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Одредбама  члана 40. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), дефинисано је да начелник Општине заступа и 

представља Општину, носилац је извршне власти у Општини, руководи Општинском управом 

општине Соколац и одговоран је за њен рад. 

У складу са чланом 43. поменутог Закона, начелник Општине, у оквиру својих надлежности 

између осталог, подноси на усвајање Скупштини општине и извјештај о свом раду и раду 

Општинске управе. 

У оквиру послова локалне самоуправе, начелник Општине Соколац, као носилац извршне 

функције у 2015. години, обављао је низ послова на основу и у оквиру Устава, Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), 

Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 

121/12), Закона о трезору („Службени гласник Републике Српске“, број: 28/13), као и других 

закона и прописа Републике Српске и Босне и Херцеговине чије је извршење повјерено 

општини, те прописа Града Источно Сарајево, Статута општине Соколац и Правилника о 

унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Општинке управе општине 

Соколац. 

 УВОД 

Извјештај представља цјелину из које се могу сагледати начин, услови, обимност, сложеност и 

садржај обављених послова и оцијенити успјешност и ефикасност у раду Начелника, кабинета 

начелника, Општинске управе и њених организационих дијелова, али и многи проблеми који 

прате рад као и утицај спољних фактора који отежавају и усложњавају функционисање и 

значајно утичу на ефикасност. 

У овом извјештајном периоду активности су усмјерене како на редовне, Програмом рада 

зацртане задатке, тако и на ванредне послове који су се јављали у току рада. Инсистирао сам на 

брзом и ефикасном пружању услуга грађанима и транспарентности рада органа Општинске 

управе. 

Приликом реализације програмских задатака придржавао сам се Устава, Закона, Статута 

општине Соколац, Одлука и ставова Скупштине општине Соколац. При томе сам настојао и 

залагао се да се побољша положај Општине као јединице локалне самоуправе, да се проведу 

законске одредбе које регулишу њен статус, те да се квалитет живота грађана Општине 

подигне на виши ниво. 

Остваривање функције начелника када су у питању развојни пројекти битно је опредијелио и 

реални економски оквир који је у последњих неколико година обиљежен посљедицама кризе. 

Извјештајни период добрим дијелом карактерише наставак започетих активности и 

реализација планираних пројеката који имају за циљ унапређење стања у појединим 

областима. 

Полазећи од утврђеног Програма рада, те од нормативног садржаја надлежности Начелника 

као извршног органа, овај извјештај представља преглед активности које су се предузеле у 

2015. години. Тачније, приказане су главне активности у раду Начелника према подручјима 

дјеловања и дјелокруга извршених послова. 

Начелник, начелници Одјељења, шефови Одсјека, директори јавних предузећа и јавних 

установа, уз добру сарадњу са одборницима Скупштине општине, учествовали су у 

извјештајном периоду у обликовању и реализацији постојећих, али и низу нових пројеката, те 
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су створене претпоставке за пружање брзих и поузданих јавних услуга, утичући тако на 

стварање бољег стандарда грађана. С тим у вези, донесено је низ Одлука, покренуто и 

реализовано више пројеката, о чему се више детаља налази у наставку Извјештаја. 

Начелник општине Соколац је током извјештајног периода свакодневно примао грађане на 

разговор, рјешавајући њихове проблеме и обилазио мјесне заједнице на подручју општине 

Соколац. 

Чести гости општине Соколац и општинског руководства у извјештајном периоду биле су 

многе привредне и политичке делегације, представници удружења грађана, представници 

средстава информисања (ТВ и радио екипе, новинари), представници OSCE-а, SIDE, World 

Vision-a, UNESO-a, USAID-a, Каритаса, Америчке бискупске конференције, италијанског LOT 

тима, представници повратничких Удружења, представници Европске инвестиционе банке, 

Европске банке, Свјетске банке и представници домаћих банака, НАТО штаба, представници 

UNICEF-a и организације „Dubai Cares“, представници Града Источно Сарајево, те министарстава 

и органа на нивоу Републике Српске и Босне и Херцеговине, између осталих представници 

Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде РС, Министар саобраћаја и веза РС, 

Министар здравља и социјалне заштите РС, представници Министарства просвете и културе 

РС, Министар безбједности БиХ, Министар спољне трговине и економских односа БиХ, замјеник 

Министра правде БиХ, замјеник Министра одбране БиХ, замјеник Министра за људска права и 

избјеглице БиХ, замјеник Министра цивилних послова БиХ, Амбасадори Србије, Јапана, Чешке, 

Швајцарске, Белгије и Хрватске у БиХ, директор ЈП „Шуме Републике Српске“, директор 

Републичке управе за геодетске и имовинско правне послове РС, директор Дирекције за обнову 

и развој РС, директор Пошта РС, предсједник Борачке организације РС, предсједник 

Републичког одбора погинулих, несталих и заробљених бораца РС, предсједник и секретар 

Савеза општина и градова РС, директор Пољопривредног института РС, директор Фонда за 

заштиту животне средине РС, директор ФИПЕ БиХ, директор Агенције за странце БиХ, директор 

Фонда за повратак БиХ, директор Агенције за стандардизацију БиХ, чланови Владе Федерације 

БиХ, бројни фондови и други.  

Посебно треба истаћи посјете црквених великодостојника, патријарха српског г.Иринеја, 

митрополита дабробосанског г.Николаја, епископа захумско-херцеговачког и приморског 

г.Григорија, епископа зворничко-тузланског г.Хризостома, епископа бихаћко-петровачког 

г.Атанасија, епископа банатског г.Никанора, и епископа сремског г.Василија. 

Кроз низ остварених посјета општини Соколац, остварена је добра сарадња и са 

представницима Народне Скупштине Републике Српске, ректорима, проректорима и деканима 

Универзитета у Источном Сарајеву, проректором Универзитета у Зеници, представницима 

Пољопривредног института РС, представницима Републичког синдиката, као представницима 

Института за тражење несталих. 

Проактиван приступ општинског руководства се огледао и у иницирању пословних контаката 

и сарадње са представницима Европске уније у БиХ, амбасадом Њемачке у БиХ, амбасадором 

Француске у БиХ, креирању и потписивању споразума о сарадњи са једним бројем општина из 

Србије и Црне Горе, као и са једним бројем општина Федерације БиХ, чији је крајњи циљ израда 

заједничких приједлога пројеката, те заједничког наступа на тржишту. 

Без обзира на све проблеме, првенствено економске природе, треба нагласити како су кључни 

циљеви из Програма рада начелника за 2015. годину успјешно реализовани. Стварањем бољих 

услова, односно напорним радом, појачаном контролом и додатним улагањем у едукацију, 

направљени су помаци у транспарентнијем, ефикаснијем и квалитетнијем функционисању 

општинске управе у служби грађана и локалног развоја. 
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Извршени су и најважнији задаци општинских Одјељења који су од општег или заједничког 

интереса појединих категорија грађана и њихових асоцијација, мјесних заједница и локалног 

бизниса на којима сам се заједно са својим сарадницима, државним службеницима и запосленим 

радницима непосредно ангажовао. 

Осим прописаних и програмом утврђених задатака и обавеза, приоритет у раду било је 

континуирано дјеловање на унапређењу пословања, те што квалитетнијем и ефикаснијем 

комуницирању и рјешавању захтјева грађана. 

Посматрајући протеклу годину са становишта буџетског оквира, те пуњења буџета у односу на 

планске оквире и ребаланс буџета за 2015. годину, буџетска средства нису остварена. 

Поред свега овога, битно је поменути и јачање социјалне осјетљивости према грађанима, као важног 

аспекта рада Начелника током прошле године, а посебно пружања помоћи најугроженијим 

категоријама становништва, директно или кроз подршку удружењима цивилног друштва. 

 OПШТИНСКА УПРАВА 

Организација рада Општинске управе, као битан фактор за њено складно функционисање је у 

2015. 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. 

Надлежности Општинске управе 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 oпштине. 

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, у чијем саставу су формирана и два одсјека: Одсјек 

за финансије и буџет и Одсјек за привреду и друштвене дјелатности, 

3. Одјељење за локални развој, у чијем саставу је образован и 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 95 лица. 

 Функционера .......................................................................................... 3 
 службеника .............................................................................................. 73 
 техничких радника ............................................................................. 10 
 помоћних радника ............................................................................... 9 

Стручне и друге послове за потребе Скупштине општине и Начелника општине обавља Стручна 

служба скупштине и Стручна служба нaчелника. 

Рад појединих одјељења у 2015. години детаљно је презентован у Извјештају о раду Општинске 

управе општине Соколац за 2015. годину.  
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 ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ 

Локални развој општине Соколац, који подразумијева развој економије, привреде и повећање 

запошљавања, је један од приоритета Општинске управе, због чега је у протеклој години 

реализовано низ активности усмјерених на побољшање тренутног стања у свим привредним 

областима, а нарочито у области пољопривреде и сточарства. 

У извјештајном периоду, 253 пољопривредна произвођача је мљекарама испоручило укупно 

1.627.000 литара млијека. 

Општинска управа издваја подстицаје и субвенције за  пољопривреду и сточарство, а у складу 

са буџетом, посредује и пружа услуге локалном становништву у наведеним областима. Активно 

сарађује са пољопривредном задругом која од оснивања снадбијева домаће произвођаче са 

потребним репроматеријалом. У сарадњи са Одјељењем за локални развој вршено је 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. Извршена је идентификација и израда пројеката из области екологије и заштите 

животне средине, енергетске ефикасности, туризма и спорта, инфраструктуре. Прикупљани су 

подаци о мањим постројењима која угрожавају или могу угрозити животну средину, те вршено 

праћење примјене прописа, норматива и стандарда у циљу очувања животне средине као и 

квалитета живљења.  

У наставку су побројане активности које је Општинска управа предузимала током 2015. године, 

те завршени пројекти, као и пројекти са којима је аплицирано код различитих донатора, у 

области локалног развоја. 

Активности 

 посредовање и пружање услуга произвођачима млијека који имају право на поврат 

паушалног ПДВ-а од 5%; 

 посредовање и пружање услуга за 579 пољопривредника како би остварили право на 

регресирано дизел гориво, које су требовали у количини од 258 350 литара; 

 посредовање и пружање услуга при остваривању права на новчане подстицаје за 

производњу и узгој квалитетно приплодних јуница према ресорном Министарству и 

Агенцији за аграрна плаћања; 

 посредовање и пружање услуга за добијање републичких подстицаја за 20 пчелара који 

имају преко 50 кошница; 

 одобрени подстицаји за инвестиције у пољопривредну механизацију и музне уређаје; 

 одобрене премије за пољопривреднике за производњу и узгој квалитетних 

приплодних оваца; 

 субвенционисане камате на пољопривредне кредите; 

 дато у закуп пољопривредно земљиште у својини Републике Српске на подручју општине 

Соколац кандидатима који су испунили услове јавног огласа, површине 49.26 ha; 

 набавка 2 ватрогасна возила преко Скупштине Града Источно Сарајево; 

 набавка 1. возила одвоз комуналног отпада; 

 изградња фонтане и платоа;  

 помоћ у изградњи храма „Светог Василија Острошког“ у Каљини; 

 помоћу у изградњи храма "Светих отаца првог Васељенског сабора" у Ћаваринама; 

 помоћ у реконструкцији објекта за потребе Митрополије дабробосанске у порти 

храма“Романијске Лазарице“ 
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 помоћ за завршетак радова на храму „Свете Петке“ приликом освећења у војничком 

спомен гробљу „Мали Зејтинлик“ 

 набавка 8 пластеника 50m2  и подстицаји за пластеничку производњу; 

 активно учешће у Локалној акционој групи (ЛАГ) Соколац, Рогатица, Хан Пијесак; 

 урађен план едукације пољопривредника општине Соколац у сарадњи са 

Пољопривредним факултетом, Универзитета у Источном Сарајеву и Агенцијом за 

аграрна плаћања; 

 обрађена је документација за 117 произвођача млијека везано за поврат паушалног 

ПДВ-а; 

 урађене су 3 огледне парцеле у сарадњи са Институтом за кукуруз „Земун поље“ за 

производњу силажног кукуруза и сточног грашка; 

 Општина Соколац учествује и суфинансира пројекат набавке квалитетно приплодних 

јуница из Чешке; 

 настављене активности на географској заштити романијског кајмака, меда, кромпира 

и јагњетине; 

 pредставници UNESCO-a посјетили национални споменик у Лубурић пољу и том 

приликом извршили процјену номинованих некропола са стећцима за уврштавање на 

листу Свјетске културне баштине UNESCO-a; 

 започете активности на развоју сеоског туризма кроз укључење у пројекат „Виа 

Динарика“ који подстиче одрживи развој туризма и локални економски раст. 

 наставак израде монографије општине Соколац. 

Пројекти 

1. Пројекат „Унапређење сарадње са исељеништвом кроз модернизацију рада 

локалне заједнице“  - реализован 

 Финансијер: Министарство за људска права и избјеглице БиХ 

 Вриједност пројекта je 32.060,00 КМ 

 Имплементатор пројекта је Општина Соколац 

2. Пројекат „Луча гори Романији“  - реализован 

 Финансијери: Град Источно Сарајево и Општина Соколац 

 Вриједност пројекта је 9.800,00 КМ, од чега су тражена средства од Града 7.000,00 

КМ, учешће Општине Соколац је 2.000,00 КМ, а средства Културно умјетничког 

друштва „Луча“ Соколац су обезбјеђена у износу од 800,00 КМ 

 Имплементатор пројекта је Културно умјетничко друштво „Луча“ Соколац 

3. Пројекат „Економско оснаживање угрожених вишечланих породица са села путем 

пластеничке производње I “  - реализован 

 Финансијер: World Vision и Општина Соколац 

 Вриједност пројекта је 11.800,00 КМ 

 Имплементатор пројекта је Локална акциона група „Деветак“ Соколац, Хан Пијесак, 

Рогатица 

4. Пројекат „Економско оснаживање угрожених вишечланих породица са села путем 

пластеничке производње II“ – реализован 

 Финансијери: Град Источно Сарајево 

 Вриједност пројекта: 4.425,00 КМ 

 Имплементатор пројекта је Удружење „Мајка и дијете“ 



Извјештај о раду начелника општине Соколац за 2015.годину 

nacelnik@opstinasokolac.net  страна 8 

5. Пројекат „Дигитални туристички БХ итинерер“ – у току 

 Финансијер: Амбасада Сједињених Америчких Држава у Сарајеву 

 Имплементатор Општина Соколац 

6. Пројекат „Успостављање система инегрисаног сакупљања и раздвајања отпада као 

мјере заштите животне средине на подручју Сокоца“  - реализован 

 Финансијер: Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике 

Српске и Општина Соколац 

 Вриједност пројекта је 55.000,00 КМ од чега су тражена средства од Фонда у износу 

од 40.000,00 КМ, а учешће Општине Соколац је у износу од 15.000,00 КМ 

 Имплементатор ЈКП „Соколац“ Соколац 

7. Пројекат ПРО-Будућност „Реконструкција пропуста у МЗ Кнежина, село Врапци“ - 

реализован 

 Финансијер је USAID – Америчка агенција за међународни развој 

 Вриједност пројекта је 9.975,42 KM 

 Имплементатор пројекта је неформална група грађана и Општина Соколац 

8.  Пројекат ПРО-Будућност „Спортске акције за све нације“ - реализован 

 Финансијери: USAID – Америчка агенција за међународни развој и Општина Соколац 

 Вриједност пројекта је 13.910,00 KM, учешће Општине Соколац износило 4.100,00 

KM, а учешће USAID-а  9.810,00 KM 

 Имплементатор пројекта је Спортско друштво „Гласинац“ 

9.  Пројекат ПРО-Будућност „Снага је у креативности“ - реализован 

 Финансијери: USAID – Америчка агенција за међународни развој и Општина Соколац 

 Вриједност пројекта је 3.330,00 KM, учешће Општине Соколац износило 1.000,00 KM, 

а учешће USAID-а 2.330,00 KM 

 Имплементатор пројекта је Удружење жена „Соколица“ 

10.    Пројекат „Набавке мамографа“ – у току 

 Финансијер је Норвешка амбасада 

 Вриједност пројекта је 84.917,00 КМ 

 Имплементатор пројекта је Црвени крст Соколац 

11.    Пројекат „Набавке РТГ апарата“ – у току 

 Финансијер је Јапанска амбасада 

 Вриједност пројекта је око 80.000 EURA 

 Имплементатор пројекта је Дом здравља „Др Љубомир Ћеранић“ Соколац 

12.     Пројекат „Јединствени информациони систем за регистрацију пословних 

субјеката Републике Српске“ – реализован 

 Финансијер је Влада Републике Српске 

13.   Пројекат „Израда и постављање туристичке сигнализације на подручју општине 

Соколац“ – фаза II. 

 Финансијер је Министарство трговине и туризма 

 Вриједност пројекта је 4.000,00 КМ 

 Имплементатор пројекта је Туристичка организација Соколац 
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Предата је апликација за партнерство на пројекту „Хоризон 2020“, Europe for Citizens, са 

општином Хласнице у Чешкој Републици. Пројекат се односи на локални развој, а кроз 

имплементацију стратешких докумената.  Евалуација пројекта је у току. 

Апликација као партнери на пројекту Erasmus Plus – Sport “Collaborative Partnership”, са 

општином Correggio (Emilia-Romagna Region). Евалуација пројекта је у току. 

 ОБРАЗОВАЊЕ И КУЛТУРА 

Образовање и култура су такође области којима се посвећује пажња како кроз израду 

пројектних апликација, тако и кроз директно учешће у различитим активностима. Током 2015. 

године се аплицирало на више позива за пројекте и активно сарађивало са школама и 

Удружењима која дјелују у области образовања и културе. Издвојили смо средства за 

стипендирање редовних студената са подручја општине Соколац чиме смо наставили ранију 

праксу подршке младим људима који се школују. 

Активности 

 узето учешће у раду радне групе за израду „Програма за сузбијање употреба дрога и 

других опојних средстава на подручју Града Источно Сарајево“; 

 одобрено 128 студентских стипендија за школску 2014/2015.годину; 

 извршен избор најбољег ученика Основне и Средње школе, као и за најбољег студента 

у школској 2014/2015.години, у циљу додјеле општинских признања на дан Крсне 

славе општине Соколац; 

 достављено мишљење Заводу за образовање одраслих Бања Лука о потребама 

образовања одраслих на подручју Сокоца за потребе израде Плана образовања 

одраслих на подручју Републике Српске, за 2015.годину; 

 Општине Соколац уз подршку и сагласност Министарства за просторно уређење, 

грађевинарство и екологију Републике Српске донијелa Одлуку о проглашењу два 

споменика природе на свом подручју, и то за пећину „Подлипе“ и Гирску пећину; 

 Завршена прва фаза геоархеолошког истраживања пећине „Подлипе“ еминентних 

стручњака са Филозофског факултета, Универзитета у Београду, групе археолога и 

студената из Београда, Сарајева, Добоја и Коњица. 

Током извјештајног периода Општинска управа узела је учешће у следећим културним 

манифестацијама: Светосавске свечаности, Васкршње свечаности, Ђурђевдански уранак, 

Конференција беба 2015, Видовданске свечаности „Романијско Косово“, Дани косидбе 

"Романија 2015“, Госпојинске вечери културе, Међународна манифестација Недеља дјетета, 

Никољданске свечаности, Дани дјечије радости, годишњи концерт КУД-а „Романијска Луча“ . 

Пројекти 

1. Набавка школског прибора за ученике 1. и 2. разреда Основне школе „Соколац“ 

Финансијери: Висока школа за услужни бизнис (ВУБ) и Удружење „Мајка и дијете“ 

Вриједност: 3.500,00 КМ 

2. Набавка уџбеника за ученике који потичу из вишечланих породица, за 3. и 4. разред 

Основне школе „Соколац“ 

Финансијер: Општина Соколац 

Вриједност:  6.000,00 КМ 
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3. Набавка новогодишњих пакетића  

Финансијер: Општина Соколац 

Вриједност:  1.200,00 КМ 

4. Реконструкција Кино сале 

Финансијер: Министарство цивилних послова Бих 

Вриједност:  20.000,00 КМ 

Имплементатор: Установа за културу Соколац 

 СПОРТ И МЛАДИ 

Област спорта и младих у извјештајној 2015. години је била предмет многобројних активности 

Општинске управе. Узето је учешће у припреми, организацији, спровођењу и суорганизацији 

традиционалних спортских манифестација, те пружена подршка раду спортских организација. 

Положај младих на подручју наше Општине је један од стратешких приоритета којем 

посвећујемо посебну пажњу пружајући младима могућност да стекну своје приправничко 

искуство и услове за полагање приправничког испита. У прилог томе говори чињеница да смо 

редовно примали младе за стажирање и волонтирање.  

У циљу подршке ученицима организовани су пријеми најбољих ученика Основне и Средње 

школе, који су награђивани новчаним и другим поклонима. Подржавамо рад Омладинске 

организације и пружамо помоћ у изради и имплементацији пројектних приједлога чији је циљ 

побољшање положаја омладине. 

Активности 

 Избор спортисте године општине Соколац, додјела признања најуспјешнијим 

спортистима општине; 

 Шаховски Сретењски турнир за сениоре у организацији Шаховског клуба „Гласинац“; 

 Омладинско и кадетско првенство града Сокоца у шаху; 

 Набавка спортске опреме за КК „Соколац“, ОФК „Гласинац 2011“, ФК“Соколац“, ОК 

„Гласинац“ и др. 

 Спортска такмичења ученика основних и средњих школа, „Мале Олимпијске игре“ 

(регионално такмичење основних и средњих школа РС ), организатори Основна и 

Средња школа из Сокоца уз техничку подршку Спортског друштва“Гласинац“ и 

Атлетског клуба „Гласинац“; 

 „Видовдански спортски сусрети“  (отворено првенство Града Источно Сарајево у 

атлетици за пионире и пионирке, 60 учесника из Хан Пијеска, Рогатице, Пала и 

Сокоца); 

 Спортска такмичења поводом Илиндана - „Илиндан спорт фест“ у малом фудбалу, 

кошарци, одбојци, стрељаштву и атлетици. Учествовало 300 спортиста из  15 општина 

РС, БиХ; 

 У склопу Илинданских свечаности и 5.мото сусрета „Романија 2015“ организован 

музички концерт рок групе „Ван Гог“; 

 У склопу Илинданских свечаности организован музички концерт Етно групе „Траг“; 

 У склопу манифестације „Теби горо Романијо“, 10.августа на Равној Романији 

организован концерт познате естрадне умјетнице Милице Тодоровић; 

 Међународни атлетски митинг и првенство РС за сениоре и сениорке, учешће узело 

150 спортиста из РС, федерације БиХ, Хрватске Србије и Црне Горе; 
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 52.  Међуопштинске омладинске спортске игре  у Пожеги; 

 Отворена Забавна школа фудбала за подручје општина Соколац, Хан Пијесак и Олово. 

UEFA је за учеснике у пројекту обезбједила мајице, спортску опрему и реквизите у 

вриједности од 8.000,00 КМ. Пројекат је подржан и од стране поменутих локалних 

заједница, као и међународне организације World Vision; 

 У октобру су представници отворене Забавне школе фудбала из Сарајева и консултант 

UEFA за питања социјалне промоције кроз фудбал, Danijel Kejd, посјетили Женски 

фудбалски клуб „Соколац“ и уручили спортску опрему и реквизите ; 

 4. меморијални oмладински турнир „Срђан Томић 2015“ са преко 500 учесника младих 

од 8 до 15 година из цијеле БиХ, Србије и Црне Горе у организацији  Омладинског 

фудбалског клуба „Гласинац 2011“; 

 Атлетски клуб „Гласинац“, 4 медаље на интерконтиненталним спортским играма у 

Турској, медаља на европским играма у Бакуу, медаља на Балканском првенству у 

Румунији. На Атлетском митингу у Сокоцу Младена Петрушић је постигла нови рекорд 

Републике Српске у скоку у вис ( 180 цм). Осам атлетичара и атлетичарки наступило је 

за репрезентацију БиХ по свим узрасним категоријима; 

 Атлетска такмичења у Сокоцу: појединачно првенство БиХ за јуниоре и јуниорке, 

појединачно  првенство БиХ за дјечаке и дјевојчице, првенство РС за сениоре и 

сениорке Соколац  ( међународни атлетски митинг); 

 На Турниру за јуниорке који је одржан у Сокоцу, Одбојкашки клуб „Гласинац“ заузео је 

2. мјесто. Сениорска екипа наступа у систему такмичења Прва лига Републике Српске и 

на крају сезоне 2014/15 заузела је 4. мјесто. 

 Меморијално такмичење „Драган Реновица и Свјетлана Комленовић“ у организацији 

Смучарског клуба „ Гласинац“ у коме је учествовало 80 скијаша тркача из 6 клубова 

Републике Српске, Федерације БиХ и Србије Спортско друштво „Гласинац“. 

Покровитељи: Општина Соколац и Град И. Сарајево.  

 Добри резултати постигнути су на међународним такмичењима: првенство Србије, 

меморијално такмичење у Сјеници, Балкан Куп у Сјеници, ФИС трке у Македонији, 

Европски и ИБУ купови у бијатлону у Шведској, Аустрији, Норвешкој и Италији, 

Европско првенство у биатлону у Чешкој и свјетском првенству у Русији.  

 Јуниорско  и сениорско првенство РС, у организацији Стрељачког клуба „Гласинац“  

 Четврто коло лиге Републике Српске и меморијално такмичење „Свјетлана 

Комленовић“ у организацији Планинарског друштва “Гласинац“. 

Пројекти 

1. Промоција здравих стилова живота - теретане на отвореном, пројекат „Активирај 

се развијај се“  

Организација: Удружење младих „Мобилијар“, уз подршку Фонда омладинског ангажмана и 

организације World Vision 

2. Набавка планинарске  опреме, камперских столица, планинарских торби за 

потребе Планинарског друштва „Гласинац“,  

Организација:  У сарадњи са међународном организацијом World Vision. 
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 ЦИВИЛНО ДРУШТВО 

Цивилно друштво општине Соколац показује тенденцију развоја и повећања активности у чему 

Општинска управа даје сву могућу подршку у свим фазама рада почев од редовних активности, 

израде приједлога пројеката, до укључивања у општинске пројекте. Води се рачуна и о 

породицама погинулих бораца и социјално угроженим породицама којима се уручује новчана 

помоћ у вријеме вјерских и других празника приликом посјета њиховим домовима. 

Током извјештајног периода дата је подршка удружењима приликом аплицирања за пројекте. 

Узето је учешће у организацији и обиљежавању значајних датума и догађаја на подручју 

Општине утврђених Одлуком Скупштине општине Соколац и то:  

 Дан 5. корпуса Војске Републике Српске – 31. јануар; 

 Дан одбране сарајевско-романијске регије – 16. јуни; 

 Дан обиљежавања устанка народа против фашизма – 27 јули; 

 Крсна слава општине Соколац (Илиндан) - 2. август. 

У току су активности везане за успостављање методолошког приступа када је ријеч о 
финансирању организација цивилног друштва. Методолошки приступ подразумјева да се на 
јаван и транспарентан начин расписује  позив свим организацијама цивилног друштва да, на 
задату област или приоритет, доставе своје пројектне  приједлоге, који ће бити финансирани из 
буџета Општине Соколац. 

Активности 

 Активности на организацији Јавног говорења у склопу пројекта ПРО-будућност 

Имплементатори: Catholic Relief Services (CRS) уз подршку Америчке агенције за међународни 

развој (USAID) и општина Соколац 

 Inter Dance Fest Сарајево, Државно првенство БиХ у модерним плесовима, Фестивал 

плеса Мостар 

Финансијер: Општина Соколац и плесни клуб „Ника“ 

Пројекти 

1. "ПРО-Будућност“ 

Пројекат има за циљ изградњу повјерења међу грађанима свих етничких скупина у БиХ. 

Имплементатори: Catholic Relief Services (CRS) уз подршку Америчке агенције за међународни 

развој (USAID) и општина Соколац 

2. Пројекат „Плешимо заједно“ - реализован 

Финансијер: Град Источно Сарајево 

Вриједност:  1.500,00 КМ 

Имплементатор: Плесни клуб „Ника“ 

3. „Самосталност и сигурност лицима са инвалидитетом кроз радно – окупационе 

активност“ - реализован 

Финансијер: Хелсиншки парламент грађана, средства ЕУ 

Вриједност:  16.686,14 КМ 
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       4. Пројекат ПРО-Будућност „Дружењем до једнакости и здравља“ - реализовано 

Финансијери: USAID – Америчка агенција за међународни развој и Општина Соколац; 

Вриједност пројекта: Укупна вриједност пројекта је 19.050,00, учешће Општине Соколац је 

5.550,00 KM,  а учешће USAID 13.500,00 KM; 

Имплементатор: Удружење за помоћ лицима са посебним потребама „Подршка“. 

5. Пројекат „Олакшајте нам живот“ - реализован 

Финансијер: Министарство здравља и социјалне заштите 

Вриједност:  2.650,00 КМ 

Имплементатори: Удружење „Подршка“ Соколац 

 ИНФРАСТРУКТУРА 

Инфраструктура општине Соколац под којом се подразумијева стање путне мреже, градских 

улица, расвјета, водоводне и канализационе мреже, градско гријање, стамбени и други објекти, 

те управљање отпадним водама је сложена и хетерогена област која захтијева плански приступ 

и констатна улагања.  

Општинска управа је дала свој пуни допринос у сваком од наведених сегмената, а у складу са 

буџетом. Редовно се води рачуна и о стању и квалитету животне средине односно врши 

чишћење јавних површина, прикупљање, одвожење и депоновање отпада, одржавање, 

уређивање и опремање јавних зелених и рекреационих површина као што су паркови, 

дрвореди, травњаци, зеленило уз саобраћајнице, зелене површине око стамбених објеката и 

површине за рекреацију. Поред тога одржавају се јавне саобраћајне површине које обухвата 

чишћење и прање улица, поправку и модернизацију улица и плочника. 

Активности 

 Проведене све активности око израде Плана парцелације „Етно село Равна Романија“ – 

Фаза I и Фаза II; 

 Проведене све активности око израде Измјене Регулационог плана „Занатски центар“ - 

Соколац; 

 Проведене све активности око израде Измјене и допуне Регулационог плана „Бара“ у 

Сокоцу. 

 Припрема потребне пројектно – техничке документације за изградњу објекта А и Б 

(стамбени објекти социјалног збрињавања) у насељу Бара са допуном пројеката везано 

за енергетску ефикасност. 

 Активности око спровођења усвојеног регулационог плана (Измјене и допуне 

Регулационог плана Бара) везано за његову реализацију (изградња стамбених и 

пословних објеката са предходним обављањем уклањања постојећих објеката који су 

предвиђени планом да се уклоне). 

 Урађен Елаборат кућних прикључака, који се односи на комплетирање канализационе 

мреже колектора који се тренутно граде (Казани – Надићи – Лазе и Мајдани – Балтићи) 
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Пројекти 

1. Реконструкција дрвеног моста на ријеци Блатници (изграђен бетонски мост) 

Износ: 23.162,89 КМ 

2. Реконструкција дрвеног моста у Придворици (изграђен цјевасти пропуст) 

Износ: 20.000,00 КМ 

3. Санација асфалтног коловоза у улици Јова Јанковића и Данила Ђокића 

Износ: 25.000,00 КМ 

4. Реконструкција секундарне мреже у насељима Кнежина ( Батово ) 

Износ: 17.502,50 КМ 

5. Израдња секундарне канализационе мреже (огранци насеља у Сокоцу) 
 

 Секундарни канализациони крак (Радовић, Ђерић) насеље Ћилимара                          

Износ: 1.745,25 КМ 

 Секундарни крак канализације Брезјак (Нинковић) 

Износ: 1.667,70 КМ 

 Секундарни канализациони крак Мељача (Кућа Ковачевића)  

Износ: 1.738,50 КМ 

 Санација водовода Шићи – Каљина у току 2015. године (отклањање кварова)     

Износ: 2.008,00 КМ       

6. Објекат К-17 – Соколачке њиве (V фаза)  

Финансирање: Средства обезбјеђена од стране Фонда за повратак БиХ и ресорних 
министарстава 

Износ: 61.550,45 КМ 

7. Изградња објеката портирнице са мокрим  чвором и мртвачница на Војничком 
гробљу у Сокоцу 

Износ: 3.500,00 КМ      

8. Израда Измјене и допуне дијела Регулационог плана „Бара“ у Сокоцу  

Износ: 2.223,00 КМ 

9. Израда Елабората за кућне прикључке на канализацију (колектори који се граде 
у оквиру Компоненте II) 

Износ: 4.500,00 КМ 

10. Урађени хидраулички модели водоводног и канализационог система насеља 
Соколац (урбани дио града) 

Износ:  15.312,90 КМ     

11. Јавна расвјета 
 Израда јавне расвјете на Војничком гробљу у Сокоцу  

 Јавна расвјета у насељу „Казани“ 

 Јавна расвјета у насељу „Лазе“ 

 Јавна расвјета у насељу „Брдо“ 

 Јавна расвјета око фонтане 

 Јавна расвјета у насељу „Соколачке њиве“ 
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12. Нисконапонска мрежа 
 Реконструкција у насељу „Подроманија“ 

 Реконструкција у насељу „Лазе“ 

 Реконструкција од Малуши до извора Биоштице 

 Реконструкција у Доловима и Побратцима 

 Реконструкција у насељу „Берковићи 

 Реконструкција на подручју МЗ „Каљина“ и „Кнежина“ 

 Реконструкција у улици Цара Лазара 

13. Реконструкција објекта бившег ТО-а гдје је смјештена Геодетска управа, Цивилна 

заштита и невладине организације 

14. Израда пројектне документације објекта за Дјецу са посебним потребама 

15. Поправка видео надзора у ужем градском језгру 

16. Откуп 10 дунума земљишта за проширење градског гробља  

17. Откуп земљишта за приступ објектима у Немањиној улици 

18. Уградња јавне расвјете на спортским теренима код Спортске дворане „Соколац“ 

 КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ 

Снабдијевање водом и канализацијом у општини Соколац 

Завршена је компонента I Пројекта „Снабдијевање водом и канализација у општини Соколац“ у 

износу од 1.069.237,42 КМ. Прва компонента пројекта се односила на реконструкцију 

водоводне мреже, набавку и уградњу опреме од Психијатријске болнице у Подроманији до 

краја улице Цара Лазара у Сокоцу у дужини од 2.800 метара и изградњу потисног цјевовода од 

изворишта Биоштице до Мјесне заједнице Кнежина у дужини од 2.900 метара. Током извођења 

радова, направљене су уштеде од 380.000 КМ у односу на пројектантску цијену. 

Потписан је Уговор о извођењу радова за пројекат „Снабдијевање водом и канализацијом у 

општини Соколац“ са припадајућим радовима на: Подпројекти компоненте II - водоводна 

мрежа и Подпројекти компоненте II - канализациона мрежа и радови су започети. 

Другом компонентом предвиђени су: 

 реконструкција водоводне линије од старог Аутотранспорта, преко Аутобуске станице, 

дијела транзита, те улице Борка и Ратка Радовића до зграде у којој су пословне 

просторије Фонда ПИО; 

 реконструкција водовода у Романијској улици; 

 реконструкција водовода од насеља Брезјак до Газивода у дужини око 3.500 метара; 

 изградња водовода од Брезјака до Куле, дужине 7-8.000 метара; 

 зонирањеводоводног система, тј. растерећење система преспајањем и уградњом 

редуцир-вентила да не би долазило до наглог искакања и пуцања цијеви; 

 изградња канализационог система у дужини од 1.000 метара према Вражићима, у 

дужини од 1.000 метара. Тај дио ће бити повезан са канализацином мрежом у 

Мајданима, чиме ће се ријешити вишегодишњи проблем у одводу отпадних вода за три 

приградска насеља; 

 изградња канализационе мреже од Казана преко Надића и Подрасоваче до насеља Лазе 

у дужини од 6.000 метара; 

 изградња канализације у насељу Балтићи у коме је већ и одрађен дио посла на дијелу 

Пуховца, код Ђурђића и Ђурковића кућа. 
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Главни циљ пројекта је смањење необрачунатих количина воде у водоводном систему, 

смањење трошкова погона и одржавања система те повећање броја корисника и њихово 

континуирано снабдијевање квалитетном питком водом, као и побољшање санитационе 

ситуације у Сокоцу кроз проширење обухвата система и смањивање броја септичких јама у 

употреби. Такође, очекује се да ће реализацијом овог пројекта доћи до значајног побољшања 

здравственог стања становника општине и допринијети бржем испуњавању услова који се у 

будућности траже законодавством ЕУ у области заштите животне средине. 

Укупна вриједност пројекта: 6.000.000,00 КМ без ПДВ-а. 

Системско рјешавање водоснабдијевања, канализације, пречишћавања отпадних 

вода, заштите изворишта и животне средине 

Извршене су припреме елемената за израду Студије изводљивости када је ријеч о рјешавању 

проблема водоснабдијевања и отпадних вода. Стручни тим Европске инвестиционе банке 

кренуо је са активностима на изради студије изводљивости пројекта „Системско рјешавање 

водоснабдијевања, канализације, пречишћавања отпадних вода, заштите изворишта и животне 

средине". Овим пројектом ријешиће се проблем отпадних вода, сливова, изворишта и отворити 

перспектива развоја општине као здраве животне средине. 

Пројекат финансира Европска унија,  а имплементатор пројекта је WYG International.  

Ово би требало да буде наставак оног што је урађено у неколико предходних година. На студији 

ради тим од девет домаћих и иностраних стручњака. Кроз студију изводљивости обрадиће се 

сва питања и проблеми које постоје у водоснабдијевању и канализационом систему. Изнаћи ће 

се рационални одговори и конкретна рјешења. Квалитетна студија изводљивости отвара 

могућности финансирања из фондова Европске уније, који подржавају програме у области 

заштите животне средине.  

Систем даљинског гријања на биомасу са когенерацијом  

У октобру 2015. године, Конзорциј „CMS Reich-Rohrwig Hainz“ d.o.o., „CETEOR“ d.o.o. Sarajevo, i  

„GreenMax Capital Advisors“  урадили су Студију оправданости система даљинског гријања на 

биомасу са когенерацијом.  Eвропска банка за обнову и развој  (EBRD) финансирала је израду 

пројектне документације за овај пројекат, који ће бити реализован путем јавно-приватног 

партнерства.  Пројекат је добио подршку свих ресорних министарстава. Влада Републике 

Српске је 30. децембра 2015. године, на 55. сједници дала сагласност за реализацију пројекта. 

Према Студији ријеч је о когенеративном постројењу на биомасу са технологијом  Органског 

Ранкиновог циклуса капацитета производње електричне енергије од 1 МW и топлотног 

капацитета од 4,1 МW.  Производња електричне енергије ће се испоручивати у 

електроенергетску мрежу, и остварити приход од 1.930.000 КМ (близу 1.000.000 €) на 

годишњем нивоу, док ће се топлота коју постројење генерише при производњи електричне 

енергије користити за базно оптерeћење проширене мреже даљинског гријања.  

Када је у питању фаза експлоатације, у организационом смислу треба нагласити да ће 

Приватни партнер управљати цјелокупним системом (котловница и мрежа даљинског гријања) 

за вријеме трајања Уговора. Приватни партнер ће вршити одржавање система и директну 

наплату прихода по основу продаје електричне енергије. Јавни партнер (Општина или онај кога 

Општина овласти за то) ће вршити наплату услуге гријања од свих корисника. Од наплаћених 

средстава, Јавни партнер ће плаћати Приватном партнеру уговорени годишњи износ.  

Крајњи циљ пројекта је обезбиједити боље услове боравка и рада корисника даљинског 

гријања, како постојећих тако и нових, који ће бити обухваћени системом даљинског гријања 
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Осим званичне сагласности Владе Републике Српске на Пројекат за реализацију по моделу ЈПП, 

припремљени су и нацрт Уговора о ЈПП, сет тендерске документације, чиме су стечени сви 

предуслови за објаву јавног позива, односно покретање тендерског поступка.  

Укупна вриједност пројекта: 15,2 милиона КМ. 

Пројекат „Побољшање пословног окружења“ 

Дана 21.12.2015.год Општина Соколац је са Међународном финансијском корпорацијом 

потписала  „Уговор о савјетовању“ . Међународна финансијска корпорација, чланица Групације 

Свјетске банке, међународна је организација чија сврха, у складу са Споразумом о оснивању 

међу њеним државама чланицама, укључује активности да потиче и помаже у стварању услова 

погодних за прилив приватног капитала, домаћег и страног, у производне инвестиције у 

државама чланицама. Међународна финансијска корпорација  обезбјеђује савјетодавне услуге 

да би помогао јачању и развоју приватног сектора са посебним фокусом у области трговине, 

инвестиција, пословног окружења и конкурентности. 

Циљеви пројекта су: 

 Повећање конкурентности Општине путем снижавања трошкова и ризика пословања, 

поједностављењем издавања дозвола, сагласности, одобрења и побољшања 

општинских прописа; 

 Повећање транспарентности имплементације административних процедура на 

општинском нивоу и креирање електронског интернет регистра свих општинских 

административних процедура, као и јавно доступну листу свих општинских подстицаја 

на годишњем нивоу; 

 Подршка код привлачења инвестиција и реинвестиција у циљу побољшања пословног 

амбијента за будуће инвеститоре. 

- Финансијери: Влада Велике Британије, Свјетска банка и Општина Соколац; 

- Вриједност пројекта је 140.000,00 КМ, од чега ће Општина Соколац учествовати 

са 8.000,00 КМ; 

- Имплементатор пројекта је Општина Соколац. 

Ревитализација фарме крава у Подроманији 

Финансијер:"ТЦ зона" Бања Лука 

Имплементатор:"ТЦ зона“ Бања Лука 

Укупна вриједност пројекта: 5.000.000,00 КМ 

У извјештајној години су вођене активности на додјели земљишта, површине 428 ha, под 

концесију. 

Ревитализација објеката УНИС-а 

Финансијер:"Инвест градња д.о.о.“ Пале 

Имплементатор: "Инвест градња д.о.о.“ Пале 

Ревитализација објекта Топлане 

Финансијер:"Сервис Ђурђић“ 

Имплементатор: "Сервис Ђурђић“ 

Укупна вриједност пројекта: 500.000,00 КМ 

 



Извјештај о раду начелника општине Соколац за 2015.годину 

nacelnik@opstinasokolac.net  страна 18 

Изградња пекаре „Берег“ 

Финансијер:"Берег д.о.о.“Соколац 

Имплементатор: "Берег д.о.о.“Соколац 

Ревитализација градске тржнице 

Финансијер: Драшковић Мића 

Имплементатор: Драшковић Мића 

Ревитализација бензинских пумпи у Подроманији  

Финансијер: „Нешковић сигурање“ 

Имплементатор: „Нешковић сигурање“ 

Ревитализација бензинске пумпе, техничког прегледа и праонице за самоусложно 

прање возила у Сокоцу 

Финансијер: „Нешковић сигурање“ 

Имплементатор: „Нешковић сигурање“ 

Покретање производње етеричних уља у Подроманији 

Финансијер: „Јуниор д.о.о.“ Соколац 

Имплементатор: „Јуниор д.о.о.“ Соколац 

Проширење производних капацитета у већини дрвопрерађивачких предузећа са 

подручја општине 

Финансијер: власници дрвопрерађивачких предузећа 

Имплементатор: власници дрвопрерађивачких предузећа 

Ревитализација Центра за унапређење пољопривреде у брдско-планинаском 

подручју 

Финансијер: Министарство за пољопривреду,шумарство и водопривреду РС, Општина Соколац 

и FAO 

Имплементатор: Пољопривредни институт Републике Српске 

Изградња треће траке преко Романије 

Финансијер: Савјет министара БиХ 

Имплементатор: Савјет министара БиХ 
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 СТРАТЕШКИ ДОКУМЕНТИ И СТУДИЈЕ 

Стратегија социјалне заштите општине Соколац 2015-2019. године 

Стратегија социјалне политике општине Соколац представља развојни документ сачињен на 

основу актуелних података и приоритета дефинисаних у времену његовог доношења.  

Стратешки документ омогућава ваљано планирање и програмирање, јачање постојећих и 

развој нових услуга социјалне заштите на локалном нивоу. 

На основу прикупљених података дефинисани су стратешки циљеви развоја Општине у области 

социјалне заштите, при чему је кључну улогу имала и анализа локалних ресурса, односно 

реалних могућности локалне заједнице.  

Циљ социјалне политике општине Соколац је подизање општег животног стандарда грађана 

општине Соколац и њихових породица, као и осигурање потребних средстава за живот и 

пружања потребних услуга грађанима који се због друштвених и природних узрока налазе у 

животној ситуацији у којој је помоћ друштва неопходна. 

Наша обавеза и одговорност је, да у наредном периоду искористимо све расположиве људске и 

организационе ресурсе, како би својим грађанима омогућили да, као корисници, услуге 

социјалне заштите остварују у свом природном окружењу са што мање проблема. 

Пружајући нормалне услове за живот наших грађана, омогућићемо услове за изградњу 

солидарног и праведног друштва, у коме сваки грађанин има једнаке шансе и једнаке 

могућности за живот, достојан човјека. 

Студија оправданости „ Система даљинског гријања на биомасу са когенерацијом“ 

С циљем постизања одрживости постојећег система даљинског гријања и његовог проширења 

на преостали дио урбаног дијела Општине и на нека приградска насеља, анализиран је пројекат 

инсталирања когенеративног постројења (CHP) на биомасу капацитета од 1 МWel и 4,1 МWth.  

Студија оправданости садржи: 

 техничку процјену постојећег и предложеног система, 

 анализу друштвено-економске оправданости пројекта, 

 анализу финансијске оправданости пројекта, 

 упоредни приказ приједлога пројекта јавно-приватног партнерства  и класичног 

облика финансирања. 

 ЈАВНОСТ И ТРАНСПАРЕНТНОСТ РАДА 

Једно од значајних питања у раду Општинске управе јесте и питање транспарентности рада и 

доступности информацијама грађанима, привредним субјектима и другим субјектима о 

питањима за које имају интерес.  

Исто се огледа у доследној примјени Закона о слободи приступу информацијама, учешћу 

јавности у свим поступцима за које је законом прописано укључење јавности (јавни увид, јавне 

расправе, и сл.), провођење анкета, примједбе, приједлози и мишљења. 

Свакодневним активностима омогућили смо грађанима да утичу на доношење кључних одлука 

и уопште на квалитет свог живота. Учешће јавности у поступку израде и доношења одлука, 

планских и развојних докумената осигурано је пружањем увида у нацрте, путем јавних 
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расправа, објавама у средствима јавног информисања, друштвених мрежа, те путем wеб 

портала Соколац-срце Романије. 

Израђена је званична веб страница Одјељења за локални развој под називом „Инвестирајте у 

Соколац“ (www.opstinasokolac.biz) и осмишљен брендинг, а све у циљу промовисања природних, 

људских, привредних, туристичких, спортских и других потенцијала општине Соколац у 

иностранству. Веб страница преведена на енглески језик, а у плану је и њемачка верзија. 

Учествовали смо у емисији под називом „Недељно поподне“ БН телевизије која је у трајању од 

скоро 3 сата на најбољи могући начин представила нашу општину, њено културно-историјско 

наслијеђе, домаће производе и све остало што је од значаја за нас и наше становнике.  

Посебно треба нагласити, да се у организацији Установе за културу, угостила телевизијска 

екипа Радио-телевизије Србије (РТС 1) на челу са водитељом култне ТВ емисије  „Гастрономад“, 

Ненадом Гладићем који је справљао јела романијске кухиње на три локације: 

 Црвене стијене /емисија ће се емитовати током прољећа 2016.године, 2х15 минута/ 

 Коноба „Кум“ /емисија ће се емитовати током љета 2016.године, 2х15 минута/ 

 Коноба „Огњиште“ /емисија емитована 24.01.2016.године, 2х15 минута/ 

Осим наведених активности и координације руковођења општинским одјељењима, Начелник 

се непосредно ангажовао и на рјешавању других питања из надлежности локалне заједнице и 

од значаја за грађане, привредне и друге субјекте, те бржи развој локалне заједнице у цјелини.  

Општина Соколац је у партнерству са групацијом Свјетске банке, покренула пројекат везан за 

побољшање пословног окружења, регулаторну реформу и јачање конкурентности у општини. 

Групација Свјетске банке у партнерству са општинама, ентитетима и БиХ и уз подршку 

Британске амбасаде у Босни и Херцеговини имплементира пројекат с циљем пружања подршке 

свим нивоима власти у привлачењу инвестиција и подизању пословне конкурентности 

приватног сектора кроз смањење трошкова пословања и повећања транспарентности рада 

управа. 

Једна од пројектних активности је пружање постинвестиционе подршке инвеститорима и 

рјешавање отворених питања инвеститора кроз Сарадничку мрежу која укључује институције 

на свим нивоима власти. Циљ ове активности је пружити подршку привредним субјектима на 

територији општине Соколац у њиховом расту и развоју и у сарадњи са Министарством за 

економске односе и регионалну сарадњу РС и институцијама на нивоу БиХ, системски 

приступити отклањању препрека с којима се инвеститори суочавају у свом пословању како би 

наставили са реинвестирањем и побољшали везе са локалном привредом.  
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 ЗАКЉУЧАК 

Из надлежности Начелника као извршног органа општине Соколац, настојао сам у 

извјештајном периоду одговорно и квалитетно испунити своју обавезу вођења извршних  

послова Општине као јединице локалне самоуправе.  

Иако су у овом извјештајном периоду урађени планирани послови, као и много послова који су 

се у току године појавили као приоритетни, треба нагласити да се сусрећемо са многим 

проблемима у раду. Без обзира на све проблеме, првенствено економске природе изазване 

рецесијом, временским непогодама, падом прихода, наслијеђеним финансијским обавезама из 

претходних година који су се у великој мјери одразили на буџет Општине и функционисање 

уопште, треба нагласити како су кључни циљеви из Програма рада за 2015. годину 

реализовани.  

Стварање бољих услова, напорним радом, појачаном контролом и додатним улагањем у 

едукацију, направљени су помаци у транспарентнијем, ефикаснијем и квалитетнијем 

функционисању у служби грађана и локалног развоја. Управо овај аспект рада представља 

приоритет и у наредној 2016. години. 

И даље ћу инсистирати на реализацији зацртаних задатака и циљева и на још одговорнијем и 

ефикаснијем  обављању послова. 

Стварамо услове да грађани буду задовољни,  недостатке настојимо претворити  у изазове и 

убиједити себе и будуће генерације да више волимо и цијенимо нашу општину и нашу 

Републику Српску, стварајући амбијент достојан сваког нашег суграђанина. 

Нисам задовољан и срећан што се у Републици Српској тешко живи, што појединци хоће да 

нестане држава у којој живе и у којој остварују своја права. 

Нисам задовољан што они који дадоше животе, који одбранише Републику Српску, млади који 

хоће да раде, а немају посла, стрепе и даље око своје егзистенције. 

Позивам одборнике општине Соколац, предсједнике мјесних заједница и све грађане кад год 

имају потребу, приједлог или пак проблем, да иницирају састанак како бисмо заједнички 

покушали рјешити проблеме и остварити наше планове. 

Одборницима, сарадницима, службеницима, и запосленим радницима у Општинској управи, 

који су имали разумијевања, захваљујем се на помоћи, повјерењу и сарадњи. 

 НАЧЕЛНИК  

 Милован Бјелица, дипл.ек.  
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