-их .......................................................... 66
покренуте смртовнице ............................................................. 150
издата увјерења из МК .............................................................. 199
издато изјава ..................................................................................... 87
поднијети редовни мјесечни извјештаји Републичком заводу за статистику;
достављени извјештаји ради уписа у МК-е о лицама која су уписана у матичне књиге
матичног уреда општине Соколац, која су умрла на нашем подручју или закључила брак,
а рођени на подручју других општина ........................................................................................................ 381
достављени извјештаји из других општина о смрти и закључењу брака ............................... 507
проведена прибиљешка кроз матичну књигу рођених и матичну књигу вјенчаних, за
лица која су умрла у Сокоцу, а рођена на подручју општине Соколац;
достављени дописи на основу захтјева других установа ................................................................. 142
извршене исправке и накндадни уписи у матичним књигама на основу рјешења
Одјељења за општу управу општине Соколац ........................................................................................ 281
кроз МК проведено обавјештења полицијских станица о одређеном ЈМБ ............................. 531
кроз МК проведено рјешења на основу рјешења Министарства цивилних послова по
одрицању држављанства......................................................................................................................................... 3
кроз МК проведено рјешења о одузимању пословне способности и стављање под
старатељство .................................................................................................................................................................. 5
кроз МК проведено информација Министарства управе и локалне самоуправе РС о
чињеницама рођења, вјенчања и смрти у иностранству ....................................................................... 6
кроз МК проведене пресуде о разводу брака ............................................................................................ 40
обавјештења других општина о извршеном упису у КД-а ................................................................. 11
свакодневно вршена електронска провјера података кроз МКР-их и КД-а, а везано за
биометријске пасоше и личне карте ...................................................................................................... 14429
полицијским станицама достављени извјештаји о смрти ради брисања из евиденције
бирачких спискова и пријаве о пребивалишту ...................................................................................... 126
проведено рјешења полицијске станице о поништењу ЈМБ ............................................................. 59
свакодневно вршен унос у електронску базу података за матичне књиге рођених,
матичне књиге умрлих, матичне књиге вјенчаних и држављана.......................................... 12881
верификовано уписа .......................................................................................................................................... 1425
проведено рјешења о промјени личног имена ......................................................................................... 25
кроз МКР проведено рјешења о утврђивању држављанства ........................................................... 19

Радни односи, социјална заштита и заштита грађана
У извјештајном периоду обављани следећи послови и радни задаци:






рјешења о овлашћењима за чување и употребу печата и штамбиља те о остварању
приспјеле поште као и о вођењу пописа аката и распоређивању према ознакама за сваку
организациону јединицу;
рјешења о овлашћењима за вођење управног поступка као и других овлашћења
службеницима Општинске управе;
попуњавање и уручивање образаца за оцјењивање рада службеника Општинске управе
општине Соколац;
рјешења о распореду службеника на послове и радне задатке;
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нова рјешења о распореду службеника на послове и радне задатке - усклађивање са
позитивним законским прописима;
увјерења о радном односу и радном стажу по разним основама;
рјешења о коришћењу плаћеног одсуства;
рјешења о исплати помоћи запосленим у Општинској управи општине Соколац у случају
смрти члана уже породице;
рјешења о утврђивању коефицијената за обрачун плата запослених;
рјешења о пензионисању као и припрема потребне документације за пензионисање
службеника који су стекли услов за пензију;
рјешења о породиљском одсуству;
уговори о волонтерском раду;
уговори о допунском раду;
уговори о привременим и повременим пословима;
рјешења о формирању – именовању комисија;
план коришћења годишњих одмора;
рјешења о коришћењу годишњих одмора за запослене у 2014.години;
Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Општинске
управе општине Соколац – усклађивање са позитивним законским прописима;
Правилник о измјенама и допунама Правилника о организацији и систематизацији
радних мјеста у Општинској управи општине Соколац;
рад са Комисијом за провођење поступка пријема службеника у Општинску управу
општине Соколац;
достављање свих тражених података Одбору за жалбе Општинске управе општине
Соколац;
Министарству управе и локалне самоуправе РС достављени подаци о укупном броју
запослених у Општинској управи општине Соколац, као и подаци о коефицијентима за
обрачун плата по стручној спреми и радном мјесту, те подаци о цијени рада и осталим
накнадама запослених у циљу провођења Економске политике за 2015.годину;
попуњавање табела са свим траженим подацима и достављање Министарству управе и
локалне самоуправе РС у циљу израде софтвера за вођење Регистра запослених у
органима јединица локалне самоуправе;
Министарству финансија РС достава тражених података о броју запослених, стручној
спреми, годинама радног стажа и годинама старости;
рад у Комисији за попис.

Борачко-инвалидска заштита и цивилне жртве рата
Из области борачко-инвалидске заштите и цивилних жртава рата у извјештајном периоду
обављани су следећи послови и радни задаци:




запримани захтјеви странака по разним основама, рад са странкама, пружање
информација и правне помоћи везано за област послова из надлежности борачкоинвалидске заштите и цивилних жртава рата;
у управном рјешавању по поднијетим захтјевима и у поступку по службеној дужности из
области борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних жртава рата (лична
инвалиднина, породична инвалиднина, борачки додатак, надокнада породици
одликованог борца, здравствена заштита, права утврђена скупштинском одлуком о
допунским правима бораца, ратних војних инвалида и породица погинулих бораца и др.
проведен управни поступак и донијето 399 рјешења;
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донијето 39 закључака и одлука у случајевима гдје није било услова за покретање
управног поступка и другим случајевима;
ради вршења ревизије рјешења, другостепеном органу - Министарству рада и борачкоинвалидске заштите РС достављено 10 списа предмета породичне и личне
инвалиднине, од чега је на 8 рјешења у поступку ревизије дата сагласност, 1 рјешење је
враћено на поновни поступак одлучивања, а у једном случају укинут статус и право РВИ;
на рјешење првостепеног органа изјављено жалби и покренуто 10 управних спорова код
суда. У једном случају рјешење враћено на поновни поступак одлучивања, у 2 случаја
окончан судски поступак одбијањем тужбе, у 7 случајева жалба одбијена;
издато 226 увјерења по захтјевима ППБ, РВИ и демобилисаних бораца, службених
дописа, позива за странку и осталих аката;
у складу са Уредбом о стамбеном збрињавању првостепена стамбена комисија за
борачко-инвалидску заштиту након проведеног поступка по накнадно поднијетим
захтјевима за стамбено збрињавање - додјелом неповратних новчаних средстава на
коначну ранг листу уврстила једно лице за додјелу ННС из категорије ППБ, пројекат
додјеле у складу са коначном ранг-листом за додјелу ННС није завршен односно ННС од
стране Министарства рада и борачко-инвалидске заштите, иако планирана, нису
додјељена корисницима;
у складу са Законом о приватизацији државних станова, а након закључивња Уговора о
откупу станова, по овлаштењу, вршена овјера потписа на Уговорима код Основног суда у
Сокоцу.

У извјештајном периоду обављани и следећи послови из ове области:










израда и достављање свих тражених извјештаја, информација и података како за
Министарство рада и борачко инвалидске заштите РС тако и за све друге субјекте који
су тражили одређену врсту информција и података из ове области;
припрема предмета и учествовање у раду првостепене љекарске комисије за преглед
лица обухваћених прописима из области борачко-инвалидске заштите и заштите
цивилних жртава рата;
проведен поступак пројекта бањске рехабилитације за 2014.годину (према наведеном
пројекту по проведеном јавном позиву и утврђеној листи изабраних корисика, на
бањску рехабилитацију упућено укупно 6 лица из категорије ППБ и РВИ;
у складу са достављеним критеријима Министарства са прописаним условима за
остваривање права на једнократну новчану помоћ за здравствену заштиту за 2014.
годину, обрађивани приспјели захтјеви и достављани Министарству на даљу
надлежност;
вршена припрема предмета и попис прилога аката за унос података у картотеку
предмета ИНФО система, вршене пријаве и одјаве здравственог осигурања код пореске
управе, комплетирани захтјеви за издавање потврда за царинску повластицу за увоз
путничког моторног возила за РВИ, вршена размјена документације са другим
општинама (уступање и запримање предмета) због промјене мјесне надлежности
органа за рјешавање, по упућиваним захтјевима Министарству за ревизију увјерења о
околностима погибије, рањавања, повређивања у складу са Законом о правима бораца,
војних инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено-отаџбинског рата
Републике Српске, а на основу службених замолница Министарства вршено салушање и
узимане изјаве од странке у предметима управног рјешавања, изјаве о одрицању права
жалбе на рјешење првостепеног органа, оправоснаживана рјешења првостепеног органа
која не подлијежу ревизији другостепеног органа, пружана помоћ странкама код
подношења захтјева везаних за остваривање права и области борачко-инвалидске
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заштите, интерно раздуживање ријешених предмета и аката пословања, сређивање и
одлагање документације, праћење прописа из наведене и других области у циљу
стручног и квалитетног обављања послова;
обављање свих других административно-стручних послова из наведене и других
области стављених у задатак од стране непосредног руководиоца;
у организацији Министарства рада и борачко-инвалидске заштите РС у 2014. години
није било нових Инструкција за примјену прописа из наведене области нити
организованих стручних семинара.

Војна евиденција
У току извјештајног периода вршени послови на реферату за војне виденције, дјелимично
одређени Законом о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца („Сл.
гласник РС“, број 134/11 и 40/12) и Правилником о садржају и начину вођења војних
евиденција (,,Службени гласник РС,, број 66/12 и („Сл. гласник РС“, број 105/06 ), те послови
категоризације борца, ревизије рјешења о признатој категорији борца у складу са наведеним
Законом , борачки додатак и допунска права бораца и породица погинулих бораца.
У вршењу тих послова урађено следеће:


рјешења о категоризацији урађено по захтјеву странке .................................................................... 25

(по жалби странке у поновљеном поступку донешено 4 рјешења, остала су у законским оквирима
распоређена у одговарајуће категорије )



донешено рјешења о годишњем борачком додатку................................................................................ 9

(за сва лица замолницом од ЈФ ПИО прикупљени подаци )






донешено рјешења у оквиру допунских права по Одлуци СО-е , за трошкове сахране бораца,
члана породице борца , члана породице погинулог борца и трошкове лијечења ...................... 32
обрађено захтјева за допунска права (трошкови сахране борца; члана породице борца,
члана породице погинулог борца и трошкове лијечења тих категорија) у складу са
Одлуком СО-е о допунским правима за Комисију и за управно рјешавање ........................... 194
издато увјерења о чињеницама из евиденције (чл.159 ЗУП-а) ....................................................... 60

(увјерења се односе на податке о учешћу у рату , служење војног рока , извршење радне обавезе у току
рата , те остали подаци из евиденције органа)










Министарству рада упућено аката за провјеру података у Воб–8 одређених ВП за које се
не слажу подаци у војно-евиденционим документима лица из евиденције и признавање
учешћа............................................................................................................................................................................. 11
одрађено захтјева на акте Министарства рада из евиденције Воб-8 за претходне и
2014.годину ................................................................................................................................................................. 15
достављено предмета на поступак давања мишљења у поступку категоризације и
ревизије Борачкој организацији ..................................................................................................................... 25
уредно ажурирање укупне картотеке лица која су регулисала војну обавезу, по
годиштима и категоријама за укупно лица 5689 (картотека садржи 4993 матична и
јединична картона, 201 персонални картон за официре, 133 картона преузета од ранијег
Одсјека МО Олово, 362 картона за жене учеснице рата и картотека лица која се воде за
потребе Општинске цивилне заштите);
исписи умрлих лица из матичних књига и ажурирање картотека пријаве у евиденцију и
одјаве из евиденције за друге општине ....................................................................................................... 70
континуирано пружање података из евиденције Министарству рада и борачко
нвалидске заштите и Борачкој организацији општине Соколац и извршиоцима на
пословима борачко – инвалидске заштите у органима управе;
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достављени подаци из евиденције по замолници ЈФ ПИО, по актима Тужилаштва БиХ,
Државне агенције за истраге и заштиту;
стални контакти са запосленим радницима на пословима војне евиденције у другим
општинама, на утврђивању података из евиденција на тражење странака, те пружање
података у поступку ревизије лица која су остварила права из Закона о правима бораца у
другим општинама, те пријем странака у рјешавању права на основу података из
евиденција.

Информациони систем борачко-инвалидске заштите и цивилних жртава рата
У извјештајном периоду обављани следећи послови и радни задаци:
















унос комлетних предмета корисника права породичне, личне инвалиднине, накнаде по
основу одликованог борца, борачког додатка и категорисаних бораца, ажурирање
података кроз картотеку предмета и скенирање комплетне документације за 228
корисника;
ажурирање података корисника личних и породичних права кроз евиденцију
неактивних корисника за 62 корисника;
обуставе по основу кредита за испоручено огревно дрво за 55 корисника;
унос новоостварених права по извршеној категоризацији борца за 21 корисника;
промјена права, података о инвалидности, оштећења и добитака по сагласности
другостепеног органа за 23 корисника личних права;
закључене легитимације за 10 корисника;
обрачун примања приказан кроз добитке за 4 корисника;
евидентирана једнократна примања рјешењем другостепеног органа за 3 корисника;
ажурирање обустава исплата корисника породичне инвалиднине по основу редовног
школовања за 89 корисника;
уступљени списи предмета надлежном органу за 4 корисника;
мјесечно копирање базе и мјесечни пренос података преко „Инфо-система“, слање
позива пуномоћницима по истеку пуномоћи, достава мјесечних спискова о извршеним
уплатама за огрев, израда финансијских картица по захтјеву, унос и измјена текућих
рачуна корисника, унос пуномоћи, унос сагласности по извршеној ревизији, мјесечна
провјера обрачуна и исплата војних инвалиднина, инвалиднина ЦЖР, борачког додатка
и накнада по основу одликовања;
укупан број закључених права 101;
укупан број остварених права 151.

Послови архиве
У извјештајном периоду обављани следећи послови и радни задаци:







оспособљавање просторија за адекватно одлагање и чување архивске и документарне
грађе;
класификовање архивске грађе у одговарајуће регистратурске јединице по годинама
настанка грађе, по калисификационим ознакама и бројевима одговарајућих евиденција;
вођење архивске књиге и раздуживање предмета кроз картице;
евидентирање издатих докумената у књигу Реверса;
рјешавање по захтјевима за издавање документације везане за копије грађевинских и
употребних дозвола;
присуство на стручним семинарима;
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Остали послови
Техничка служба у току извјештајног периода пружала услуге осталим службама Општине како
би извршавањем послова из своје надлежности омогућила њихово квалитетно функционисање.
Обављани послови на одржавању Прихватног центра – Камп Подроманија, старало се о
реализацији потреба центра и отклањани недостаци у функционисању истог.
Обављани послови набавке за органе Општине, евиденцију и складиштење материјала у
приручни магацин, евиденције о издатом материјалу.
Обављани послови дактилографа, радника на централи портира, курира, радника на
одржавању чистоће и кафе куварица, према опису њихових радних мјеста.
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ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ
Одјељење за привреду и финансије дефинисано је кроз двије организационе јединице:
1) Одсјек за привреду и друштвене дјелатности
2) Одсјек за финансије и буџет

Одсјек за привреду и друштвене дјелатности
У складу са Правилником о организацији и систематизацији радних мјеста Општинске управе
општине Соколац, Одјељење за привреду и финансије – Одсјек за привреду и друштвене
дјелатности, врши стручне и управне послове који се односе на студијске и аналитичке послове
из области привреде и друштвених дјелатности, приватног предузетништва, науке и културе,
здравства и информисања, области образовања, васпитања, омладинског организовања
невладиних организација, спорта и физичке културе, као и друге послове који му се ставе у
надлежност.
Послови се могу подијелити на:
1) Студијско–аналитичке послове из области привреде (индустрија, трговина,
угоститељство, туризам, занатство, саобраћај и везе, шумарство и водопривреда)
2) Студијско – аналитичке послове из области друштвених дјелатности (предшколско,
основно и средње образовање, здравствена заштита, наука и култура, информисање,
спорт и физичка култура, МЗ и НВО)
3) Послове приватног предузетништва
У извјештајном периоду обављани следећи послови и радни задаци из надлежности одјељења:

Студијско-аналитички послови
У извјештајном периоду обављани следећи послови и радни задаци:









истраживање, прикупљање и просљеђивање података за потребе Општинског штаба
цивилне заштите Соколац и тотранспортни, здравствени и смјештајни капацитети на
подручју општине Соколац;
истраживање, прикупљање и просљеђивањеза потребе Републичке агенције за развој
малих и средњих предузећа као и одређене податке везане за пројекте: реконструкција
Центра за ментално здравље Соколац, Снадбијевање водом и канализација општине
Соколац, Ревитализација Центра за унапређење пољопривреде у брдско-планинском
подручју;
истраживање, прикупљање и просљеђивање података у сврху израде Стратегије развоја
социјалне заштите општине Соколац;
истраживање, прикупљање и просљеђивање података потребних за израду Обрасца за
презентацију инвестиционог пројекта и то: број занатских, трговинских, угоститељских
радњи, јавни превоз (аутопревоз и такси), остали; индустријска зона (подаци о
земљишту, опис локације, карактеристике терена, стање инфраструктуре); површина
обрадивог пољопривредног земљишта; Просторни план Сокоца;
истраживање, прикупљање и просљеђивање података о капацитетима у грађевинарству
(„Романијапутеви а.д. Соколац, Рајак-ВОБ д.о.о., ИНДПОСТИНГ д.о.о.), прехрамбеној
индустрији (Дуга Комерц д.о.о., Берег пекара, ЕЛПО д.о.о.), текстилна индустрија (а.д.
„ФАТЕС“ Соколац), дрвна индустрија (Д.О.О. „Чајевић-комерц) на подручју општине
Соколац (складишни, производни и транспортни);
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истраживање, прикупљање и просљеђивање података за потребе израде Водича за
инвеститоре;
истраживање, прикупљање и просљеђивање података потребних за израду Анализе
привреде општине Соколац за 2013.годину и то: податке о броју запослених и
незапослених на подручју наше општине и лицима са личним приходима који
произилазе из њиховог ранијег рада или активности, друштвене дјелатности, посебно
основно и средње образовање, предузетништво, јавна предузећа, пољопривреда,
шумарство, производња хране, текстилна индустрија, дрвна индустрија, итд.
учешће у раду Комисије за примопредају купљених пословних просторија укупне
површине 214 м² од стране Републичке управе за геодетске и имовинско-правне
послове - Подручна јединица Соколац;
учешће у раду Комисије за јавне набавке.

Приватно предузетништво
У извјештајном периоду обављани следећи послови и радни задаци:



















укупно запримљено 68 захтјева предузетника (40 за оснивање предузетника, 13 за
промјену података, 7 за превоз за властите потребе, 4 за привремену одјаву, 1 за трајну
одјаву, 1 за рад изван пословних просторија и 2 за регистрацију предузетника у
припреми). Сви захтјеви су позитивно ријешени у складу са важећим законским
прописима;
рад у Комисији по захтјеву физичких лица за суфинансирање трошкова жетве житарица
у индивидуалном сектору;
урађен Програм коришћења средстава од накнаде по основу продаје шумских дрвних
сортимената у 2014. години са образложењем истог и послат Министарству
пољопривреде, шумарства и водопривреде РС;
достава приједлога броја такси возила и возача Граду Источно Сарајево;
достава броја регистрованих такси возила и возача на подручју општине Соколац на
захтјев Града Источнои Сарајево;
укупно у рјешавању 450 захтјева из области занатства, угоститељства, саобраћаја и
трговине;
по службеној дужности донесено 388 рјешења, а иста су се односила на престанак рада и
брисање из регистра по сили закона пошто имаоци одобрења нису извршили
усклађивање својих рјешења са Законом о занатско предузетничкој дјелатности
(„Службени гласник РС“ број 117/11, 121/12 и 67/13), а били су у обавези да поднесу
захтјев и изврше усклађивање рјешења до 31.12.2013. године;
по захтјеву странке донесено 62 рјешења;
поднесени захтјеви су се односили на одјаву, привремену одјаву, наставак рада по
истеку привремене одјаве, те издавање одобрења за вршење превоза за властите
потребе. Сви захтјеви су ријешени и исти усвојени. Рјешења која су донесена достављена
подносиоцима захтјева и надлежним организацијама;
вођење регистра предузетника и провођење донесених рјешења кроз регистарски лист,
абецедни именик и регистарску књигу;
на основу члана 159. Закона о општем управном поступку издато укупно 8 увјерења;
достављани подаци Министарству трговине и туризма РС, Министарству енергетике,
индустрије и рударства РС, Министарству унутрашњих послова РС, Основном суду
„Соколац“ и Телекому РС;
издато укупно 169 радних књижица, извршена промјена презимена у 29 радних
књижица, те уписана стручна спрема у 37 радних књижица;
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извршене припреме за раздуживање и архивирање једног дијела предмета који се
одлажу и чувају у архиви.

Наука, култура, здравство и информисање
У извјештајном периоду обављани следећи послови и радни задаци:













редовно праћење законске регулативе;
обрада запримљених Захтјева о слободи приступа информацијама, те у складу са
поменутим Законом вршена обрада истих те достављено обавјештење у законском року,
подносиоцима истог;
квартално достављани Извјештаји о примјени Закона о слободи приступа
информацијама, Народној Скупштини Републике Српске као и Институцији омбудсмена
за људска права БиХ;
извршено усклађивање свих неопходних аката, за оживљавање предузећа „Фаминекс“
д.о.о. Соколац, те предузете све радње и активности неопходне пред канцеларијом –
Нотара, извршен упис у судски регистар;
вођене активности у сарадњи са Удружењем „Срби за србе“ у прикупљању помоћи за
социјално угрожену дјецу. За преко 20-торо дјеце, извршена набавка обуће, одјеће и
школског прибора, а њихиве породице су добиле и одређени број артикала за прехрану;
у сарадњи са Агенцијом „АБЦ“ Моделс пружана подршка и сарадња у вези организовања
МИС Романије за МИС Републике Српске и МИС БиХ. Значајно узето учешће у
обезбјеђивању спонзорских средстава;
Рад у радној групи за израду „Програма за сузбијање употреба дрога и других опојних
средстава на подручју Града Источно Сарајево.“;

Образовање, васпитање и друштвене бриге о дјеци
У извјештајном периоду обављани следећи послови и радни задаци:











oбрађено 189 захтјева студената за додјелу студентске стипендије у школској 20132014.години, тј. извршено бодовање у складу са Правилником о додјели студентских
стипендија у општини Соколац, те на бази тога сачињена ранг-листа;
учешће у раду Комисије за награде и признања, на којој је дат приједлог Листе за
додјелу студентских стипендија у школској 2013-2014.години;
сачињена Листа одобрених студентских стипендија за школску 2013-2014.годину, те
иста објављена на Огласној табли општине Соколац;
попуњена и достављена Табела о додјели студентских стипендија општине Соколац,
Министарству просвјете и културе РС;
припремљено 180 Уговора о додјели студентске стипендије, за школску 20132014.годину, те исти потписани са студентима;
сачињен списак студената по банкама, разврставање са уношењем броја текућег-рачуна;
извршено издавање 4 (четири) увјерења студентима, на њихов захтјев, да се одричу
стипендије општине Соколац у корист републичке стипендије;
извршено издавање 251. увјерења - кућна листа студентима у сврху регулисања
студентске стипендије, умањења трошкова школарине и смјештаја у студентски дом;
Скупштини општине Соколац и Комисији за награде и признања, достављени подаци о
најбољем ученику Основне и Средње школе, као и о најбољем студенту у школској 20132014.години, у циљу додјеле општинских признања на дан Крсне славе општине
Соколац;

opstinasokolac@gmail.com

страна 14

Извјештај о раду Општинске управе општине Соколац за 2014.годину










издата 2 (два) увјерења студентима, на основу службене евиденције, да су били
корисници општинске студентске стипендије, а у сврху пријаве на конкурс ради
запослења;
на захтјев Завода за образовање одраслих Бања Лука, достављено мишљење о
потребама образовања одраслих на подручју наше локалне заједнице, а са циљем израде
Плана образовања одраслих на подручју РС, за 2015.годину;
достављени тражени подаци на захтјев града Источно Сарајево, Одјељења за просторно
уређење, саобраћај и стамбено-комуналне послове, а који се односе на број корисника
јавног превоза;
достављен правилник о додјели студентских стипендија Скупштини града Источно
Сарајево, ради објаве у Службеним новинама града Источно Сарајево;
расписан Конкурс за додјелу студентских стипендија у школској 2014-2015.години.

Спорт и физичка култура
Све програмске активности везане за спорт у 2014. години реализоване су складу са
расположивим буџетским средствима која су дозначена за рад Спортског друштва “Гласинац“, а
у оквиру истог извршена расподјела средстава како слиједи:






финансирање трошкова спортске дворане и спортске сале „Лименка“;
лична примања запослених у Спортском друштву „Гласинац“;
одржавање фудбалског стадиона „Бара“ и отворених спортских терена;
одржавање спортских манифестација у Сокоцу и учешће наших спортиста на Моси;
рад спортских клубова и рад Спортског друштва „Гласинац“.

У извјештајном периоду из области спорта и физичке културе одвијале су се редовне
активности по следећим сегментима: спортски клубови, спортске манифестације, рад
спортског друштва, спортски објекти и терени, спорт и медији, итд.
Праћење рада, учествовања у систему такмичења, праћење резултата, финансирања, а све у
циљу реализације програмама рада и планираних активности спортских клубова према
календарима такмичења гранских спортских савеза.
Учешће у припреми, организацији, спровођењу и суорганизацији традиционалних спортских
манифестација, како слиједи:
1) Избор спортисте године
2) Шаховски Сретењски турнир - Омладинско и кадетско првенство Сокоца у шаху
3) Спортска такмичења ученика основних и средњих школа, Мале Олимпијске игре
(регионално такмичење основних и средњих школа)
4) Видовдански спортски сусрети (турнир у малом фудбалу за пионире и пјетлиће,
отворено првенство Града Источно Сарајево у атлетици за пионире-ке)
5) Турнир у малом фудбалу у мјесној заједници Кнежина
6) Трећи меморијални турнир „Срђан Томић 2014“ у организацији ОФК „Гласинца 2011“
који је окупио преко 400 дјеце из БиХ, Србије и Црне Горе.
7) Спортска такмичења поводом Илиндана - „Илиндан спорт фест“ обиљежавање крсне
славе општине (футсал турнир, турнир у баскету и одбојци, такмичење у стрељаштву)
8) Међународни атлетски митинг и првенство РС за сениоре-ке
9) 51.Међуопштинске омладинске спортске игре у Новом Пазару. Учешће на састанцима
Сталног комитета и Скупштине Моси, те Комисијама за измјену Правила и посебних
пропозиција
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Моси-Резултати: (Одбојка женска екипа 1.мјесто, атлетика женска екипа 2.мјесто, одбојка
на пјеску – жене 2.мјесто, кошарка мушка екипа 3.мјесто, а појединачни резултати
атлетичари 8 медаља (3 златне Горана Цвијетић у дисциплинама 100, 200 и 400 м.
проглашена за најуспјешнију спортисткињу игара, 3 сребрене Младена Петрушић, Душко
Марић, Горана Цвијетић, Срна Рајак, Аница Бартула и 2. бронзане Милица Јовић и Младена
Петрушић). Општина Соколац у генералном пласману заузела 4. мјесто, а женска екипа била
је првопласирана.
10) Трећи Футсал камп “Соколац 2014“ у организацији Футсал клуба „Гласинац“ „футсал
камп“ који је окупио око 100 фудбалера узраста од 9 до 19 година са којима су радили
еминенти тренери.
11) Новогодишњи турнир у малом фудбалу за млађе категорије
Сарадња са руководиоцем спортске дворане у циљу праћења реализације коришћења термина
у спортској дворани од стране спортских клубова и рекреативних група. Вођење мјесечне
евиденције о коришћењу истих у циљу размјене налога са спортским клубовима, те активности
којима се обезбјеђују услови за адекватно функционисање спортске дворане.
Сарадња са радником на одржавању отворених спортских терена главног и помоћног стадиона
„Бара“ у циљу реализације Закључка о распореду и коришћењу спортских терена од стране
клубова.
Послови везани за пријем запослених у спортском друштву-дворану, те стварање услова за
ангажовање волонтера у спортским клубовима.
Вођене активности по питању спортске сале „Лименка“ која је у 2014. години на коришћење
предата Фудбалском клубу „Соколац“.
Сарадња са Домом здравља Соколац и доктором Петрић Самојком у циљу редовних љекарских
прегледа и здравствене заштите спортиста, те њихово присуство на свим спортским
манифестацијама у Сокоцу.
Информисање о спорту и медијима (коректна и редовна сарадња са медијима наше општине, па
и шире у протеклој години, а све у циљу презентовања спортских резултата и рада спортских
клубова).
Сарадња са Основном и Средњом школом по питању школских такмичења.
Остали послови везани за припрему, организацију и обавезе након сједница Спортског друштва
„Гласинац“ ( ивјештајне сједнице скупштине ), као и сједница Савјета за спорт.
Редовни мјесечни финансијски извјештаји и реализација финансирања достављани Замјенику
Начелника и Шефу одсјека за финансије и буџет.

Мјесне заједнице и невладине организације
У извјештајном периоду обављани следећи послови и радни задаци:





активности везане за израу печата за девет Мјесних заједница;
израђена овлашћења за свих дванаест предсједника савјета МЗ о чувању и употреби
печата до истека мандата;
праћење прописа за рад МЗ и израда регистра за вођење МЗ, као и други послови по
налогу шефа Одсјека и Начелника одјељења за привреду и финансије;
упућени захтјеви за процјену тржишне вриједности одређених некретнина, према
Пореској управи РС, подручна јединица Соколац;
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послови везани за достављање спискова лица за формирање јединице цивилне заштите
испред oпштине Соколац, Општинском штабу цивилне заштите;
достављени подаци Министарству управе и локалне самоуправе РС о траженим
подацима о запосленим у oпштини Соколац, полна класификациона и старосна
структура, мјесечна лична примања функционера у oпштини Соколац;
достављене тражене информације агенцији “Transparanecy International BiH”, о
издвајању буџетских средстава за формирање политичких партија;
организација састанака предсједника Мјесних заједница са представницима
Електродистрибуције – радна јединица Соколац везано за снадбјевање електричном
енегријом на подручју општине Соколац;
присуство семинару на тему „Заштита потрошача“ у организацији Удружења за заштиту
потрошача „ЦАК“ Шековићи;
израђен и достављен списак клубова СД “Гласинац“ и одговорних лица Инспекцији
Града Источно Сарајево;
израђен приједлог Одлуке о давању сагласности за ЈКП „Соколац“ Соколац на закључење
Уговора о кредитном задужењу;
израђена два Писма подршке за „Удружење Подршка“ Соколац у циљу аплицирања за
Пројекат „ Имплементација УН Конвенције о правима особа са инвалидитетом“;
израђена Ургенција и иста упућена Министарству за људска права и избјеглице БиХ;
израђено Рјешење о именовању Комисије за рад по захтјевима физичких лица за
суфинансирање трошкова жетве житарица у индивидуалном сектору;
израђене двије Одлуке за Установу за предшколско васпитање и образовање;
израђено овлаштење за граничара у предмету излагања;
израђена три Уговора о кориштењу просторија за УГ „Нова Зора“ Соколац;
израђена два списака привредних друштава - предузећа која егзистирају на подручју
општине Соколац;
израђена Одлука о приступању у чланство Омладинске организације Соколац у
Омладински Савјет РС;
израђен приједлог Одлуке о изради Студије изводљивости за пречишћавање отпадних
вода за сједницу Скупштине општине Соколац;
организација сједница Форума за безбједност грађана општине Соколац;
израђена Одлука о попису и образовању Комисије за попис;
извршена достава Ретенција по Уговору (три пута), Министарству финансија;
израђен Програм рада Одјељења за 2015.годину и достављен Скупштини општине;
извршена достава података о представницима МЗ-а, Унији за одрживи повратак и
интеграције БиХ;
извршено позивање предсједника МЗ-а за сједницу на тему“ провођење пројеката у МЗ-a“,
упућено Обавјештење по захтјеву Удружења за помоћ и подршку расељеним и избјеглим
лицима „Бјелашћани“;
извршена попуна Упитника на тему“ могућности и ограничења остваривања социјалног
рада у заједници у БиХ“.
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ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ
Одјељење за локални развој дефинисано је кроз једну организациону јединицу:
1) Одсјек за пољопривреду
Одјељење је у извјештајном периоду, унутар свога дјелокруга рада, према извршиоцима
послова и задатака, а у складу са Правилником о организацији и систематизацији радних
мјеста, Општинске управе општине Соколац те програмом рада Скупштине општине Соколац за
2014.годину, извршило одређене послове према потребама и захтјевима процеса рада у
зависности од врсте и обима сродних и међусобно повезаних послова.

Стратешки документи


Стратегија социјалне заштите општине Соколац 2014-2018. године.

Пројектне активности
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Пројекат „Економско оснаживање угрожених породица са села путем пластеничке
производње“
 Финансијер: Град Источно Сарајево и општина Соколац
 Вриједност: 9.600,00 КМ
 Имплементатор: Удружење грађана „Аурора“ Соколац
Пројекат „Е-управа-модерна локална заједница“
 Финансијери: Норвешка амбасада у БиХ и Општина Соколац
 Вриједност: 226.812,40 КМ, од чега су тражена средства од Норвешке амбасаде у износу
од 216.352,40 КМ а учешће Општине Соколац предвиђено је у износу од 10.460,00 КМ
 Имплементатор: општина Соколац
Пројекат „Опремање кабинета за биологију и хемију
 Финансијер: Норвешка амбасада у БиХ
 Вриједност: 48.672,22 КМ
 Имплементатор: Јавна установа Средњошколски центар „Свети Василије Острошки“
Соколац
Пројекат „Заштита културне баштине и идентитета“
 Финансијер: Министарство за људска права и избјеглице БиХ
 Вриједност: 13.000,00 КМ
 Имплементатор: општина Соколац
Пројекат „Први посао“ – Пројекат подршке стицања радног искуства младих у статусу
приправника у Републици Српској у 2014.години
 Финансијер: Јавна установа Завод за запошљавање Републике Српске
 Имплеменатор: Пољопривредна задруга „Соколац“ Соколац
Пројекат „Набавке школских торби“
 Финансијери: Министарство породице, омладине и спорта Републике Српске и општина
Соколац
 Вриједност: 2.550,00 КМ, од чега су тражена средства од Министарства породице,
омладине и спорта Републике Српске у износу од 2.000,00 КМ а учешће од општине
Соколац предвиђено у износу од 550,00 КМ
Пројекат „Задругарство као могућност побољшања животног стандарда руралног
становништва“
 Финансијери: Инвестиционо развојна банка Републике Српске и Општина Соколац
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Вриједност: 77.459,85 КМ, од чега су тражена средства од Инвестицоно развојне банке у
износу од 61.967,88 КМ а учешће општине Соколац предвиђено у износу од 15.491,97 КМ
 Имплементатор: општина Соколац
Пројекат новчаних подстицаја у пољопривреди и за рурални развој
 Финансијер: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске
– Агенција за аграрна плаћања
 Вриједност: 18.420,85 КМ
 Имплементатор: Пољопривредна задруга „Соколац“ Соколац
Пројекат „Јачање локалне демократије IV (ЛОД IV)
 Финансијер: Европска унија и Општина Соколац
 Имплементатор: општина Соколац
Пројекат „Економско оснаживање угрожених породица са села путем пластеничке
производње“
 Финансијери: Мађарска амбасада и Општина Соколац
 Вриједност: 25.425,79 KM, од чега су тражена средства од Мађарске амбасаде 19.558,30
КМ, а учешће општине Соколац предвиђено у износу од 5.867,49 КМ
 Имплементатор: Пољопривредна задруга „Соколац“ п.о.
Пројекат ПРО-Будућност
 Пројекат има за циљ изградњу повјерења међу грађанима свих етничких скупина у БиХ.
 Имплементатор: Catholic Relief Services (CRS) уз подршку Америчке агенције за
међународни развој (USAID)
 Активности на организацији Јавног говорења у склопу пројекта ПРО-будућност
 Имплементатор: Catholic Relief Services (CRS) уз подршку Америчке агенције за
међународни развој (USAID)
Набавка народне ношње за игре из Врања –Кореографија, Врањанска свита
 Финансијер: Република Србија – Министарство спољних послова – Управа за сарадњу са
дијаспором и Србима из региона
 Вриједност: 16.042,36 КМ, од чега су тражена средства од Министарства спољних
послова Републике Србије 12.738,97 КМ, а учешће општине Соколац 3.303,39 КМ
 Имплементатор: Културно умјетничко друштво „Романијска луча“ Соколац
Пројекат „Луча гори Романији“
 Финансијери: Град Источно Сарајево и општина Соколац
 Вриједност: 9.800,00 КМ, од чега су тражена средства од Града Источно Сарајево 7.000,00
КМ, учешће општине Соколац 2.000,00 КМ а средства Културно умјетничког друштва
„Романијска луча“ Соколац обезбјеђена у износу од 800,00 КМ
 Имплементатор: Културно умјетничко друштво „Луча“ Соколац
Пројекат „Економско оснаживање угрожених породица са села путем пластеничке
производње“
 Финансијери: Град Источно Сарајево и општина Соколац
 Вриједност: 6.000,00 КМ, од чега су тражена средства од Града Источно Сарајево 5.000,00
КМ, а учешће општине Соколац 1.000,00 КМ
 Имплементатор: Удружење „Мајка и дијете“ Соколац
Пројекат „Економско оснаживање угрожених породица са села путем пластеничке
производње“
 Финансијери: Норвешка амбасада у Босни и Херцеговини и Општина Соколац
 Вриједност: 143.369,50 КМ, од чега су тражена средства од Норвешке амбасаде у износу
од 138.369,50 КМ, а суфинансирање општине Соколац предвиђено у износу од 5.000,00
КМ
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Имплементатор: Пољопривредна задруга „Соколац“ п.о.

Остали послови













извршен низ превођења са енглеског и на енглески језик;
испред Одјељења за локални развој именован члан комисије за попис сталних средстава,
непокретних и покретних ствари која чине стална средства;
извршен попис непокретних и покретних ствари која чине стална средства;
испред Одјељења за локални развој именован члан Радног тима општине за израду
роднобуџетске анализе Буџета општине Соколац;
припрема нормативних аката за потребе Одјељења;
идентификација пројеката из области информационог система, обављање њихове
стручне разраде и успостављање електронске базе истих;
вршено праћење јавних позива за пријаве пројеката које расписује Делегација ЕУ у БиХ,
Дирекција за европске интеграције, амбасаде страних држава у БиХ, међународне
организације и домаћи финансијери;
идентификација пројеката из области екологије и заштите животне средине и
успостављање електронске базе истих;
прикупљање података о мањим постројењима која угрожавају или могу угрозити
животну средину;
вршено праћење примјене прописа, норматива и стандарда у циљу очувања животне
средине као и квалитета живљења;
обављани задаци по налогу Начелника Одјељења.

Просторно планирање
У извјештајном периоду обављани следећи послови и радни задаци:





коментар и давање примједби на нацрт „Измјена и допуна Просторног плана Републике
Српске до 2025. године“;
рад на изради Стратегије социјалне заштите општине Соколац за период 2014-2018.
године;
рад у Комисији за израду Плана парцелације за изградњу етно-села на Равној Романији;
рад у Комисији за уређење градске тржнице.

Одсјек за пољопривреду
У извјештајном периоду обављани следећи послови и радни задаци:







израда Правилника о расподјели средстава за пољопривреду предвиђених буџетом за
2014.годину;
давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на подручју
општине Соколац путем прибављања писмених понуда и потписивања уговора са
кандидатима који су испунили све услове јавног огласа;
обилазак пољопривредних произвођача на терену, приједлог мјера и технологије у
пољопривредној производњи;
примопредаја А.Д. Центра за унапређење пољопривреде (Соколац - Влади Републике
Српске);
прикупљена и послата комплетна документација за 173 произвођача млијека у
регионални центар Сарајево, како би пољопривредници остварили право на поврат
паушалног ПДВ-а у висини од 5%;
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попуњена потребна документација за 390 пољопривредника како би остварили право
на регресирано дизел гориво. Пољопривредници са подручја општине Соколац су имали
право на 305.122,00 литара дизел горива;
обрађена документација за пет пољопривредника како би остварили право на
подстицајна средства за адаптацију постојећих и изградњу нових објеката;
обрађена документација за седам пољопривредника како би остварили право на
подстицајна средства за инвестиције у пољопривредну механизацију и музне уређаје;
обрађено осамнаест предмета како би пољопривредници остварили право на новчане
подстицаје за производњу и узгој квалитетно приплодних јуница, те су предмети
прослијеђени Министарству и Агенцији за аграрна плаћања;
обрађено девет предмета за девет пољопривредника који имају премију за производњу
и узгој квалитетно проплодних оваца.
запримљено 26 захтјева за издавање Рјешења о пољопривредној сагласности од чега је
урађено и издато 20 Рјешења којима се одобрава коришћење пољопривредног
земљишта у непољопривредне сврхе. По једном захтјеву странка је одустала, два
захтјева су пренесена у наредну годину, док су два захтјева Рјешењем одбијена;
припремљени обрасци неопходни за остваривање права на подстицаје по Правилнику
прописаном од стране Министарства о условима и начину остваривања подстицаја за
развој пољопривреде;
комплетиран и употпуњен Захтјев Министарству пољопривреде, шумарства и
водопривреде Републике Српске за подстицаје за 20 пчелара који имају преко 50
кошница;
запримљени и обрађени захтјеви за подстицаје у пољопривреди планирани буџетом
општине Соколац;
- запримљено 64 захтјева са суфинансирање жетве житарица. Извршен премјер свих
наведених површина (902 дунума), на основу чега је општина стекла обавезу
исплатити 18.040,00 КМ;
- запримљено и обрађено 6 захтјева за регресирање камата на пољопривредне
кредите за шта је општина дужна исплатити 2.666,88 КМ пољопривредницима;
- квартално обрачунавата премија за произведено и продато млијеко на подручју
општине, те је стечена обавеза према произвођачима у укупном износу од 83.634,60
КМ;
- обрађени приспјели захтјеви за подстицаје за набавку јуница, за пластеничку
производњу, као и захтјеви за помоћ ради санирања штета.
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ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ И СТАМБЕНОКОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
У извјештајном периоду Одјељење за просторно уређење и стамбено – комуналне послове
обављало углавном планирани обим послова везано за његову надлежност уз сарадњу са
Начелником oпштине и осталим одјељењима Општинске управе.

План рада и активности у 2014.години









представљање, односно заступање Одјељења у границама овлаштења;
организовање рада Одјељења са праћењем реализације и резултата рада;
праћење анализе квалитета и квантитета рада појединих службеника у Одјељењу са
могућношћу њиховог побољшања;
праћење и провођење законитости у раду како службеника, тако и појединих
активности из области Одјељења;
праћење и доношење одговарајућих прописа и одлука као и других аката у сагласности
са одлукама Скупштине општине Соколац, а из надлежности Одјељења;
праћење стања на подручју општине Соколац у области просторног уређења, стамбено –
комуналних послова и покретање иницијативе код Начелника општине за рјешавање
појединих послова из области везаних за успјешан рад Одјељења;
остваривање сталних односа са истим службама сусједних општина, другим општинама
у РС и надлежним министарствима у циљу успјешних рјешења одређених послова и
задатака.

У извјештајном периоду начелник Одјељења заједно са службеницима у Одјељењу за просторно
уређење и стамбено – комуналне послове учествовао у обради следећих послова (пројеката):

Припрема приједлога, одлука, програма, извјештаја и информација за усвајање и
доношење у оквиру Плана рада Скупштине општине Соколац
Просторно–планска документација






у поступку израде Измјене и допуне Просторног плана Републике Српске до 2025.године
Одјељење је активно учествовало у праћењу израде преднацрта и Нацрта плана и у
сарадњи са Носиоцем израде плана (Нови урбанистички завод Бања Лука и надлежним
службама града Источно Сарајево) кроз анализе појединих рјешења и приједлога допуна
допринијели одређеним планским рјешењима за простор општине Соколац;
провођење активности око израде и усвајања Измјене дијела Регулационог плана „Црно
Брдо“;
провођење активности око израде плана парцелације „Етно село Равна Романија“ фаза I
и II (план је дошао до фазе приједлога за усвајање);
провођење активности у поступку израде Измјене дијела Регулационог плана „Занатски
центар“ – Соколац (план је дошао до фазе преднацрта).

Саобраћајнице



доношење Програма о одржавању улица у насељу Соколац, као и локалних и
некатегорисаних путева на подручју општине Соколац;
доношење Програма зимског одржавања улица и насеља као и локалних и
некатегорисаних путева на подручју општине Соколац у сезони 2014-2015.године;
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урађен Извјештај везано за провођење Програма за период у 2013.години (зимско
одржавање путне мреже).

Просторно уређење и градско грађевинско земљиште







донесена Одлука о висини просјечне цијене 1м² изграђене корисне стамбене и пословне
површине објеката на подручју општине Соколац за претходну годину;
донесена Одлука о уређењу простора на подручју општине Соколац као и зонирање
градског грађевинског земљишта насеља Соколац у складу са просторно – планском
документацијом и новим Законом о уређењу простора и грађењу („Службени гласник
РС“ број 40/13);
донесена одлука о критеријумима, висини и начину обрачуна накнаде за израду
Стручног мишљења и УТУ услова у поступку издавања локацијских услова;
донесена Одлука о поступку, организацији и спровођењу техничког прегледа и начину
утврђивања и израчунавања цијене трошкова техничког прегледа изграђених објеката;
урађен и усвојен Програм уређења градског грађевинског земљишта на подручју
општине Соколац за 2014. годину.

Стамбено–комуналне дјелатности







урађен и усвојен приједлог Плана утрошка средстава по основу водних накнада;
предложена и усвојена од стране СО-е Соколац Информација о заштити животне
средине са посебним освртом на заштиту изворишта воде за пиће на подручју општине
Соколац;
донесена и усвојена од стране СО-е Соколац Одлука о водоводу и канализацији на
подручју општине Соколац;
донесена и усвојена од стране СО-е Соколац Одлука о погребној дјелатности у складу са
новим Законом;
провођене активности око и у складу са Законом о одржавању стамбених зграда у
насељу Соколац.

Током 2014.године у сарадњи са Начелником општине и другим одјељењима Општинске
управе учествовање у следећим активностима:





активно учешће на изради Идејног рјешења снабдијевања водом за будућу градњу
објеката „Етно село – Равна Романија“;
учешће у изради Главних пројеката за изградњу стамбених објеката за укидање
алтернативних – колективних смјештаја (објекти насеље „Бара“ и објекти РПСЗ – трећи
талас локалитет „Ћилимара“);
провођење активности око Пројекта „Снабдјевање водом и канализација у општини
Соколац“ везано за све три Компоненте пројеката и пратећом документацијом за његову
успјешну реализацију (Хидраулички модели водоводног и канализационог система као
и одређене припреме везано за израду Студије изводљивости система за отпадне воде).
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Реализовани пројекти инфраструктуре и остали објекти у 2014.години
(од фазе пројектовања, формирања тендерске документације до техничког пријема или примопредаје
изведених радова на предметним објектима)

Саобраћајнице – 491.833,04 KM
а) Реконструкција и асфалтирање улица у насељу Соколац - 173.238,19 KM


Улица Друге романијске бригаде .............................................................................................. 29.505,95 КМ

Извођач радова: "Романијапутеви" а.д. Соколац
Надзор: С. Косорић ................................................................................................................................................... 715,70 КМ
Изградња секундарних прилаза ...................................................................................................................6.268,14 КМ


Улица Ива Андрића (II фаза – Ћилимара), улица Старине Новака – Балтићи, улица
Миленка Филиповића – Соколачке њиве ............................................................................. 90.627,90 КМ

Извођач радова: "Романијапутеви" а.д. Соколац
Надзор: С. Косорић .................................................................................................................................................. 525,00 КМ


Улица Борка и Ратка Радовића ................................................................................................... 45.595,50 КМ

б) Изградња и асфалтирање саобраћајница и паркинга – 281.657,85 КМ


Асфалтирање паркинг простора на новом Војничком гробљу.............................. 267.746,80 КМ

Извођач радова: "Романијапутеви" а.д. Соколац
Инвеститор: Дирекција за путеве РС



Пјешачке и прилазне стазе у дијелу цивилног гробља ....................................................6.980,25 КМ
Прилази објектима за колективно становање - Соколачке њиве ..............................6.930,80 КМ

Инвеститор: општина Соколац
в) Изградња макадамског пута Брдо (МЗ Баре) – 35.182,00 КМ
Извођач радова: "Електроунион“ д.о.о. Источно Сарајево
Инвеститор: „Телекомуникације РС“ а.д. Б.Лука
г) Реконструкција дрвене конструкције моста Костреша (МЗ Баре)– 1.755,00 КМ

Укупна вриједност за саобраћајнице (без програма) ............................................... 491.833,04 КМ
Инвеститор: општина Соколац.............................................................................................................. 188.904,24 КМ
Инвеститор: остали извори финансирања ..................................................................................... 302.928,80 КМ
д) Извођење радова на санацији и оправци путне мреже према Програму одржавања
за 2014.годину – 138.753,61



Санација после поплава (2014.година) .................................................................................. 95.736,45 КМ
Зимско одржавање путева (новембар-децембар 2014.године) ............................... 43.017,16 КМ

Извођач радова: "Романијапутеви" а.д. Соколац

Водовод и канализација – 1.069.237,00 KM
а) Пројекат „Снабдјевање водом и канализација у општини Соколац“ (ВиК – ЕИБ)


Компонента I
- Потисни цјевовод (МЗ Кнежина) .................................................................................. 136.337,50 КМ
- Реконструкција примарног водовода (Соколац – Подроманија) ................ 528.435,00 КМ
- Замјена опреме на секундарној мрежи водовода................................................. 259.431,00 КМ
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- Tехнички пријем изведених радова (трошкови Комисије) ..................................9.413,60 КМ
Компонента II
- Израда Хидрауличке анализе (насеље Соколац) ..................................................... 15.312,90 КМ
Компонента III
- Израда пројектно-техничке документације са подпројектима Компоненте III
(Гралекс д.о.о. Пале) ................................................................................................................ 46.683,00 КМ
- Ревизија пројектно-техничке документације
(КП Водовод и канализација а.д. Источно Сарајево) ................................................7.008,30 КМ
- Израда Главног пројекта за водоводну линију Брезјак – Селишта
(Водинг–92 д.о.о. Бијељина) ..................................................................................................9.594,00 КМ
- Ревизија пројектно-техничке документације
(Гралекс д.о.о. Пале) ...................................................................................................................1.111,50 КМ

Укупна вриједност пројекта ВиК - ЕИВ .........................................................................1.013.326,80 КМ
Инвеститор: кредитна средства ........................................................................................................... 988.600,30 КМ
Инвеститор: општина Соколац................................................................................................................. 24.726,50 КМ
б) Изградња водоводних линија на подручју Општине Соколац – 35.257,14 КМ


Изградња водоводне секундарне линије (систем Бујеч – Педише) ....................... 27.213,50 КМ

Извођач радова: "Рајак ВОБ" д.о.о. Соколац
Надзор: А. Митровић .............................................................................................................................................. 552,14 КМ


Набавка водоводног материјала за повратну линију (кота Витањ) .........................6.061,50 КМ

Добављач: "Рајак ВОБ" д.о.о. Соколац


Радови на отклањању кварова дуж водоводне линије (Шићи – Каљина) .............1.430,00 КМ

Извођач радова: "Рајак ВОБ" д.о.о. Соколац
в) Изградња секундарне канализационе мреже у насељу Соколац – 20.653,48 КМ


Изградња секундарног канализационог вода (ул. Миланка Витомира) ................6.875,00 КМ

Извођач радова: "Рајак ВОБ" д.о.о. Соколац


Изградња секундарног канализационог вода (Фаминекс-Мајдани)........................2.440,50 КМ

Извођач радова: "Рајак ВОБ" д.о.о. Соколац


Изградња секундараног канализационог крака (Казани) .......................................... 11.337,98 КМ

Извођач радова: "Рајак ВОБ" д.о.о. Соколац

Укупно водоводна мрежа .....................................................................................................1.048.583,92 КМ
Укупно канализациона мрежа ................................................................................................. 20.653,50 КМ
УКУПНО: ........................................................................................................................ 1.069.237,42 КМ
Инвеститор: општина Соколац................................................................................................................. 80.673,12 КМ
Инвеститор: остали извори финансирања ..................................................................................... 988.600,30 КМ

Израда просторно – планске документације – 39.082,40 КМ
а) Израда плана парцелације „Етно село – Равна Романија“ (фаза I и II).......... 9.360,00 КМ
Носилац израде: Дирекција за развој и изградњу града Бијељина
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б) Израда Измјене дијела регулационог плана „Занатски центар“ ..................... 4.473,80 КМ
Носилац израде: Нови урбанистички завод Бања Лука
в) Израда просторне организације СРЦ „Бара“ ...........................................................18.252,00 КМ
Носилац израде: ИМК – Бања Лука
г) Геолошко истраживање тла на локалитету СРЦ „Бара“ ...................................... 6.996,60 КМ
Носилац израде: ИМК – Бања Лука

Израда пројектно – техничке документације за објекте – 72.853,40 КМ
а) Израда главних пројеката за надоградњу и санацију 3 објекта ....................15.500,00 КМ
Носилац израде: МВО Инжењеринг Добој
б) Израда главних пројеката за зграду А и Б (насеље Бара) .................................56.043,00 КМ
Носилац израде: К-Пројект д.о.о. Источно Сарајево
в) Ревизија главних пројеката за зграду А и Б (насеље Бара) ............................... 1.310,40 КМ
Носилац израде: Враница д.о.о. Пале

Објекти и остале инвестиције – 180.922,13 KM
а) Изградња објекта на Војничком спомен гробљу „Мали Зејтнилик“


Објекат К-17 – Соколачке њиве (Фаза IV) ............................................................................. 42.596,80 КМ

б) Изградња објекта на Војничком спомен гробљу „Мали Зејтнилик“


Објекат портирнице са мокрив чвором ................................................................................. 43.604,00 КМ

Извођач радова: Враница д.о.о. Пале
Инвеститор: Фонда за повратак БиХ и ресорна министарстава


Објекат мртвачнице ......................................................................................................................... 47.712,53 КМ

Извођач радова: Враница д.о.о. Пале
Надзор: Миленко Дутина, дипл.инжењер грађевине – Пале .........................................................1.308,80 КМ
в) Остале инвестиције на Војничком спомен гробљу „Мали Зејтнилик“


Санација гробних мјеста погинулих бораца у отаџбинском рату ........................... 45.700,00 КМ

Извођач радова: "Градско гробље“ ЈК а.д.Бања Лука
(радови ће се изводити када се створе временски услови за извођење радова)

г) Реализација Програма заједничке ком. потрошње за 2014.годину .......... 119.908,34 КМ


Депонија Рудине – Рогатица (од укупног износа) ................................................................. 49.140,00 КМ

д) Одржавање јавне расвјете на подручју насеља Соколац ............................... 125.141,07 КМ



Утрошена електрична енергија ................................................................................................. 88.679,96 КМ
Одржавање ............................................................................................................................................ 36.461,11 КМ

Укупно објекти.............................................................................................................................. 135.222,13 КМ
Укупно санација споменика (уговор III фаза) .................................................................. 45.700,00 КМ
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Прегледна збирна рекапитулација извршених услуга и радова на пројектима
Инвестиција

Услуге и радови
саобраћајнице

Укупно (КМ)

491.833,04 КМ

Инфраструктурни објекти

1.561.070,46
водовод и канализација

1.069.237,42 КМ

Објекти

изградња, санација

135.222,13

Остале инвестиције

санација споменика – „Мали Зајтинлик“

45.700,00

израда

39.082,40

израда

72.853,00

израда

111.908,34

Просторно планска
документација
Пројектно техничка
документација
Програм Заједничке
комуналне потрошње
Програм одржавања јавне
расвјете

утрошак ел.енергије

88.679,96 КМ

одржавање

36.461,11 КМ

125.141,07

Санација и оправка путне
мреже према програму
одржавања за 2014.годину
Зимско одржавање путева
за период новембардецембар 2014.године

извођење радова

95.736,45

извођење радова

43.017,16
УКУПНО:

2.237.731,40 КМ

Стамбени односи и грађевинарство
У извјештајном периоду из области грађевинарства примљено 147 захтјева правних и
физичких лица, од тога:










за издавање грађевинских дозвола примљено 57 захтјева (18 правних лица и 39
физичких лица), од чега:
- 22 захтјева за издавање грађевинских дозвола за грађење објеката,
- 32 захтјева за накнадно издавање грађевинских дозвола (легализација изграђених
објеката),
- 3 захтјева за легализацију старих објеката;
за издавање употребних дозвола за изграђене објекте примљено 15 захтјева (5 правних
лица и 10 физичких лица);
за исколчење објеката примљена 3 захтјева (1 правног лица и 2 физичких лица);
уложена једна жалба физичког лица на рјешење – грађевинску дозволу;
за доставу података примљена 22 захтјева;
за издавање увјерења примљена 44 захтјева;
један захтјев за накнадни обрачун накнаде за једнократну ренту и уређење
грађевинског земљишта;
један захтјев за одустанак од захтјева.
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У управном рјешавању, у складу са важећим законима, одлукама и прописима вођен поступак
издавања грађевинских дозвола за грађење објеката и издавање накнадних грађевинских
дозвола - легализацију изграђених објеката, те урађено следеће:










извршен обрачун накнаде за погодности - једнократну ренту и накнаде за уређење
градског грађевинског земљишта у 21 предмету, донесено 21 рјешење о начину плаћања
истих, урађено 18 Одлука и 49 Уговора о плаћању наведених накнада путем плаћања у
мјесечним ратама потписаних између инвеститора и општине Соколац;
урађено 8 рјешења којим је утврђено да инвеститори у складу са Законом немају обавезу
плаћања накнаде за једнократну ренту и уређење градског грађевинског земљишта;
извршен обрачун накнаде за грађевинску таксу у 20 предмета, те донесено 20
закључака о начину плаћања наведене таксе;
извршен обрачун накнаде за финансирање послова премјера и успостављење катастра
некретнина у 30 предмета, те донесено 30 закључака о начину плаћања наведене
накнаде;
урађена 3 закључка о трошковима плаћања накнаде за исколчење објеката са начином
плаћања;
на терену исколчена 2 објекта,
једна жалба физичког лица прослијеђена надлежном Министарству на рјешавање, а по
достављању дугостепеног рјешења по коме је жалба неоснована, исто достављено
странки.

У непотпуним предметима упућивани позиви за допуну предмета ради окончања поступка.
Донесено и издато 37 рјешења – грађевинских дозвола, од чега:






18 грађевинских дозвола - рјешења којим се одобрава грађење објеката;
16 рјешења – накнадних грађевинских дозвола којим су легализовани изграђени
објекти;
3 рјешења којим су легализовани објекти старе градње – забиљежени
аерофотограметријским снимком;
4 закључка којим су одбачени захтјеви за издавање грађевинске дозволе за грађење
објеката, због неуредности;
1 рјешење којим је одбијен захтјев за издавање грађевинске дозволе.

Сви захтјеви за доставу података и увјерења (укупно 18) су ријешени и странкама достављени
тражени подаци од чега сваког мјесеца достављани подаци за Републички завод за статистику
о броју издатих грађевинских дозвола, Републичкој управи за геодетске и имовинско – правне
послове Бања Лука, квартално достављани подаци о уплати доприноса за финансирање
послова премјера и успостављања катастра некретнина, те остали тражени подаци.
У поступку рјешавања остала 4 захтјева за издавање грађевинских дозвола (2 правна и 2
физичка лица) и за издавање накнадне грађевинске дозволе - легализацију изграђених
објеката 11 захтјева (1. правног и 10 физичких лица) и један захтјев за исколчење објекта.
Из 2013.године ријешено 6 захтјева за издавање грађевинских дозвола и издато 5 рјешења
којим је одобрено грађење објеката, један захтјев одбачен и један захтјев обустављен због
одустанка странке.
Усвојена 44 захтјева за издавање увјерења, те урађена и издата увјерења на основу увида у
службену евиденцију, а у складу са Законом о општем управном поступку.
У управном рјешавању вођен поступак издавања употребних дозвола за изграђене објекте, те
урађено следеће:
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донесено 13 рјешења којим је формирана комисија за вршење техничког прегледа
објеката;
извршен обрачун трошкова техничког прегледа објеката у 10 предмета, те донесено 10
закључака о начину плаћања истих;
донесено и издато 10 употребних дозвола – рјешења којим се одобрава употреба
изграђених објеката;
урађено једно рјешење којим је одбијен захтјев за издавање употребне дозволе;
у поступку рјешавања остала 4 захтјева за издавање одобрења за употребу објекта и
исти су у поступку рјешавања;
урађена 3 рјешења - употребне дозволе по захтјевима из 2013. године и један захтјев
одбијен.

По рјешењима Начелника општине и усменим налозима начелника Одјељења рађено следеће:



















донесено рјешење и рађено у комисији за примопредају изведених радова на
макадамском путу Грујића брдо дужине 1.800 метара и урађен
записник о
примопредаји;
донесено рјешење и рађено у комисији за примопредају изведених радова на
реконструкцији и асфалтирању дијела улице Друге Романијске бригаде и прилаза
стамбеним објектима и урађен записник о примопредаји;
донесено рјешење и рађено у комисији за примопредају изведених радова на изграђеној
стази у цивилном градском гробљу и прилаза стамбеним објектима и урађен записник
о примопредаји;
донесено рјешење и рађено у комисији за примопредају изведених радова на
изграђеном секундарном канализационом колектору у улици Миланка Витомира и
урађен записник о примопредаји;
донесено рјешење и рађено у комисији за примопредају изведених радова на
реконструкцији асфалтирању улица Иве Андрића, Старине Новака, Миленка
Филиповића, Вука Караџића и Борка и Ратка Радовића и урађен записник;
обрађено 6 захтјева упућених Начелнику општине и Начелнику одјељења;
урађен приједлог одлука (Одлука о висини просјечне коначне грађевинске цијене 1 м2
корисне површине стамбеног и пословног простора на подручју општине Соколац,
Одлука о поступку, организацији и спровођењу техничког прегледа и начину
утврђивања и израчунавања цијене трошкова техничког прегледа изграђених објеката,
Одлука о продаји пословне зграде у ул. Романијска). Одлуке усвојила Скупштина
општине Соколац;
По рјешењу Начелника општине рађено у комисији за утврђивање приједлога имена
насеља, улица, тргова и спомен обиљежја на подручју општине Соколац;
Спроведен јавни конкурс за формирање листе стручних лица за вршење техничког
прегледа објеката и по рјешењу Начелника општине рађено у комисији за утврђивање
листе уз претходно отварање приспјелих пријава;
Рађено у комисији за продају некретнина власништво општине Соколац у складу са
Одлуком СО-е Соколац број 01-080-28 од 20.03.2013. године;
На основу рјешења Начелника општине Соколац број 02-080-48 од 19.05.2014. године
рађено у комисији за процјену штете на подручју општине Соколац настале усљед
елементарне непогоде – поплаве у мају 2014. године, те урађено следеће:
- извршен обилазак и увиђај на лицу мјеста, по писменим и усменим захтјевима
правних и физичких лица, свих поплавом угрожених грађевинских објеката (укупно
22), инфраструктурних објеката, пољопривредног земљишта и биљних култура,

opstinasokolac@gmail.com

страна 29

Извјештај о раду Општинске управе општине Соколац за 2014.годину



урађени фото снимци и сачињени записници о затеченом стању, те утврђена
висина штете за сваки појединачни објекат, која укупно износи 237.492,50 КМ;
- извјештај о процјени штете достављен надлежним Министарствима и Општинском
штабу цивилне заштите;
- сачињена Информација о процјени штете коју је усвојила Скупштина Општине;
- урађен Елаборат о процјени штете, те исти достављен надлежним Министарствима,
Републичкој управи цивилне заштите и Републичком заводу за статистику;
- унесени подаци из Елабората у Регистар штета на прописане обрасце и по потврди
комисије и одлуке владе ваучер – картице за поплавом оштећене стамбене јединице
добила два физичка лица;
Извршено архивирање свих обрађених и завршених предмета из 2014. године.

Из стамбене области у току извјештајног периода примљено 26 захтјева, од тога:









за упис у Регистар оснивања заједница етажних власника зграда 1 захтјев;
за упис промјене лица овлашћених за заступање Заједнице етажних власника зграде 1
захтјев;
за упис промјене етажних власника станова 1 захтјев;
за откуп станова 3 захтјева;
за контролу законитог обрачуна откупне цијене стана 5 захтјева;
за издавање увјерења 8 захтјева;
за доставу података 3 захтјева;
двије жалбе на закључак овог органа.

У складу са законом, прописима и правилником вођен је поступак и извршен упис оснивања
једне Заједнице етажних власника стамбене зграде у Регистар код овог органа, те извршен
један упис промјене лица овлашћеног за заступање Заједнице етажних власника зграде и један
упис промјене етажних власника станова.
Урађен приједлог одлука (Одлука о приватизацији стана власништво општине Соколац у
стамбеној згради у насељу Соколачке њиве и Одлука о приватизацији 1/3 стана власништво
општине Соколац у „Војној згради“ у Соколачким њивама). Одлуке је усвојила Скупштина
општине Соколац.
На основу Уговора о преносу права располагања и кориштења на некретнинама, закљученог
између Министарства рада и борачко-инвалидске заштите и општине Соколац, број 02-373-90
од 09.11.2012.године и Уговора број 02-373-2 од 23.05.2014. године, а у складу са Законом о
приватизацији државних станова вођен поступак и извршен обрачун закупа стамбених
јединица - станова власништво општине Соколац и на прописаним обрасцима закључена 2
Уговора о закупу стана који су потписани између Начелника општине Соколац и корисника
стана (породице из категорија погинулих бораца и ратних војних инвалида). По један
примјерак уговора о закупу послат је Фонду становања Републике Српске.
На основу рјешења Начелника општине Соколац о именовању комисије за утврђивање откупне
цијене станова власништво општине Соколац, број 02-080-6 од 30.01.2013.године и Одлуке СО-е
Соколац о приватизацији станова власништво општине Соколац, број 01-373-45 и 01-373-44 од
30. јуна 2014.године, чији су закупци биле породице из категорија ППБ и РВИ, у складу са
Законом извршен обрачун откупне цијене станова по захтјевима 2 закупца, те урађена 2
Уговора о откупу станова који су потписани од стране општине Соколац – Начелника и купаца и
по једном захтјеву носиоца станарског права извршен је један обрачун откупне цијене стана, те
урађен Уговор о откупу стана.
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У складу са законом извршена контрола законитог обрачуна откупне цијене стана у 5
предмета, те Уговори враћени власнику стана ради потписивања истих са купцима у Основном
суду у Сокоцу.
Рјешавано по двије жалбе – једна одбачена као неблаговремена, једна прослијеђена надлежном
Министарству на поступање.
На основу службене евиденције издато 8 увјерења.
Захтјеви за доставу података – укупно 3 усвојена и тражени подаци достављени странкама.
У складу са рјешењем начелника општине Соколац, бр.02-080-44 од 30.05.2012. године рађено у
Првостепеној стамбеној комисији при општинском органу надлежном за послове борачко инвалидске заштите, која је у току године одржала више сједница у просторијама општине
Соколац, те рјешавала више појединачних захтјева који се односе на додјелу стамбених
јединица- станова и стамбено збрињавање породица из категорија породица погинулих бораца
и ратних војних инвалида, као и друге послове у складу са Уредбом о стамбеном збрињавању
ППБ и РВИ.
Извршена 2 увиђаја са сачињавањем записника о условности стамбених јединица ППБ ради
стамбеног збрињавања и урађен предмјер и предрачун радова.
Вршено раздуживање (архивирање) свих ријешених предмета из 2014. године.
Редовно праћење прописа, законских и подзаконских аката из свих области неопходних у раду
у циљу што ефикасније њихове примјене.
Свакодневни пријем странака, те детаљно упућивање истих за остваривање права из
надлежности овог органа из области грађевинарства и стамбене области, те у вези формирања
заједница етажних власника стамбених зграда, пружана адекватна помоћ око њиховог
оснивања и доношења одговарајућих оснивачких аката.

Управно-правни послови
У извјештајном периоду обављани следећи послови и радни задаци:








израда Одлука о продаји грађевинског земљишта;
израда рјешења о образовању Комисије за продају грађевинског земљишта;
рад у Комисији за продају грађевинског земљишта и пословног простора;
рад у другим комисијама;
заступање Општине пред Републичком управом за геодетске и имовинско – правне
послове;
доношење другостепених рјешења у име начелника општине по жалбама;
достављање одговора суду по тужбама код Основног суда Соколац.

У складу са одлукама о начину и условима продаје изграђеног грађевинског земљишта
непосредном погодбом и лицитацијом, одлукама о начину и условима продаје неизграђеног
градског грађевинског земљишта и одлукама о начину и условима јавне продаје пословног и
стамбеног простора, учествовање у поступцима продаје и припреми документације ради
закључења купопродајних уговора.
Учествовање у раду Комисије за продају градског грађевинског земљишта, стамбених и
пословних простра у следећим предметима:



комплетирање грађевинске парцеле у улици Миланка Витомира бб - Боровина
Томислав;
замјена земљишта уз куповину преосталог дијела- Гојковић Радмила и Савић Борко;
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продаја неизграђеног грађевинског земљишта на локалитету „Брезијак“- Ђерић Милкан
и Слободан Боровчанин;
јавна продаја пословног простора – „Оногошт“.

Након проведених поступака јавне продаје предузимане активности везане за закључивање
купопродајних уговора.
Учествовање у изради Одлука за Скупштину општине Соколац и то:





Одлука о режиму саобраћаја за вријеме извођења радова на реконструкцији примарног
водовода Соколц-Подроманија;
Одлука о допуни одлуке о додјели земљишта за изградњу вјерског објекта – цркве у
Ћаваринама;
Одлука о продаји градске грађевинске - парцеле означене као к.ч. број 715/14 К.О.
Балтићи на локалитету „Соколачке њиве“ путем лицитације;
Одлука о начину и условима продаје непосредном погодбом земљишта у сврху
комплетирања градске грађевинске парцеле – „Страна“, по захтјеву за комплетирање
Чајевић Радивоја.

Рад у Комисијама и то:




Комисија за продају градског грађевинског земљишта, пословног и стабеног простора;
Комисија за излагања непокретности на јавни увид;
Комисија за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске.

Израда рјешења и учествовање у вођењу управног поступка.
Заступање општине Соколац у предмету појединачног излагања и утврђивања права на
непокретности за парцелу 888/2, К.О. Соколац пред Републичком управом за геодетске и
имовинско - правне послове ПЈ Соколац (предмет заузимање јавне површине – Чоловић Зоран).
У току 2014.године рађено на изради следећих Одлука:













Одлука о приступању изради Плана парцелације „Етно село Равна Романија“ – Фаза I и
Фаза II;
оглашавање и излагање Нацрта Плана парцелације „Етно село Равна Романија“ – Фаза I
и Фаза II на јавни увид и одржавање јавне расправе;
Одлука о приступању измјени дијела Регулационог плана “Црно брдо” у Сокоцу;
оглашавање и излагање Нацрта Регулационог плана “Црно брдо” у Сокоцу на јавни увид
и одржавање јавне расправе;
Одлука о уређењу простора и грађевинском земљишту на подручју општине Соколац;
Одлука о одређивању имена трга;
израда приједлога Одлуке о приступању изради плана измјене Регулационог плана
“Занатски центар” у Сокоцу;
Одлука о именовању комисије за израду нацрта одлуке о уређењу простора и
грађевинског земљишта на подручју Општине;
Одлука о гробљима и погребној дјелатности;
Одлука о сагласности о заједничкој реализацији пројекта водоснадбијевања подручја МЗ
Бјелосављевићи (општина Соколац) - МЗ Стјенице (општина Рогатица);
Одлука о преносу права управљања, кориштења и одржавања градског гробља на
локалитету звано „Поље“ у власништву општине Соколац на ЈКП „Соколац“;
Одлука о додијели земљишта за изградњу цркве у Ћаваринама.
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Вршене све неопходне активности у поступку израде Измјене и допуне Просторног плана
Републике Српске до 2025.године:

Локални и некатегорисани путеви
Након усвојених Програма зимске службе за 2013/14 годину, број 01-345-89 од 23.09.2013.
године, односно за 2014/15 годину, број 01-345-333 од 30.10.2014. године Општинска служба и
надлежно одјељење провело је процедуру избора извођача радова зимског одржавања према
Закону о јавним набавкама за наведене периоде.
На основу јавног расписаног огласа и тендерске документације зимског одржавања за
извођење радова на:







чишћење снијега са улица и саобраћајница првог и другог приоритета;
чишћење снијега са паркинга;
спречавање поледице на саобраћајницама и паркинзима;
чишћење снијега и спречавање поледице на пјешачким саобраћајницама (тротоарима);
чишћење снијега и спречавање поледице са локалних путева првог приоритета;
чишћење снијега са локалних путева другог и трећег приоритета.

Изабран најповољнији извођач радова АД „Романијапутеви“ Соколац са којим је потписан
уговора број 02-404-321 од 31.12.2013. године и оквирни споразум број 02-404-320 од
31.12.2013. године.
Чишћење и посипање градских улица, насеља, тротоара, локалних путева вршено у мјесецима
јануар, април и децембар.
За зимско одржавање локалних и некатегорисаних путева, улица и насеља на подручју општине
Соколац буџетом је предвиђено 120.000,00 КМ, а утрошено по окончаној ситуацији АД
„Романијапутеви“ Соколац, број 02/05-205/15 од 22.01.2015. године у износу од 43.017,16 КМ за
2014. годину.
Вршење надзорног органа за зимско одржавање по усвојеном скупштинском програму.
Вршење надзора на зимском одржавању локалних и некатегорисаних путева, улица и насеља
на подручју општине Соколац. Потписиван грађевински дневник, књига, привремене и
окончане ситуације извођача радова АД „Романијапутева“ Соколац.
Програм одржавања, заштите и реконструкције локалних и некатегорисаних путева и улица на
подручју општине Соколац за 2014. годину усвојен на Скупштини општине Соколац број 01345-184 дана 24.04.2014. године, а буџетом су предвиђена средства у износу од 100.000,00 КМ.
Ребалансом буџета општине Соколац за 2014. годину планирано 120.000,00 КМ за одржавање
локалних путева и улица.
Након усвојеног поменутог програма од стране Скупштине општине Соколац, Општинска
управа и надлежно одјељење приступили процедури избора извођача радова према Закону о
јавним набавкама.
Као најповољнији извођач изабрани АД „Романијапутеви“ Соколац и потписан уговор број 02404-167 од 18.08.2014. године у износу од 93.351,00 КМ са урачунатим ПДВ-ом.
По основном уговору за одржавање, заштиту и реконструкцију локалних и некатегорисаних
путева и улица на подручју општине Соколац за 2014. годину утрошено 95.736,45 КМ, што чине
радови за изградњу прилаза објектима у насељу Соколачке њиве, уговор број 02-404-169 од
19.08.2014. године, окончана ситуација број 02/05-4236/14 у износу од 6.930,78 КМ и санација
локалних и некатегорисаних путева, санација путева узрокованим поплавама, уговор број 02opstinasokolac@gmail.com
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404-241 од 18.11.2014. године, окончана ситуација број 02/05-5290/14 од 09.12.2014. године у
износу од 88.805,67 КМ.
АД „Романијапутеви“ Соколац изводили радове мимо основног уговора и то:






реконструкција и асфалтирање улица Вука Караџића и Борка и Ратка Радовића, уговор
број 02-404-246 од 18.12.2014. године, окончана ситуација број 02/05-5530/14 од
22.12.2014. године у износу од 45.595,50 КМ;
изградња стазе на цивилном гробљу (Соколачке њиве) уговор број 02-404-138 од
09.07.2014. године, окончана ситуација број 02/05-4235/14 од 06.10.2014. године у
износу од 6.980,25 КМ;
реконструкција и асфалтирање улица: Иве Андрића, Старине Новака и улице др
Миленка Филиповића, уговор број 02-404-240 од 18.11.2014. године, окончана ситуација
број 02/05-5148/14 од 01.12.2014. године у износу од 90.627,89 КМ.

Према Рјешењу Начелника општине број 02-404-167 од 20.08.2014.године вршен надзорни
орган послова свакодневне контроле радова, квалитета и квантитета уграђених грађевинских
материјала. Потписиван грађевински дневник, књига и ситуација. Састављани извјештаји о
изведеним радовима.
По писменим захтјевима грађана излажено на терен гдје је вршена процјена за поправку
макадамских некатегорисаних и локалних путних праваца са израдом предмјера и предрачуна
радова као и за асфалтирање, санацију и поправку асфалтних локалних путева, улица као и
комплетне путне инфраструктуре.
Примљено 79 предмета и то:


















47 захтјева за санацију макадамских путева;
7 захтјева за асфалтирање приступних путева;
3 захтјева за асфалтирање макадамских локалних путева;
1 захтјев за санацију асфалтног локалног пута;
1 предмет обавјештења;
1 захтјев за уређење корита Решетнице;
1 захтјев за поправку паркинг простора испред стамбене зграде;
1 захтјев за уклањање саобраћајног знака;
4 захтјева за постављање саобраћајних знакова;
1 захтјев за регулисање површинских вода у улици Марка Ећимовића;
1 захтјев за санацију одводних канала у МЗ Бјелосављевићи;
2 захтјева за чишћење одводних канала у МЗ Подроманија;
1 захтјев за годишњи извјештај о стању путева и мостова на подручју општине Соколац;
3 захтјева од Министарства саобраћаја и веза (извјештаји и позив);
1 захтјев за доставу података ЈП „Путеви РС“;
2 захтјева Града Источно Сарајево (давање сагласности и достава података);
2 захтјева за постављање лежећих полицајаца.

У складу са рјешењем Начелника општине Соколац рађено у Комисији за процјену штете од
елементарних непогода – поплава на подручју општине Соколац.
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Просторно планирање и урбанизам
У извјештајном периоду из области просторног планирања и урбанизма запримљено укупно 84
захтјева. Захтјеви су рјешавани у складу са Законом о уређењу простора и грађењу („Сл.гласник
РС“ број 40/13) и Законом о општем управном поступку („Сл.гласник РС“ број 13/02), те
важећим општинским одлукама. Прибављане сагласности на локацију у поступку издавања
локацијских услова, а по потреби вршени увиђаји на лицу мјеста у присуству стручног
сарадника за управно-правне послове. По достављану стручних мишљења и урбанистичкотехничких услова вршена њихова контрола.
Од укупног броја запримљених захтјева, 45 захтјева се односило на издавање локацијских
услова, 18 захтјева за издавање рјешења о накнадном обрачуну ренте, 11 захтјева за издавање
извода из регулационог плана и 10 захтјева за издавање увјерења.
Од укупног броја запримљених захтјева ријешено 82 захтјева, док су 2 захтјева у поступку
рјешавања, због тога што подносиоци захтјева нису доставили сву потребну документацију за
издавања локацијских услова.
Од укупно 82 ријешена захтјева:












32 захтјева за издавање локацијских услова су усвојени, тј. издати су локацијски услови;
у једном предмету за издавање локацијских услова издато рјешење о одбијању захтјева;
9 захтјева за издавање локацијских услова одбачено јер подносиоци захтјева у
остављеном року нису употпунили захтјеве;
1 поступак издавања локацијских услова обустављен због одустанка странке од
захтјева;
2 захтјева у поступку рјешавања;
17 захтјева за издавање рјешења о накнадном обрачуну ренте усвојено и издата су
рјешења у складу са Одлуком о утврђивању обавезе накнадног плаћања ренте и уређења
градског грађевинског земљишта на локалитетима “Соколачке њиве”, “Мајдани”,
“Брезијак” и “Ћилимара”;
1 захтјев одбијен;
издато 11 извода из регулационих планова;
издато 10 увјерења;
4 захтјева ријешена из 2013.године.

За објекте који се граде или легализују у зонама градског грађевинског земљишта вршен
обрачун накнаде за ренту и уређење градског грађевинског земљишта по 1м² корисне
површине објекта, који служи као основа за обрачун ових накнада у поступку издавања
одобрења за грађење. Овакав начин обрачуна вршен до краја јуна 2014.године, тј. до
доношења Одлуке о висини трошкова уређења градског гађевинског земљишта.
У поступцима израде Измјене дијела Регулационог плана "Црно брдо“ и израде Плана
парцелације "Етно село Равна Романија“ - фаза I и фаза II предузимане све потребне активности
које је Одјељење за просторно уређење као носилац припреме било дужно да уради и то:






консултације и усаглашавање планских рјешења са носиоцем израде планова;
активности око организовања и одржавања стручних расправа о преднацрту планова;
оглашавање и излагање Нацрта планова на јавни увид и одржавање јавне расправе;
достављање приспјелих примједби на нацрте планова носиоцу израде и усаглашавање
око приједлога плана;
прикупљање неопходних сагласности на план.
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У поступку израде Измјене Регулационог плана „Занатски центар“ у Сокоцу предузимане
следеће активности:






израда приједлога Одлука о приступању изради плана;
припремање ажурних података геодетске подлоге;
прибављање подлога са уцртаним подземним инсталацијама;
израда пројектног задатка;
координација са носиоцем израде плана.

Вршене све неопходне активности у поступку израде Измјене и допуне Просторног плана
Републике Српске до 2025.године и то:



анализа преднацрта и Нацрта плана и достављање примједби носиоцу израде и носиоцу
припреме плана;
оглашавање и излагање нацрта плана на јавни увид.

На основу рјешења Начелника општине којим су формиране комисије за примопредају
изведених радова чији инвеститор је била општина Соколац комисијски су вршени увиђаји на
лицу мјеста и сачињавани записници о примопредају изведених радова.
Рад у комисији за припрему нацрта одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту, као
и рад са странкама.

Комунални послови
Послови се огледали у извршавању обавеза датих законским прописима из области
комуналних дјелатности те Закона о грађевинском земљишту, одлука које је доносила
Скупштина општине Соколац, и обавеза произашлих из ових одлука.
Приоритетни радови су били:








чишћење јавних површина у Сокоцу, прикупљање, одвожење и депоновање отпадака;
одржавање, уређивање и опремање јавних зелених и рекреационих површина као што
су паркови, дрвореди, травњаци, зеленило уз саобраћајнице, зелене површине око
стамбених објеката, површине за рекреацију;
одржавање јавних саобраћајних површина у насељу које обухвата чишћење и прање
улица, поправку и модернизацију улица, плочника;
одводње атмосферских вода и других падавина са јавних површина;
објекти за јавну расвјету и вертикалне и хоризонталне саобраћајне сигнализације;
успостава Јединственог адресног система насеља, улица и кућних бројева те одређивање
кућних бројева.

Провођење ових дјелатности обављају ЈКП “Романијски божур” Соколац предузеће у стечају,
ЈКП „Соколац“ Соколац, „Golden-hands“ Д.О.О. Пале у оквиру њихове дјелатности, те путем
тендера одабраних других правних лица по потреби (поправка тротоара, поправка парковских
реквизита и уличних корпи за отпад, шахтова, одржавање спомен обиљежја, контејнера и
друго). ЈДП “Романијски божур” Соколац предузеће у стечају, је и даље обављао одвоз отпада на
депонију. У оквиру надлежности вршен надзор у обављању послова заједничке комуналне
потрошње готово свакодневно те непосредно и кроз дневнике контактирано са извођачима
радова, те се уочене неправилности покушаване отклонити благовремено.
И поред знатних напора свих учесника у овом послу стање у области коју покрива заједничка
комунална потрошња није на задовољавајућем нивоу. Ово из разлога што се многи комунални
објекти, дијелови коловоза, тротоара, зелених површина, спомен обиљежја, објеката,
саобраћајне сигнализације и уличне расвјете и даље уништавају намјерно или провођењем
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одређених грађевинских радова. Извођењем било каквих грађевинских радова или других
неопходних радова оштећене површине нико не доводи у ред, а остављају на јавним
површинама сав отпадни материјал.
И даље је присутан немаран однос појединаца кад је у питању одлагање кућног смећа и разни
отпаци који се бацају по јавним површинама и уништавају комунални објекти.
У оквиру уређења јавних површина извршена садња нових садница градког зеленила у ул. Цара
Лазара као дјелимично у осталим улицама, набавка парковских клупа, чишћене зелених
површина те одржавање осталих дијелова урбане опреме, набавка уличних контејнера и сл.
За заједничку комуналну потрошњу у прошлој години планирано укупно 145.666,18 КМ. За
редовно одржавање чистоће утрошено 74.863,34КМ. За одржавање депоније и плаћање
предузећу „Комрад“ Рогатица планирано 49.140,00 КМ и толико исплаћено, а укупно извршено
119.908,34 КМ.
Вршен надзор над одржавањем јавне расвјете у Сокоцу, чија је дужина око 30 КМ (надземни и
подземни кабал). Редовно одржавање почело од почетка године те у више наврата вршена
замјена потребних дијелова мреже (каблови, свјетиљке, сијалице и ситни материјал). Вршена
реконструкција јавне расвјете у ул. Цара Лазара, у потпуности подземно каблирање, нови
стубови, те замјена сијалица у насељу Брезијак веће снаге од 100 w ради уштеде потрошње
електричне енергије која је знатна и видљива кроз рачуне који су умањени у просјеку око
2.800,00 КМ мјесечно, рачунајући и замјену сијалица у претходној години по осталим улицама.
Кварови и оштећења евидентирана кроз дневнике рада, и отклањања, у складу са планираним
радовима. У одржавање јавне расвјете укључена монтажа и демонтажа новогодишњих градских
украса те одржавање свјетлосне саобраћајне сигнализације - семафори.
За одржавање јавне расвјете планирано 123.000,00 КМ, а утрошено 125.141,07 КМ, од чега
88.679,96 КМ за електричну енергију а 36.461,11 КМ на одржавање.
Поред редовне замјене дијелова расвјете примјетно је велико насилно дјеловање појединаца
према опреми расвјете што се огледа у оштећењу, разбијању и кидању каблова, свјетиљки и
стубова те у саобраћајним удесима уништавања семафора. Штете за уништене семафоре се
наплате само ако је на лицу мјеста полиција извршила увиђај па се иста наплати преко
осигуравајућег друштва а за остале прекршиоци су углавном непознати.
За нормално одвођење атмосферских и других падавина вршено чишћење објеката кишног
колектора – решетки, канала, шахтова и одвођење падавина је било прилично добро. О свему
уоченом састављани су записници или забиљешке о чему је обавјештен Начелник одјељења.
Извршено отуђење или уништавање одређеног броја сливних решетки и поклопаца на
шахтовима кишне канализације у коловозу и тротоарима, чиме је угрожена безбједност возила
и пјешака.
У току извјештајног периода урађен Извјештај о раду за 2013. годину и извјештај о реализацији
Програма услуга заједничке потрошње за 2013.годину, и нацрт Програма заједничке комуналне
потрошње и одржавања јавне расвјете, Информацију о одржавању јавне расвјете.
Запримљено 27 захтјева у којима је проведен поступак за издавање одобрења за кориштење
јавне површине (предузећа и самосталне радње) гдје се вршио увиђај на лицу мјеста и
утврђивала површина у сваком случају појединачно, утврђивани урбанистичко – технички
услови. По службеној дужности није одређивна накнада за кориштење јавне површине. Јавна
површина заузимала се на основу издавања одобрења за заузимање јавне површине. По овом
основу задужено око 23.509,50 КМ. Неки корисници јавне површине нису подносили захтјеве а
зато нису ни санкционисани. Поднијето 11 разних захтјева за рјешавање комуналних питања од
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депоновања огрева, раскопавања јавних површина, постављања привремених објеката и сл. те
издато 50 увјерења о кућном броју која мијењају рјешења.
На издата рјешења уложене 2 жалбе које су одбијене у другостепеном поступку.
Поднесена 2 захтјева за накнаду штете за уништене семафоре.
Рађено на изради разних информација и Одлука о гробљима и називу имена Трга за Скупштину
општине, предмјере и предрачуне за комуналне објекте, комплетирање документације о
уличној расвјети и сл.
По захтјеву Министарства управе и локалне самоуправе РС, Завода за статистику и Агенције за
идентификацију достављени подаци о улицама и насељеним мјестима, а све у сврху
комплетирања података. Локална заједница односно општина Соколац дужна извршити попис
зграда, те њихово обиљежавање.
Утврђени бројеви зграда према ранијим евиденцијама, постојећим регулационим плановима,
геодетским плановима и непосредним увидом на лицу мјеста у насељеном мјесту Соколац, а у
циљу јединствене евиденције зграда по основу које је општина била дужна до 31.03.2010.
године да изврши обиљежавање што није учињено. На сеоским подручјима није извршено
евидентирање зграда и додјела кућних бројева. Сав посао око обиљежавања улица и зграда
изискује већа материјална и новчана средства, како би се наведено извршило.
Укључена Републичка управа за геодетске и имовинске правне послове РС, на ажурирању
геодетских карти допуном изграђених објеката, парцела, бројева и постављање бројева
међутим то код нас није учињено. Стручни сарадник је користио геодетске податке и сам
уносио у обрасце јединствене евиденције. Овај образац захтијева и податке о власнику објекта
и парцеле, број кат. парцеле, шифру кат. општине, и статистичког круга итд. тако да је то
учињрно само за Соколац. Ови послови трају континуирано и наставит ће се у наредној години.
У овој години извршено је обиљежавање кућа кућним бројевима тј. око 600 објеката. Потребно
је одредити бројеве у осталим насељима, извршити набавку табли и означити објекте.
Ове године податке о наведеном интензивно траже и Агенција за идентификацију и издавање
докумената као и Министарство унутрашњих послова те апелују на обиљежавању насеља,
улица и кућних бројева.
За боље стање у комуналној области потребно је предузети следеће:







путем локалних јавних медија упознати грађане са потребом очувања чистоће и
комуналног реда објављивањем садржаја општинских одлука које регулишу ову област
са освртом на обавезе понашања, односа према градским уређајима и објектима,
правима у погледу кориштења заједничких комуналних објеката и уређеја, очувања
уређених површина (паркови, спомен обиљежја, игралишта, јавна расвјета);
ријешити проблем набавке и постављања поломљених или отуђених сливних решетки и
поклопаца на шахтовима кишне канализационе мреже у коловозу или тротоару и
осигурање од ових појава то јест кроз Програм услуга заједничке комуналне потрошње
и кроз Програм уређења гадског грађевинског земљишта предвидјети одређена
средства за набавку;
организовати одвожење кућног отпада из центара мјесних заједница и обезбједити
намјенске посуде (контејнере);
изнаћи могућност издвајања новчаних средстава из буџета Града Источно Сарајево за
материјално опремање предузећа за комуналну дјелатност кроз набавку потребних
машина и опреме као и средства за комунално опремање паркова и уређења
саобраћајних површина и улица;
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ангажовањем комуналне полиције, грађевинске и санитарне инспекције те радника
Станице јавне безбједности Соколац (превентивним и казненим мјерама), свако у
оквиру своје надлежности а све у складу са позитивним материјалним прописима те
подзаконским актима Општине Соколац спречавати појаве уништавања и отуђења
уређаја и објеката и јавних површина, неовлаштеног заузимања јавних површина,
стварања дивљих депонија, бацање кућног смећа мимо одређених посуда итд.
извршити обиљежавање Трга Миланка Реновице, успоставити евиденцију кућних
бројева за сва насеља и извршити обиљежавање зграда као и насеља.
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ОДЈЕЉЕЊЕ КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ
У оквиру надлежности утврђених Законом о комуналној полицији, Законом о комуналним
дјелатностима, Законом о одржавању зграда, Скупштинским Одлукама Града Источно Сарајево
и општине Соколац, Комунална полиција вршила надзор над одржавањем:










јавних површина у граду, комуналних објеката и уређаја, јавне водоводне мреже, јавне
канализационе мреже и септичких јама, депоновањем крупног отпада ван депоније,
одржавање чистоће на јавним површинама, одвозом кућних отпадака и другог кућног
отпада, заузимање јавних површина за продају роба, одржавање јавне топловодне
мреже, обиљежавање мјеста гдје се врше комунални радови, радова на уређајима
(шахтови и др.), раскопавањем јавних површина, одржавањем кућног реда у зградама,
декорацијом Града у циљу обиљежавања државних и других празника, одржавањем
пијаца и пијачних простора, надзор над држањем крупне и ситне стоке, постављањем и
одржавањем посуда за одвоз смећа, одржавањем фасада и кровова зграда, контрола
рада угоститељских објеката и објеката игара на срећу, као и контрола рада објеката од
посебног значаја на територији Општине Соколац, надзор над одржавањем културних и
вјерских манифестација на подручју Општине Соколац, одвођењем површинских вода са
јавних површина и чишћење снијега са јавних површина;
јавних површина у Граду, утврђено стање није на задовољавајућем нивоу, а последица је
неурбаног односа како грађана тако и предузећа која врше раскопавање јавних
површина због отклањања кварова на подземним инсталацијама, почев од улица,
тротоара, паркова, зелених површина и др. ;
одвоза смећа из града, утврђено да насеља Казани и Ћилимара покривени са одвозом
смећа и кућних одпадака, док насеља Кнежина и Видрићи траже да се и код њих
организује одвоз смећа, али због великих трошкова и неисплативости то тренутно није
могуће;
топловодне мреже у Граду утврђено да је иста дотрајала што условљава честе
интервенције на истој, па се раскопавања јавних површина често не доводе у првобитно
стање;
јавне канализационе мреже које је повјерено ЈП ВИК „Врело Биоштица“ Соколац. Велики
проблем у одржавању водоводне и канализационе мреже представља често отуђење
поклопаца са водоводног и фекалног колектора, што неповољно утиче на безбједност
саобраћаја и пролазника.

Извршена реконструкција већег дијела водоводне мреже што је довело до смањења потрошње
воде, до које је долазило услед честих кварова на водоводној мрежи.
Отуђено преко сто поклопаца шахтова како водоводне и канализационе инсталације тако и
топловодних инсталација. Пошто предузећа која су дужна да одржавају исте нису била
финансијски у могућности да изврше набавку нових поклопаца општина Соколац, у сарадњи са
овим предузећима, извршила постављање дрвених и бетонских поклопаца, као привремено
рјешење.
Велики дио индивидуалних стамбених објеката није упојен на канализациону мрежу због
неиспуњених техничких услова.
Одвоз крупног отпада из Града представља значајан проблем због удаљености централне
депоније, као и због неодређивања мјеста за одлагање земље и шуто материјала који настају
код изградње нових објеката. Предузеће задужено за одвоз смећа чини све да такво смеће
редовно одвози на депонију.
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Знатан број власника угоститељских објеката и објеката за продају роба није обезбиједио
контејнере за одлагање смећа нити је одређено мјесто за постављање истих у граду, већ се
смеће одлаже у контејнере од стамбених јединица. У ове контејнере смеће одлажу и
становници новоизграђених зграда и приградских насеља (Видрићи, Ћаварине и Кнежина),
који су заинтересовани за одвоз смећа, али предузеће за одвоз смећа није обезбиједило све
потребне претпоставке да би могао извршити и ове задатке. Утврђено је да становници у
контејнере одлажу ужарену масу из пећи за загријавање због чега долази до паљења садржаја у
контејнерима, загријавања лима и паљења точкића и механизама за заптивање. У
превазилажењу овог проблема није довољан само рад органа Комуналне полиције него и свих
осталих органа око издавања документације за изградњу и рад оваквих објеката, као и
развијању свијести свих грађана.
Донацијом Амбасаде Чешке Републике обезбијеђен већи број нових контејнера чиме је у
великој мјери олакшан проблем око одлагања и одвоза смећа.
У складу са Одредбама закона о одржавању зграда и Одлуком о кућном реду вршен надзор над
одржавањем стамбених зграда гдје је утврђено да су водоводне, канализационе и електро
инсталације у доста дотрајалом и запуштеном стању, а због нерегистрованих Заједница
етажних власника Комунална полиција имала доста интервенција у овом правцу. Највећи
проблем представља слаба материјална ситуација код већине власника стамбених простора па
самим тим они нису у могућности да изврше поправку и санацију већих кварова у стану.
Због снијежних падавина вршена контрола над чишћењем путева као и прилаза испред
стамбених и пословних објеката.
Вршен надзор над провођењем Одлуке о распореду радног времена за дјелатности од посебног
значаја за општину Соколац.
Вршен надзор над заузимањем јавних површина. Утврђено да већи број корисника јавних
површина нема одобрење за заузету јавну површину за 2014. годину па су поједини субјекти у
више наврата били упозоравани под пријетњом печаћења и затварања објеката. Комунална
полиција у сарадњи са ЈКП „ГЛОГ“ Источни стари Град (азил за псе) у 2014. години извршила
хватање 306 паса луталица, што је довело до драстичног смањења истих у Граду.
У првој зони града прописано је Одлуком о комуналним дјелатностима да се не могу држати
домаће животиње као и објекти за смјештај истих, док се у другој и трећој зони треба наставити
активност у довођењу таквих објеката у прописано стање.
Уредбом Владе РС о забрани продаје и употребе алкохолних пића лицима млађим од 18 година
дата је надлежност, да се врши надзор над провођењем ове Уредбе. На провођењу ове Уредбе
Комунална полиција редовно (сваки петак) са припадницима МУП-а врши контроле
придржавања исте тако да се у том погледу постижу запажени резултати.
Сагледавајући стање на подручју Општине а по питању депоновања смећа потребно је:




приступити санацији дивљих депонија;
појачати свакодневну контролу обиласка дивљих депонија;
обновити табле о забрани одлагања смећа, приступити обиљежавању улица.

У извјештајном периоду, сачињено 77 записника, 10 контролних записника и издато:





5 рјешења;
5 одговора по захтјеву странака;
3 интервенције за одвоз смећа;
4 интервенције на одржавању и чишћењу путева;
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5 интервенције на одржавању зграда;
3 интервенција на провођењу кућног реда у зградама;
3 замолнице према разним субјектима;
1 захтјев према ПС Соколац;
44 позива за излазак на терен по захтјеву грађана који су одрађивани без издавања
записника и рјешења.

Због немогућности из техничких разлога предузећа за поштански саобраћај Републике Српске
да изврши штампање књига прекршајних налога Комунална полиција није била у могућности
да издаје прекршајне налоге, али је извршена евиденција прекршиоца и они ће бити
санкционисани кад се створе услови за то.
Да би се поправио рад Комуналне полиције у наредном периоду потребно је:






увезивање у централни регистар прекршајних налога како би се исти могли
процесуирати;
перманентно усаглашавање Општинских Одлука са новим Законима;
обезбјеђење чешћих дежурстава у дане викенда и ноћу;
набавити возило за припаднике комуналне полиције због ефикаснијег рада на терену;
организација Комуналне полиције на нивоу Републике Српске.

ЗАКЉУЧАК
Имајући у виду напријед наведено, као и проблеме и тешкоће са којима се Општинска управа
сусретала, може се рећи да је Општинска управа општине Соколац у 2014.години на
задовољавајући начин извршила повјерене послове из надлежности Републике и из изворног
дјелокруга општине.
Мјерило успјешности огледа се првенствено у релативно доста великом броју рјешених
предмета и у малом броју жалби које су уложене на првостепена решења, као и њихово
одбијање од стране другостепених органа.
По природи посла, ради успјешног извршења задатака и послова, Општинска управа је упућена
на сталну сарадњу са републичким органима - министарствима, заводима, инспекцијама, у
циљу консултација, прикупљања података, израде извјештаја и информација, тражења
мишљења и сугестија на примјени законских прописа и других аката па такав вид сарадње биће
настављен и у будуће, а све у циљу усавршавања и модренизације рада Општинске управе.

НАЧЕЛНИК
Милован Бјелица, дипл. ек.
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