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Заједничким трудом и радом успјели смо да  
наш Соколац поставимо на здраве и чврсте 

основе. Одредили смо своје приоритете и градили, 
градимо и градићемо и даље,  

једну модерну планинску варош.
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ЧИСТА ОБРАЗА И СРЦА!

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 
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.
Завршена је I и II компонента пројекта 
у вриједности од 2.748.079 КМ, док је III 
компонента у фази припреме.

У ТОКУ

ВРИЈЕДНОСТ
ПРОЈЕКТА 6.000.000,00 КМ

Развој водоводног и канализационог 
система Сокоца

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 Interna-
tional“. Пројекат обухвата:
Студија губитака и Опрема за детектовање губитака и 
Студија санитарних зона (102,500 €), Мјерење протока на 
мрежи и Телеметрија – Фаза I (99,115 €), Мјерење нивоа на 
резервоарима и прекидним коморама – Фаза I (56,760 €), 
Реконструкција дистрибутивне мреже – Фаза I, хитне мјере 
(97,363 €), Алтернативно водоснабдијевање Подроманије 
са изворишта Биоштице (160,390 €), ГИС водоводне мреже 
и прикључака (170,000 €), Мјерење протока на мрежи – Фаза 
II (88,473 €), Реконструкција ПС Биоштица, ПС Кржуљ и ПС 
Бањалучица (96,750 €), Везни цјевовод до чвора Брезјак 
(41,431 €), Реконструкција дистрибутивне мреже – Фаза II (13,7 
км) (663,168 €), Продужење мреже Ђедовци, Озерковићи и 
Врхбарје (518,246 €),    Проширење Резервоара Лазе Фаза 
I (500 м3) (215,000 €) и Третман мутноће (филтери) воде са 
Биоштице (400,000 €).

У ТОКУ

ВРИЈЕДНОСТ
ПРОЈЕКТА 14.500.000,00 КМ
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КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ

Затварање колективних центара и 
алтернативног смјештаја – ЦЕБ II
Са циљем рјешавања стамбених 
проблема расељених лица 
из колективних центара и 
алтернативног смјештаја 
у оквиру ЦЕБ II пројекта 
(Затварање колективних 
центара и алтернативног 
смјештаја путем осигурања 
јавних стамбених рјешења) у 
току је изградња двије стамбене 
зграде на подручју општине 
Соколац намијењене за 
социјално становање.
Пројекат се финансира из 
кредитног задужења Босне и 
Херцеговине према Развојној 
банци Савјета Европе, а 
бесповратна средства за 
општину Соколац износе 2,43 
милиона КМ. Општина Соколац 

ВРИЈЕДНОСТ
ПРОЈЕКТА 2.754.022,57 КМ

је обезбиједила локацију, локацијске услове и урбанистичко – техничку документацију, у 
вриједности од 314.257,50 КМ.
У двије зграде са 64 стамбене јединице уселиће се станари који данас живе у крајње 
нехуманим условима. Овим пројектом реализоваће се дугогодишњи стратешки циљ 
општине Соколац, а то је затварање колективних центара.

У ТОКУ
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КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ

Реконструкција и уређење  
улице ,,9.јануар”

У ТОКУ

ВРИЈЕДНОСТ
ПРОЈЕКТА око 500.000 КМ

У досадашњем периоду, 
Општина је улагала значајна 
средства за унапређење 
саобраћајне инфраструктуре. 
Поред средстава планираних у 
буџету сваке године за редовно 
одржавање, реконструкцију 
и инвестиционо одржавање 
локалних и некатегорисаних 
путева, издвајају се значајна 
средства за изградњу и 
модернизацију саобраћајница.
Међу пројектима у области 
саобраћаја посебно се издваја 
пројекат реконструкције и 
уређења улице 9.јануар”.
У овој улици планирани сви 
елементи модерне градске 
саобраћајнице, уз изградњу 
паркинга, тротоара, постављања 

расвјете, парковских клупа и корпи за отпатке.

Асфалтирање улице у дужини од 435 метара – вриједност: 239.762,22 КМ

Уређење паркинг простора иза Спортске дворане и изградња паркинга у ул. Омладинској 
– вриједност: 80.304,96 КМ.
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ПОЛАЖЕМО РАЧУНЕ ГРАЂАНИМА

Стање на 
евиденцији 
незапослених 
лица за општину 
Соколац  
/графички приказ/

*Званични подаци ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске

У периоду од 2012. године до данас (закључно са 31. августом) на подручју општине Соколац 
запослено је 3.020 лица.
Још један показатељ да се општина Соколац итекако развија. Да ли ови подаци могу бити 
још бољи - наравно. На свима нама је да то покушамо. 

Реконструкција унутрашњости 
зграде општине Соколац

ВРИЈЕДНОСТ
ПРОЈЕКТА око 700.000 КМ

Општина Соколац је почев од 2019.године уложила значајна финансијска средства за 
реконструкцију и модернизацију зграде општине Соколац, а што је у складу са трећим 
стратешким циљем, а то је модерна локална самоуправа на добробит свих њених грађана.

РЕАЛИЗОВАН
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ЧИСТА ОБРАЗА И СРЦА!

ПРИЈЕ & ПОСЛИЈЕ

Подсјећамо се још једног значајног пројекта урађеног на подручју наше општине, а то 
је изградња градског трга (са мобилијаром за дјецу) и фонтане на раскршћу улица 

Радомира Нешковића, 9.јануара и Цара Лазара.

ПРИЈЕ ПРИЈЕ

ПОСЛИЈЕ
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КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ

ИНФРАСТРУКТУРА

Снабдијевање водом домаћинстава 
безводних подручја Сокоца и Рогатице
Генерације становника овог безводног краја мучили су муку са чатрњама и бунарима, а у 
љетним данима воду су морали довозити у цистернама и истресати је у импровизоване 
резервоаре, из којих би је увијек жедна земља брзо “попила”.

РЕАЛИЗОВАН

ВРИЈЕДНОСТ
ПРОЈЕКТА око 5.000.000 КМ

500 
домаћинстава

152 
километра  

водоводне мреже

преко

Изградња водовода започета је 2013. године, а завршена у септембру 2020.године. Коштао 
је око 5 милиона КМ, а да нису кориштена кредитна средства. Њиме је укупно обухваћено 
500 домаћинстава, тренутно су 422 прикључена на мрежу. Урађено је, са кућним 
прикључцима, 152 километара водоводне мреже. Воду су добила укупно 42 села, од којих 
4 са подручја општине Соколац (Озерковићи, Врхбарје, Стјенице, Загајеви). Реализацијом 
овог пројекта, ЈП ВиК ,,Врело Биоштице” 
оствариће додатни приход за будуће пројекте.
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ЧИСТА ОБРАЗА И СРЦА!

Спортско-рекреативни центар 

ПРИЈЕ ПРИЈЕ

ПРИЈЕ & ПОСЛИЈЕ

ПОСЛИЈЕ
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ПОЛАЖЕМО РАЧУНЕ ГРАЂАНИМА

Повећање енергетске ефикасности 
објекта ЈУ за предшколско васпитање 
и образовање Соколац и објекта 
Општине Соколац
Примарни, односно крајњи циљ пројекта „Зелени економски развој“ је допринијети 
креирању повољног окружења за инвестиције у енергетску ефикасност у Босни и 
Херцеговини. За потребе квалитетне имплементације пројекта, развијене су пројектне 
компоненте које дјелују у синергији и заједно доприносе постизању коначног пројектног 
циља.

ВРИЈЕДНОСТ
ПРОЈЕКТА око 500.000 КМ

У ТОКУ

У ТОКУ

Реконструкција зграде општине подразумијева архитектонско-грађевинске радове, 
водовод и канализацију, замјену електро и машинских инсталација.

Објекат вртића је у функционалном стању, али је неопходно провести одређене мјере 
за побољшање услова рада и уштеде енергије. Приоритет је реконструкција преосталог 
дијела крова, затим замјена спољашње столарије, израда термоизолационе фасаде на 
дијеловима вањског зида који је од бетона, реконструкција плафона, спуштених стропова 
и унутрашње расвјете.
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ЧИСТА ОБРАЗА И СРЦА!

Број дјеце у ЈУ за предшколско васпитање и образовање Соколац  
/графички приказ/

*Званични подаци ЈУ за предшколско васпитање и образовање Соколац

Нови показатељ и доказ да се општина Соколац развија у свим сегментима друштва. О 
раду, условима и активностима соколачког вртића најбоље показују бројке у периоду од 
2011. године до данас. 
У том периоду кроз вртићки програм прошло је 1.690 дјеце, од тога 1.086 дјеце у 
цјелодневном програму, док је кроз програм припреме прошло 604 дјетета.
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Повећање енергетске ефикасности 
објекта Основне школе ,,Соколац”
На једном мјесту је забиљежено 
да је школа у Сокоцу отворена 
1871. године, али нема никаквих 
извора за ту годину, па се не 
може узети као поуздан податак. 
У једном званичном попису 
српских школа за Соколац је 
унесено: ,,Школа је саграђена и 
почела свој рад 1875. године“, а 
најпознатији документ о почетку 
рада школе је сљедећи запис:

,,Ми кметови са Гласинца 
подижемо 1875. године 
Српску школу на Гласинцу 
и прогласисмо Милована 
Црногорца за учитеља…“.

Дакле, први учитељ је био 
Милован Црногорац.

ВРИЈЕДНОСТ
ПРОЈЕКТА 313.500,00 КМ

У склопу пројекта реализовала са мјера повећања енергетске ефикасности на великој 
школи и мањем објекту, и то:
• Утопљавање вањске овојнице (зидова)
• Замјена дотрајале вањске столарије са новом ЕЕ столаријом

РЕАЛИЗОВАН

ПРИЈЕ

ПОСЛИЈЕ
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ПРИЈЕ

ПРИЈЕ & ПОСЛИЈЕ

ПОСЛИЈЕ

ПРИЈЕ ПОСЛИЈЕ

ПРИЈЕ ПОСЛИЈЕ

ПРИЈЕ ПОСЛИЈЕ
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ПОЛАЖЕМО РАЧУНЕ ГРАЂАНИМА

СТОЧАРСТВО

Ревитализација Фарме крава у 
Подроманији

ВРИЈЕДНОСТ
ПРОЈЕКТА око 1.200.000 КМ

Фарма Романија је једна од највећих фарми музних грла Сарајевско-романијске регије и 
представља велики значај за Соколац, а и саму регију.
Пословање фарме је оживјело након што је 2014. године запуштену пријератну фарму за 
232.300 КМ купило бањалучко предузеће ТЦ Зона, у чијем саставу данас и дјелује.

РЕАЛИЗОВАН

240
грла

10 
радника

капацитет

тренутно запослено

Откуп 
млијека на 
подручју 
општине 
Соколац у 
периоду од 
2012. до 2019.
године  
/графички 
приказ/
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ЧИСТА ОБРАЗА И СРЦА!

ПРИЈЕ

ПРИЈЕ & ПОСЛИЈЕ

ПОСЛИЈЕ

ПРИЈЕ ПОСЛИЈЕ

ПРИЈЕ ПОСЛИЈЕ

ПРИЈЕ ПОСЛИЈЕ
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ПОЛАЖЕМО РАЧУНЕ ГРАЂАНИМА

Успјех и резултати администрације општине Соколац подстакли су 
и бројне привреднике који су Соколац мијењали и мијењају на боље. 

Хвала им на томе...
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ЧИСТА ОБРАЗА И СРЦА!
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ПОЛАЖЕМО РАЧУНЕ ГРАЂАНИМА

Наш наредни корак...

Трг и градска кућа Соколац!
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ЧИСТА ОБРАЗА И СРЦА!

ОПШТИНА / ГРАДОВА УЧЕНИЦА

27
СПОРТОВА

15

ТАКМИЧАРА

2166

СПОРТСКИХ РАДНИКА

287

СПОРТСКИХ НАДМЕТАЊА

662

ДОДИЈЕЉЕНИХ МЕДАЉА

789

ВОЛОНТЕРА

185

МЕДИЈА И ТВ КУЋА

40

НОВИНАРА

80



ПОЛАЖЕМО РАЧУНЕ ГРАЂАНИМА
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За разлику од 2012.године, из наше општине у свијет одлазе 
позитивне слике, чују се лијепе и успјешне пословне, туристичке, 

спортске и многе друге приче.

Јелена Томашевић, 2013. год.

Ван Гог, 2015. год.

Амадеус бенд, 2016. год.

Гоца Тржан, 2017. год.

Ивана Селаков, 2014. год.

Милица Тодоровић, 2015. год.

Рада Манојловић, 2016. год.

Тропико бенд, 2017. год.



ЧИСТА ОБРАЗА И СРЦА!
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Лапсус бенд, 2018. год. Милица Павловић, 2018. год. Лексингтон бенд, 2019. год.

Џенан Лончаревић, 2019. год. Пеђа Меденица, 2019. год. Александра Пријовић, 2019. год.

Ацо Пејовић, 2019. год.



ИЗДАВАЧ
Општина Соколац 
Адреса: Гласиначка 13

Тел. / факс: 057 448 712; 057 448 056 
E-mail: opstinasokolac@gmail.com

ДИЗАЈН И ТЕХНИЧКО УРЕЂЕЊЕ
Јелена Реновица

ТИРАЖ
1500 примјерака


