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Одредбама члана 54. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 101/04, 42/05, 118/05, 98/13 и 97/16), 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 59. став 14. 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 2017. 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, 98/13 и
97/16), Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“,
број: 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), 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 2017.
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, италијанског LOT
тима, представници повратничких Удружења, представници Града Источно Сарајево, те
министарстава и органа на нивоу Републике Српске и Босне и Херцеговине, амбасадори,
представници Борачке организације РС, бројни фондови и други.
Начелник општине Соколац угостио је највише црквене великодостојнике и духовнике.
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, представницима Пољопривредног института РС и
представницима Републичког синдиката.
Без обзира на све проблеме, првенствено економске природе, треба нагласити како су кључни
циљеви из програма рада начелника за 2017. 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.
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 2017. 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
2017. 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;
припрема нацрте одлука и других аката које доноси Скупштина и начелник општине;
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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 четири
одјељења и три 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,
4. Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове, у чијем је саставу
Одсјек комуналне полиције,
У Општинској управи општине Соколац укупно је у радном односу 94 лица.




функционера ....................................................................................... 4
службеника......................................................................................... 71
намјештеника ....................................................................................19

Стручне и друге послове за потребе Скупштине општине и начелника општине обавља Стручна
служба Скупштине и Стручна служба нaчелника.
Рад појединих одјељења у 2017. години детаљно је презентован у Извјештају о раду Општинске
управе општине Соколац за 2017. годину.

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, 231 пољопривредни произвођач је мљекарама испоручило укупно
2.094.456 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. 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 2017. 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%;
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посредовање и пружање услуга за 629 пољопривредника како би остварили право на
регресирано дизел гориво, које су требовали у количини од 352.751 литра;
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;
одобрене премије за пољопривреднике за производњу и узгој квалитетних приплодних
оваца;
набавка 10 пластеника и подстицаји за пластеничку производњу;
дато у закуп 381,0345 хектара и под концесију 428,2522 хектара пољопривредног
земљишта на територији општине Соколац;

Пројекти
1. „Економско оснаживање угрожених породица са села путем увођења пластеничке
производње“. Набављено је укупно 10 пластеника за угрожене породице са подручја
општине Соколац. Пројекат је урађен у сарадњи са Удружењем грађана „Аурора“
Соколац.
2. „Набавка 150 опремљених кошница за 30 младих пчелара“. Пројектом је планирано
повећање конкуретности у сектору пчеларства кроз повећање количине квалитетног
произведеног меда и увођење нових пчеларских производа и производа на бази меда.
Пројекат финансира – USAID/Sweeden FARМA II и Општина Соколац.
3. „Повећање конкурентности сектора љековитог и ароматичног биља путем
примјене нових технологија“, USAID/Sweden Farмa II – Пројекат развоја тржишне
пољопривреде, позив RFA 004 2016 Подршка економском оснаживању жена у сектору
љековитог биља, и Шведсла агенција за међународни развој и сарадњу -Сида, позив
Challenge to Change, пројектна апликација урађенa и имплементација је у току за
друштво са ограниченом одговорношћу „Биље и љекобиље“ д.о.о.
4. „Санација и опремање фискултурне сале Основне школе „Соколац“ Соколац“.
Пројектом се планира уређење комплетне фискултурне сале што укључује спољашну и
унутрашњу столарију, термоизолирајућу фасаду, покривање крова, плафоне, зидове,
електроинсталације, инсталације водовода и канализације те на крају и набавку
спортске опреме. Пројекат финансира Инвестиционо-развојна банка Републике Српске,
Општина Соколац и Градска Развојна агенција – РАИС.
5. „Sustainable sport exchanges across the border between Sokolac and Arilje“, Програм
Прекограничне сарадње Србија – Босна и Херцеговина 2014 – 2020 (IPA II), урађена
концепт нота у сарадњи са Општином Ариље и Спортским савезом Ариље. Укупна
вриједност пројекта 240.000 еура.
6. „Мулти - Локал енергетски менаџмент за јединице локалне самоуправе Републике
Српске“, кога реализује Савез општина и градова Републике Српске уз подршку
Њемачког друштва за међународну сарадњу – ГИЗ, а са циљем увођења системског
управљања енергијом, увођења енергетског менаџмента у јединицама локалне
самоуправе, сходно обавезама према Закону о енергетској ефикасности. Пројекат је
усмјерен на пружање техничке помоћи и подршке општинама у поступку успостављања
и праћења потрошње енергије, система за извјештавање о уштедама кроз мјере
енегретске ефикасности.
nacelnik@opstinasokolac.net
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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 2017.
године се аплицирало на више позива за пројекте и активно сарађивало са школама и
удружењима која дјелују у области образовања и културе.

Активности






издато 134 увјерења–кућне листе студентима у сврху регулисања студентских
стипендија, умањења трошкова школарине и смјештаја у студентски дом.
извршен избор најбољег ученика основне и средње школе и најбољег студента у
школској 2016/2017. години, у циљу додјеле општинских признања на дан крсне славе
општине Соколац;
на захтјев ЈУ СШЦ „Василије Острошки“ Соколац достављена сагласност на План уписа у
први разред;
достављено мишљење Министарству просвјете и културе РС на приједлог Плана
образовања одраслих на подручју Републике Српске, за 2017. годину.

Током извјештајног периода Општинска управа узела је учешће у следећим културним
манифестацијама: Светосавске свечаности, Васкршње свечаности, Ђурђевдански уранак,
Конференција беба 2017, Видовданске свечаности, Дани косидбе "Романија 2017“, Госпојинске
вечери културе, Међународна манифестација Недеља дјетета, Никољданске свечаности, Дани
дјечије радости, годишњи концерт КУД-а „Романијска Луча“ .

Пројекти
1. „Јачање капацитета Удружења грађана „Аурора“ и унапређење културних садржаја
на подручју Сокоца“, набављено озвучење које је неопходно за спровођење културних
манифестација на подручју општине и на располагању је свим организацијама цивилног
друштва, финансијер Град Источно Сарајево.
2. Набавка школског прибора за ученике 1. и 2. разреда Основне школе „Соколац“
Финансијери: Висока школа за услужни бизнис (ВУБ) и Удружење „Мајка и дијете“
3. Набавка уџбеника за ученике који потичу из вишечланих породица, за 3. и 4.
разред Основне школе „Соколац“. Финансијер је Општина Соколац.
4. Набавка новогодишњих пакетића. Финансијер је Општина Соколац.
5. Радионица „Породица увијек на првом мјесту“ промоција породице као стуба
друштва, подјела пакетића и набавка дидактичког материјала за рад Дјечијег кутка
Соколац. Финансијер Министарство породице, омладине и спорта.
6. Опремање просторије за боравак дјеце ЈУ за предшколско васпитање и образовање
Соколац са свом потребном опремом. Објекат је опремљен видео надзором.
7. Финансијска
екскурзију.
nacelnik@opstinasokolac.net
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8. Помоћ у организацији школе у природи, одласку дјеце на такмичења и
организацији матурских вечери.

СПОРТ И МЛАДИ
Област спорта и младих у извјештајној 2017. 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 спортских и
омладинских организација и пружамо помоћ у изради и имплементацији пројектних
приједлога чији је циљ побољшање положаја омладине.
Активности















Општина Соколац је изабрана за домаћина 56. МОСИ игара 2019. године;
Омладински Фудбалски клуб „Гласинац-2011“ такмичи се у систему такмичења друге
лиге РС- група „Исток“. Пионири и кадети такмиче се у оквиру омладинске лиге младих
група“Југ“. Клуб је био организатор више турнира у Сокоцу за млађе селекције, од којих
издвајамо 6. меморијал „Срђан Томић" који је окупио око 600 дјечака од 8 до 16 година
из цијеле БиХ. Од наредне године турнир се званично уврштава у календар такмичења
ФСРС;
Фудбалски клуб „Соколац“ има двије селекције ( пинори и кадети ). Такмичарски су
укључене су Кантоналну лигу БиХ. Чланови клуба узимали су учешће на више турнира
и постизали запажене резултате;
Футсал клуб „Гласинац-Соколац“ се такмичи у Другој футсал лиги РС. Јуниорска екипа
учествовала је у завршници Финала Купа РС. Осим лигашких утакмица, пажњу јавности
Сокоца привукли су бројни турнири овог клуба од којих издвајамо „Илиндан спорт фест
турнир” поводом славе општине;
Женски фудбалски клуб „Соколац“ учествовао је на више турнира и пријатељских
утакмица. Учествују у систему такмичења Прве лиге РС (лига броји 10 клубова).
Тренутно су другопласиране у оквиру регије "Исток";
Атлетски клуб „Гласинац“ је задржао континуитет добрих резултата у екипној и
појединачној конкуренцији у свим узрастима и категоријама. Издвајамо појединачно
првенство БиХ за сениоре-ке 7 медаља. Екипни успјеси: пионирке прво мјесто БиХ, а
јуниорке треће мјесто БиХ. Клуб је био успјешан организатор бројних атлетских
такмичења у Сокоцу. Такоће, средином априла је по други пут био организатор
активности у оквиру пројекта Свјетске атлетске федерације (IAAF) под називом „IAAF
дјечија атлетика“ за дјечаке и дјевојчице узраста од 7 до 12 година;
Одбојкашки клуб «Гласинац« Соколац, броји око 80 чланова и у клубу се ради и са
полазницима школе одбојке и евидентно је да постоји огромно интересовање младих за
овај спорт. Сениорска екипа наступа у систему такмичења Прве лиге Републике Српске;
Кошаркашки клуб „Соколац“-сениорска екипа наступала је у оквиру Друге лиге РС група
исток гдје је заузела прво мјесто и изборила наступ у оквиру такмичења Прве лиге РС.

nacelnik@opstinasokolac.net
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Почетак сезоне Прва лига РС 2017/18 био је изванредан, 4. мјесто са освојених 17 бодова
на крају календарске године;
Шаховски клуб „Гласинац“-сениорска екипа такмичи се у оквиру Премијер лиге БиХ.
Шаховски клуб је у фебруару био организатор традиционалног Сретењског турнира,
кадетског и омладинског првенства Сокоца;
Смучарски клуб „Гласинац“, гдје издвајамо Снежану Боровчанин репрезентативку БиХ,
која је освојила бројне медаље на првенству БиХ, Балкан купу, итд. Такође треба истаћи
и резултате Драгана Нешковића и млађих чланова клуба;
Карате клуб „Гласинац“ окупља око 60 дјечака и дјевојчица свих узрасних категорија.
Током 2017. године освојили су бројне медаље на више турнира. На међународном
такмичењу "Пљевља опен" Исидора Боровчанин освојила је златну медаљу, сребрене
Тијана и Тамара Драшковић и Сара Мирковић у катама, а бронзану медаљу Тијана
Драшковић у сениорским борбама. На првенству БиХ у Мостару, Исидора Боровочанин у
категорији јуниорки освојила је 2. мјесто. На првенству РС које је одржано у Вишеграду
каратисти су освојили 5 медаља. На првенству РС одржаном у Фочи за категорију
пионира и нада такмичари су освојили 7 медаља;
Стрељачки клуб „Гласинац“ је својим резултатима изборио учешће у Премијер лиги БиХ
међународни програм стрељаштва и у 2017. године узео активно учешће у поменутом
такмичењу. Од знајчајнијих успјеха у протеклом периоду издвајамо следеће:прво мјесто
РС - категорија јуниора, друго мјесто РС - категорија сениора, треће мјесето ТСкатегорија сениорки, треће мјесто БиХ- категорија кадета, треће мјесто РС- категорија
сениора-међународни програм стрељаштва, прво коло, лига пионира Републике Српске,
треће мјесто – треће коло, лига пионира Републике Српске,пионирска и јуниорска екипа
која је на првенству РС освојила друго мјесто, сениорска екипа која је заузела друго
мјесто у финалу Купа РС.
Помоћ Савјета министара БиХ различитим спортским клубовима.

ЦИВИЛНО ДРУШТВО
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.

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.
Општина Соколац је додијелила три просторије за потребе смјештаја невладиних организација.
Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану (ReLOaD) је трогодишњи
пројекат (фебруар 2017- фебруар 2020. године), који финансира Европска унија (ЕУ), а
имплементира Развојни програм Уједињених нација (UNDP). Као регионална иницијатива,
ReLOaD пројекат се проводи у шест земаља/територија Западног Балкана: Албанији, Бившој
Југословенској Републици Македонији, Босни и Херцеговини, Црној Гори, Косову и Србији.
nacelnik@opstinasokolac.net
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Укупан буџет пројекта је 10 милиона еура, од тога 8,5 милиона финансира Европска унија, а
остатак од 1,5 милиона еура суфинансира UNDP и партнерске јединице локалне самоуправе
које су укључене у ReLOaD.
ReLOaD пројекат ће побољшати сарадњу између локалних власти и организација цивилног
друштва (ОЦД), фокусирајући се на транспарентно финансирање ОЦД-а широм Западног
Балкана. Од 2017. до 2020. године 38.000 грађана ће имати користи од 200 пројеката, који ће
бити реализовани у складу са локалним приоритетима. Ове пројекте ће реализовати невладине
организације, у сарадњи са јединицама локалне самоуправе, а биће укључено 50 градова и
општина у шест земаља и територија Западног Балкана. У Босни и Херцеговини UNDP, уз
подршку ЕУ, заједнички имплементира ReLOaD пројекат са 21 општином и градом.
Везано за ReLOaD пројекат, Општина Соколац је путем јавног конкурса изабрана u ReLOaD
програм, заједно са општинама: Бања Лука, Бијељина, Братунац, Брод, Центар Сарајево,
Градачац, Јабланица, Какањ, Маглај, Модрича, Пале, Рудо, Стари Град Сарајево, Тешањ, Теслић,
Травник, Требиње, Тузла, Витез и Вогошћа. Такође су урађене све припремне активности за
успјешну објаву Јавног позива организацијама цивилног друштва/невладиним организацијама
за предају пројектних приједлога у 2018. години.

Пројекти
1. „ПРО – Будућност пројекат“, је USAID-ов пројекат изградње мира и повјерења међу
грађанима и грађанкама свих етничких и вјерских група у БиХ. Активности се спроводе
у преко 65 општина/градова у БиХ, а пројекат у континуитету ради са различитим
нивоима друштва. Пројекат спроводи америчка хуманитарна и развојна организација
„Catholic Relief Services“ - CRS, с партнерима: Каритасом БиХ, Институтом за развој
младих КУЛТ, Међурелигијским вијећем БиХ (МРВ), Форумом грађана Тузла (ФГТ),
Хелсиншким парламентом грађана Бањалука (хЦА) и Нансен дијалог центром Мостар
(НДЦ).
Крајем септембра 2017. године завршена је прва фаза Пројекта, а Општина Соколац се
прикључила Пројекту „Про-Будућност II“ који ће трајати до краја 2021. године.

2. „Имплементација Закона о несталим особама БиХ и заштита права породица“,
Министарство за људска права и избјеглице Босне и Херцеговине, успјешно реализован
пројекат за Општинску организацију породица заробљених и погинулих бораца и
несталих цивила Соколац.
3. Осликавање цркве Свете Петке у војничком спомен-гробљу „Мали Зејтинлик“
4. Организовање хуманитарних акција од стране Удружења грађана „Мајка и дијете“:
- Радомир Орашанин 70.000,00 КМ
- Ненад Перовић 35.000,00 КМ
- Жељко Бекрић 27.000,00 КМ
- Сњежана Башевић 21.000,00 КМ
5. Организовање хуманитарних акција од стране Удружења грађана „Аурора“:
- Братислав Боровчанин 32.000,00 КМ
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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.

Пројекти
1. „Снабдијевање водом и канализација у општини Соколац“, компонента III канализациона мрежа, урађена пројектна документација.
2. Пројекат “Затварање колективних центара путем омогућавања јавних стамбених
рјешења” (CEB II). Пројектом ће бити рјешено стамбено питање расељених лица која
живе на подручју општине Соколац. Пројекат подразумијева изградњу двије стамбене
зграде са по 32 стамбене јединице.
3. Реконструкција и асфалтирање локалног пута Ћаварине- Паржевићи, у дужини од
850м. Вриједност радова 83.486,99 КМ.
4. Одржавање локалних путева и санација асфалтног коловоза. Вриједност радова
28.037,18 КМ.
5. Извођење преосталих радова на згради за колективно становање К-17, што
подразумијева извођење грађевинско-занатских радова, инсталација водовода и
канализације и електроинсталација на објекту. Вриједност радова 62.555,28 КМ са ПДВом.
6. Комплетна реконструкција и изградња тротоара у улици Данила Ђокића.
7. Завршетак радова на објекту капеле у војничком спомен-гробљу „Мали Зејтинлик“
са вањским уређењем.

КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ
Снабдијевање водом и канализација у општини Соколац
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
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ситуације у Сокоцу кроз проширење обухвата система и смањивање броја септичких јама у
употреби.
Укупна вриједност пројекта: 6.000.000,00 КМ без ПДВ-а.
Припремљена је техничка документација за реализацију III компоненете пројекта, што
подразумијева:
1. Главни пројекат фекалног канализационог колектора од насеља Мајдани до Бјелосављевића,
укупне дужине 2.444 м;
2. Главни пројекат фекалног канализационог колектора од насеља Брезјак до Бјелосављевића,
укупне дужине 3.341 м;
3. Главни пројекат фекалног канализационог колектора од Подроманије до П.С. „Кула“, укупне
дужине 9670 м;
5. Пројекат секундарне мреже и кућних прикључака фекалне канализације у Подроманији (250
прикључака).

Систем даљинског гријања на биомасу са когенерацијом
Пројекат је добио подршку свих ресорних министарстава и Владе Републике Српске. Европска
банка за обнову и развој (EBRD) финансирала је израду пројектне документације за пројекат,
који ће бити реализован путем јавно-приватног партнерства.
Циљ пројекта је обезбиједити боље услове боравка и рада корисника даљинског гријања на
територији општине, како постојећих тако и нових, који ће бити обухваћени системом
даљинског гријања.
Ријеч је о инсталирању когенеративног постројења на биомасу номиналне електричне снаге не
мање од 250 kW, а не веће од 2 МW . Укупни топлотни капацитет инсталиран у котловници
након фазе III је минимално 14 МW што укључује топлотни капацитет когенеративног
постројења и капацитет вршних котлова. Минимум 50% капацитета вршних котлова морају
чинити котлови на биомасу.
За услове Система даљинског гријања Соколац (разграната цијевна мрежа са прилично
великом просторном дисперзијом корисника) предлаже се концепт вреловода са већим бројем
мањих топлотних подстаница.
У току 2017. године припремљен је други позив за реализацију пројекта ЈПП-а „Снабдијевање
топлотом система даљинског гријања у општини Соколац уз његову обнову, проширење и
одржавање са инсталирањем когенерационог постројења на биомасу“. Урађена је анализа
тендерске документације и анализа питања за појашњење која су достављена од стране
потенцијалних приватних партнера у претходном позиву. У току припреме другог позива
вођена је комуникација са потенцијалним понуђачима у циљу исказивања интереса за
учествовање у поновљеном поступку. Одржани су и консултативни састанци са потенцијалним
понуђачима и консултантима на пројекту. Припремљен је јавни позив за реализацију пројекта
ЈПП-а, ажурирана тендерска документација са нацртом уговора, рјешење о покретању поступка
избора приватног партнера и рјешење о именовању комисије за избор приватног партнера.
Укупна вриједност пројекта: 15,2 милиона КМ.
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Реконструкција, управљање и одржавање јавног освјетљења на територији општине
Соколац
На основу приједлога пројекта и студије оправданости, Општина Соколац је добила сагласности
од Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске,
Министарства финансија и Владе Републике Српске и кренула у реализацију пројекта.
Сврха пројекта је реализација и финансирање реконструкције, управљања и одржавања јавног
освјетљења како би се постигао енергетски ефикасан и одржив постојећи систем јавног
освјетљења у урбаном дијелу општине и у неким приградским насељима, а по принципу јавноприватног партнерства, у складу са Законом о јавно-приватном партнерству и другим
важећим прописима у БиХ и Републици Српској, те тиме и побољшање квалитета освјетљења уз
повећање енергетске ефикасности и спречавање високог нивоа загађења.
Приватни партнер преузима на себе обавезу да ће управљати системом јавног освјетљења, те
да ће реконструисати постојећи систем јавног освјетљења замјеном постојећих свјетиљки
новим ЛЕД изворима.
У 2017. години, проведен је поступак избора приватног партнера. У току поступка јавне
набавке вођена је комуникација са потенцијалним понуђачима и организован је низ састанака у
складу са Уредбом о поступку реализације пројеката јавно-приватног партнерства у Републици
Српској („Службени гласник Републике Српске“, број 104/09 и 62/12).
Јавни партнер је донио рјешење о избору приватног партнера. Обавјештење о избору
приватног партнера достављено је свим кандидатима који су доставили коначне понуде. Јавни
партнер је сходно члану 18. став 3. Уредбе прибавио мишљење Правобранилаштва Републике
Српске и добио сагласност од Министарства финансија на закључење уговора о јавноприватном партнерству.
Укупна вриједност пројекта: 587.560,00 КМ без ПДВ-а.
„Пројекат побољшања локалног окружења за инвестирање (LIFE) у општини Соколац“
Пројекат имплементира Групација Свјетске банке (IFC) уз финансијску подршку Британске
Амбасаде у Сарајеву. У оквиру имплементације овог Пројекта Општина Соколац је, уз помоћ
Међународне финансијске корпорације (ИФЦ), чланице групације Свјетске банке покренула
Програм постинвестиционе подршке инвеститорима на подручју општине ради подстицања
директних страних и домаћих улагања у општини Соколац, те потпуније координације и
сарадње с институцијама републичког нивоа и нивоа БиХ у области директних страних и
домаћих улагања, и подстицања локалног економског развоја. У склопу Пројекта успостављен
је Програм постинвестиционе подршке (aftercarе) инвеститорима у Општини Соколац.
Општина Соколац је постала члан и укључила се у активности Сарадничке мреже за
постинвестициону подршку компанијама која, кроз сарадњу институција на свим нивоима
власти у БиХ, пружа подршку постојећим инвеститорима и рјешава отворена питања с којима
се сусрећу компаније у свом пословању. Сарадничку мрежу чини Министарство за економске
односе и регионалну сарадњу и 21 партнерска општина из РС. На нивоу Федерације БиХ
Сарадничку мрежу чине оппштине и Агенција за унапређење страних инвестиција у БиХ –
ФИПА.
У склопу овог Пројекта у 2017. години је такође урађено и сљедеће:
-

Реализоване посјете компанијама – 7 посјета компанијама, од којих су 2 обављене заједно
са представницима Министарства за економске односе и регионалну сарадњу (МЕОРС-а),

nacelnik@opstinasokolac.net

страна 13

Извјештај о раду начелника општине Соколац за 2017.годину

-

-

при чему су идентификована отворена питања посјећених компанија (укупно 23) која су
прослијеђена МЕОРС-у на даље евидентирање и рјешавање уколико су у њиховој
надлежности;
Направљен „План рада општине Соколац с инвеститорима у 2017. години“;
Одржана је III сједница Привредног форума Општине Соколац у чијем саставу се налазе
представници пословног и јавног сектора и представник образовних институција;
Вођена је евиденција о потенцијалним инвеститорима и инвестиционој активности у
општини Соколац (инвестициони индикатори), при чему је забиљежен број
потенцијалних и постојећих инвеститора који су се обратили Општини са упитом о
могућој инвестицији и/или реинвестицији, број инвеститора који су најавили
инвестицију и број инвеститора који су инвестирали/ материјализовали инвестицију;
Урађен је „План имплементације Програма постинвестиционе подршке и рада с
инвеститорима у 2018. години“. Пружање помоћи и подршке постојећим инвеститорима у
општини Соколац односно Програм постинвестиционе подршке наставиће се и у 2018.
години. Циљ програма је проширити број инвеститора како би што већи број компанија
добио подршку Општине Соколац и осталих нивоа власти у БиХ и интензивно радити на
рјешавању отворених питања инвеститора кроз Сарадничку мрежу у циљу унапријеђења
услова за инвестирање и привређивање.

Повећање енергетске ефикасности објекта ЈУ Основна школа „Соколац“
Пројекат „Повећање енергетске ефикасности објекта ЈУ Основна школа „Соколац“,
имплементира се у склопу пројектне компоненте 4 пројекта „Зелени економски развој II“.
Крајњи циљ пројекта „Зелени економски развој II“ је допринијети креирању повољног
окружења за инвестиције у енергетску ефикасност.
У склопу пројекта реализоваће се мјере повећања енергетске ефикасности на објекту ЈУ
Основне школе „Соколац“, што подразумијева утопљавање вањских зидова, замјену дотрајале
вањске столарије са новом енергетски ефикасном столаријом и остали радови на повећању
енергетске ефикасности објекта.
Пројекат проводи Развојни програм Уједињених нација (UNDP), а финансира се средствима
Општине Соколац и UNDP-a. Споразумом о финансирању, који потписују овлаштена лица UNDPа и Општине Соколац, дефинисана су права и обавезе учесника у пројекту.
Укупна вриједност пројекта: 325.000,00 КМ.
Ревитализација Завода за унапређење пољопривреде брдско-планинског подручја
Соколац
Пројекат FAO-a (Организација за пољопривреду и храну), а подразумијева израду стратегије
ревитализације Завода за унапређење пољопривреде брдско-планинског подручја Соколац.
Стратегија представља основу за инвестиционе активности који ће се одвијати уз подршку FAO
организације и што ће за резултат имати довођење Завода у потпуно функционално стање.
FAO организација је оформила мјешовити консултантски тим састављен од иностраних и
домаћих експерата, чији су чланови Jean Louis Rolot (Белгија), Slavtcho Slavov (Бугарска), те
Грујица Вицо и Мирјана Радовић (Универзитет у Источном Сарајеву, Пољопривредни
факултет), а тим има подршку од стране FAO канцеларије за Босну и Херцеговину смјештене у
Сарајеву. Експертски тим је радио на изради документа, а тај процес се одвијао уз консултације
сљедећих институција: Министарство спољне трговине и економсих односа Босне и
Херцеговина, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске,
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Пољопривредни институт
Републике Српске, Универзитет у Источном Сарајеву и
Пољопривредни факултет у Источном Сарајеву, те Општина Соколац и друге заинтересоване
стране.
Завод ће широким спектром дјелатности имати једну од кључних улога за развој пољопривреде
у брдско-планинском подручју.
Стратегијом је утвђено да је за ревитализацију Завода за унапређење пољопривреде брдскопланинског подручја потребно 3.864.483,00 КМ.
Затварање колективних центара кроз омогућавање јавних стамбених рјешења (CEB II
пројекат)
Стамбена питања расељених лица која живе на подручју општине Соколац у наредном периоду
биће ријешена моделом социјалног становања у оквиру значајног државног пројекта
“Затварање колективних центара путем омогућавања јавних стамбених рјешења” (CEB II
пројекат). Пројекат, вриједности 2.439.765,07 КМ, подразумијева изградњу двије стамбене
зграде са по 32 стамбене јединице. Општина Соколац је у протеклој години обезбиједила
локацију, локацијске услове и урбанистичко-техничку документацију. Кроз Локални акциони
план социјалне инклузије расељених лица, израђен уз подршку CRS-а, утврђена је листа
крајњих корисника. У септембру 2017. године, Министарство за избјеглице и расељена лица
Републике Српске је провело отворени поступак јавне набавке. Предмет јавне набавке је
извођење грађевинских радова на изградњи стамбених зграда-објекат А (32 стана) и објекат Б
(32 стана) у насељу "Бара" општина Соколац.

ЗАКЉУЧАК
Из надлежности начелника као извршног органа, 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 послови који су се у
току године појавили као приоритетни, треба нагласити да се сусрећемо са многим
проблемима у раду.
За период примјене нових коефицијената (2014 – 2017. године) на приходе од ПДВ-а, Општина
Соколац је забиљежила доста мањи приход са трендом раста умањења.
Без обзира на све проблеме, треба нагласити како су кључни циљеви из програма рада за 2017.
годину реализовани.
Због све веће потребе за изградњом нове јавне инфраструктуре, Општина Соколац се суочила
са потребом да се пронађу алтернативни начини за финансирање инфраструктурних потреба.
Партнерство између јавног и приватног сектора јесте алтернативни институцијални аранжман
и представља један од кључних механизама рјешавања проблема инфраструктуре и пружања
јавних услуга и у најразвијенијим земљама.
Јавно-приватно партнерство представља дугорочну сарадњу између јавног и приватног
сектора, у оквиру којег се, комбиновањем искустава и знања оба сектора, успјешније рјешавају
проблеми. Примјена концепта јавно-приватног партнерства има за циљ смањење фискалног
притиска на локални буџет, убрзање инфраструктурних улагања, побољшање услуга и
снижење њихових цијена, односно да се, укључивањем приватног сектора, оствари ефикаснији
nacelnik@opstinasokolac.net
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и квалитетнији учинак јавног сектора у реализацији друштвено значајних пројеката и
програма у различитим областима.
Закон о јавно-приватном партнерству у Републици Српској усвојен је у јулу 2009. године, што
чини предуслов за успостављање партнерских односа између јавног и приватног сектора.
Једно од значајних питања у раду Општинске управе јесте и питање транспарентности рада и
приступа 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
расправа, објавама у средствима јавног информисања, путем друштвених мрежа и веб портала
Соколац-срце Романије.
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 у наредној 2018. години. И
даље ћу инсистирати на реализацији зацртаних задатака и циљева и на још одговорнијем и
ефикаснијем обављању послова.

НАЧЕЛНИК
мр Милован Бјелица

nacelnik@opstinasokolac.net

страна 16

