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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 2014. 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 оцјенити успјешност и ефикасност у раду Начелника, кабинета 

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

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

2014.години. Тачније, приказане су главне активности у раду Начелника према подручјима 

дјеловања и дјелокруга извршних 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, НАТО штаба, представници Града Источно 

Сарајево, те министарстава и органа на нивоу Републике Српске и Босне и Херцеговине, између 

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

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

унутрашњих послова РС, Министар спољне трговине и економских односа БиХ, замјеник 

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

избјеглице БиХ, Амбасадори Србије, Чешке, Швајцарске, Белгије и Хрватске у БиХ, Директор 

Шума РС, 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, 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, прорректорима и 

деканима Универзитета у Источном Сарајеву, проректором Универзитета у Зеници, 

представницима Пољопривредног института РС, представницима Републичког синдиката, као 

и представницима Института за тражење несталих. 

Проактиван приступ општинског руководства се огледао и у иницирању пословних контаката 

и сарадње са шефом делегације Европске уније у БиХ Питером Соренсеном, амбасадором 

Краљевине Саудијске Арабије у БиХ, амбасадором Француске у БиХ, креирању и потписивању 

споразума о сарадњи са једним бројем општина из Србије и Црне Горе, као и са општином 

Вареш из БиХ, чији је крајњи циљ израда заједничких приједлога пројеката, те заједничког 

наступа на тржишту. 

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

циљеви из Програма рада начелника за 2014.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 у 

служби грађана и локалног развоја. 

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. 
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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 становништва буџетског оквира, те пуњења буџета у односу 

на планске оквире и ребаланс буџета за 2014. годину, буџетска средства нису остварена. 

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

важан аспект рада Начелника током прошле године, а посебно пружања помоћи 

најугроженијим категоријама становништва, али и кроз подршку удружењима цивилног 

друштва. 

 OПШТИНСКА УПРАВА 

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

2014.години, усклађивана са реалним потребама и условима, у циљу успјешног обављања 

послова и повећања ефикасности. 

У извјештајном периоду Општинска управа општине Соколац радила је на основу Устава, 

Закона о локалној самоуправи, Закона о општем  управном поступку  и другим законским 

прописима, те другим подзаконским актима. 

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 102 лица.    

 функционера ....................................................................................... 3 

 службеника ......................................................................................... 66 

 техничких и  помоћних радника ............................................ 33 

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

служба скупштине и Стручна служба нaчелника.  

Рад појединих одјељења у 2014.години детаљно је презентован у Извјештају о раду Општинске 

управе општине Соколац за 2014.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 области 

пољопривреде и сточарства.  

У извјештајном периоду, 270 пољопривредних произвођача испоручило мљекарама укупно 

1.678.000 литара млијека, што је 450.000 литара више у односу на претходне године. 

Општинска управа издваја подстицаје и субвенције у области пољопривреде и сточарства, 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 пројеката из области екологије и заштите 

животне средине и успостављање електронске базе истих. 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 2014. године, 

те завршени пројекти, као и пројекти са којима је аплицирано код различитих донатора, а 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 390 пољопривредника како би остварили право на 

регресирано дизел гориво; 

 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; 

 одобрена премија за произведено и продато млијеко на подручју општине у укупном 

износу од 83.634,60 КМ; 

 одобрени подстицаји за адаптацију постојећих и изградњу нових пољопривредних 

објеката;  

 одобрени подстицаји за инвестиције у пољопривредну механизацију и музне уређаје; 

 одобрене премије за пољопривреднике за производњу и узгој квалитетних приплодних 

оваца; 

 субвенционисана жетва житарица на површини од 902 дунума у износу од 18.040,00 КМ;  

 субвенционисане камате на пољопривредне кредите; 

 извршена ревитализација Центра за унапређење пољопривреде у брдско-планинском 

подручју који је припојен Пољопривредном институту РС. Закључцима Министарства 

дефинисана обавеза израде Стратегије за равој центра у наредних 10 година, са 
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детаљним акционим планом која ће јасно указивати на подручја профитабилна за 

Центар како би постао самоодржив; 

 дато у закуп пољопривредно земљиште у својини Републике Српске на подручју 

општине Соколац кандидатима који су испунили услове јавног огласа; 

 подстицаји за пластеничку производњу; 

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

 набавка 200 нових садница у ужем дијелу града; 

 набавка и постављање клупа на тргу испред Општине и простору око Спортске дворане 

 набавка рачунарске опреме, те извршена обука особља за рад; 

 урађен план едукације пољопривредника општине Соколац у сарадњи са 

Пољопривредним факултетом, Универзитета у Источном Сарајеву и Агенцијом за 

аграрна плаћања; 

 успостављено трезорско пословање за потребе Установе за културу „Перо Косорић“, 

Цивилне заштите и Туристичке организације „Соколац“. 

Пројекти 

1. "Ревитализација фарме крава у Подроманији“ – у току 

Финансијер: "ТЦ зона" Бања Лука 

Вриједност: 5.000.000,00 КМ 

Имплементатор: "ТЦ зона“ Бања Лука 

2. "Економско оснаживање угрожених породица са села путем пластеничке 

производње“ 

Финансијер: Град Источно Сарајево и општина Соколац 

Вриједност: 9.600,00 КМ 

Имплементатор: Удружење грађана „Аурора“ Соколац 

3. "Задругарство као могућност побољшања животног стандарда руралног 

становништва“ 

Финансијери: Инвестиционо развојна банка Републике Српске и општина Соколац 

Вриједност: 77.459,85 КМ, од чега су тражена средства од Инвестицоно развојне банке у износу 

од 61.967,88 КМ, а учешће општине Соколац је предвиђено у износу од 15.491,97 КМ 

Имплементатор: општина Соколац 

4. "Пројекат новчаних подстицаја у пољопривреди и за рурални развој“ 

Финансијер: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске – 

Агенција за аграрна плаћања 

Вриједност: 18.420,85 КМ 

Имплементатор: Пољопривредна задруга „Соколац“ Соколац 

5. "Економско оснаживање угрожених породица са села путем пластеничке 

производње“ 

Финансијери: Мађарска амбасада и општина Соколац 

Вриједност: 25.425,79 KM, од чега су тражена средства од Мађарске амбасаде 19.558,30 КМ а 

учешће општине Соколац предвиђено је у износу од 5.867,49 КМ 
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Имплементатор: Пољопривредна задруга „Соколац“ п.о. 

6. "Економско оснаживање угрожених породица са села путем пластеничке 

производње“ 

Финансијери: Норвешка амбасада у Босни и Херцеговини и општина Соколац 

Вриједност: 143.369,50 КМ, од чега су тражена средства од Норвешке амбасаде у износу од 

138.369,50 КМ а суфинансирање општине Соколац је предвиђено у износу од 5.000,00 КМ 

Имплементатор: Пољопривредна задруга „Соколац“ п.о. 

7. "Економско оснаживање угрожених породица са села путем пластеничке 

производње“ 

Финансијери: Град Источно Сарајево и општина Соколац 

Вриједност: 6.000,00 КМ, од чега су тражена средства од Града Источно Сарајево 5.000,00 КМ, а 

учешће општине Соколац је 1.000,00 КМ 

Имплементатор: Удружење „Мајка и дијете“ Соколац 

8. „Развој воћарства“ 

Финансијери: општина Соколац и крајњи корисници 

Вриједност: 14.000,00 КМ 

Имплементатор: општина Соколац 

9. „Чувајмо животну средину – рециклирајмо“ – набавка контејнера 

Финансијери: Чешка развојна агенција и општина Соколац 

Вриједност: 20.662,25 КМ 

Имплементатор: Јавно комунално предузеће „Соколац“ 

10. Посјете експерата из области пољопривреде, туризма и дрвне индустрије 

Финансијери: SES - Senior Experten Servicе и општина Соколац 

Вриједност: 34.596,00 КМ 

Имплементатор: општина Соколац 

11. "Рјешавање просторија за потребе Геодетске управе РС – подручна јединица Соколац“ 

Финансијер: Геодетска управа РС 

Вриједност: 300.000,00 КМ 

Имплементатори: Геодетска управа РС и општина Соколац 

12. "Е-управа-модерна локална заједница“ – аплицирано 

Финансијери: Норвешка амбасада у БиХ и општина Соколац 

Вриједност: 226.812,40 КМ, од чега су тражена средства од Норвешке амбасаде у износу од 

216.352,40 КМ а учешће општине Соколац предвиђено у износу од 10.460,00 КМ 

Имплементатор: општина Соколац 

13. "Освјетљавање манастира у Кнежини и Озерковићима“ 

Финансијер: општина Соколац 
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Вриједност: 15.000,00 КМ 

Имплементатор: општина Соколац 

14. "Санација ватрогасног дома у Сокоцу“ 

Финансијер: Град Источно Сарајево 

Вриједност: 50.000,00 КМ 

Имплементатор: Територијална ватрогасна јединица Града Источно Сарајево 

15. "Набавка ватрогасног возила за потребе ватрогасног дома у Сокоцу“ – у току 

Финансијер: Град Источно Сарајево 

Вриједност: 200.000,00 КМ 

Имплементатор: Територијална ватрогасна јединица Града Источно Сарајево 

16. "Туристичка сигнализација на подручју општине Соколац“ 

Финансијер: Министарство трговине и туризма РС 

Вриједност: 15.000,00 КМ 

Имплементатор: Туристичка организација „Соколац“ 

17. "Изградња спомен-обиљежја у Барама“ 

Финансијер: општина Соколац 

Вриједност: 20.000,00 КМ 

Имплементатор: општина Соколац 

Пројекти реализовани или у фази реализовања у сарадњи са општином Соколац 

1. "Изградња 3 фабрике за производњу пелета“ 

Финансијери: приватни предузетници 

Вриједност: 8.000.000,00 КМ 

Имплементатори: „Дуга-пелет“ д.о.о., „Жарсон“ д.о.о. и „Нови комерц“ д.о.о. 

2. „Опремање Завода за форензичку психијатрију 

Финансијер: Влада Швајцарске 

Вриједност: 6.000.000,00 КМ 

Имплементатор: Министарство правде БиХ 

3. "Проширење производње за прераду дрвета“ 

Финансијер: „БМТ Комерц“ 

Вриједност: 1.000.000,00 КМ 

Имплементатор: „БМТ Комерц“ 

4. "Изградња маркета за малопродају“ 

Финансијер: „Оногошт“ д.о.о. 

Вриједност: 1.500.000,00 КМ 

Имплементатор: „Оногошт“ д.о.о. 
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5. „Опремање и санација двије бензинске пумпе“ – технички преглед и праоница 

Финансијер: „Нешковић-осигурање“ Бијељина 

Вриједност: 4.000.000,00 КМ 

Имплементатор: „Нешковић-осигурање“ Бијељина 

6. “Изградња и опремање бензинске пумпе“ 

Финансијер: „Романијапутеви“ а.д. Соколац 

Вриједност: 1.300.000,00 КМ 

Имплементатор: „Романијапутеви“ а.д. Соколац  

7. „Обнова фабрике за прераду дрвета“ 

Финансијер: „Чајевић-комерц“ д.о.о. 

Вриједност: 2.000.000,00 КМ 

Имплементатор :„Чајевић-комерц“ д.о.о. 

8. „Набавка опреме за производњу сјечке“ 

Финансијер: Столарија „Подроманија“ 

Вриједност: 1.000.000,00 КМ 

Имплементатор: Столарија „Подроманија“ 

9. "Изградња погона за производњу хљеба и пецива“ 

Финансијер: Пекара „Берег“ 

Вриједност: 1.000.000,00 КМ 

Имплементатор: Пекара „Берег“ 

10. Продаја хотела „Романија“ 

Финансијер: „Н-маркет“ Источно Сарајево 

Вриједност: 230.000,00 КМ 

Имплементатор: „Н-маркет“ Источно Сарајево 

11. “Реконструкција градске тржнице” 

Финансијер: приватни предузетник 

Вриједност: 150.000,00 КМ 

Имплементатор: приватни предузетник 

12. “Изградња откупне станице за љековито биље“ 

Финансијер: „Power“ д.о.о. Рогатица  

Вриједност: 300.000,00 КМ 

Имплементатор:„Power“ д.о.о. Рогатица  

13. “Рјешавање пословних просторија за представништво Горења“ 

Финансијер: „Gorenje Group“ 

Вриједност: 300.000,00 КМ 
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Имплементатор: „Gorenje Group“ 

14. “Реконструкција аутобуске станице” 

Финансијер: „Аутохерц“ д.о.о. Груде 

Вриједност: 300.000,00 КМ 

Имплементатор: „Аутохерц“ д.о.о Груде 

15. “Изградња цркве у Ћаваринама“ 

Финансијер: донаторска средства 

Вриједност: 150.000,00 КМ 

Имплементатор: грађевински одбор за изградњу 

16. “Наставак изградње цркве у Каљини“ 

Финансијер: донаторска средства 

Вриједност: 30.000,00 КМ 

Имплементатор: грађевински одбор за изградњу 

17. “Обнова старог парохијског дома“ 

Финансијери: Црквена општина Соколац и донатори 

Вриједност: 200.000,00 КМ 

Имплементатор: Црквена општина Соколац 

18. Опремање храма „Романијска Лазарица“ 

Финансијери: Црквена општина Соколац и донаторска средства 

Вриједност: 20.000,00 КМ 

Имплементатор: Црквена општина Соколац 

 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 

2014.године се у сарадњи са Одјељењем за локални развој 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 

 сарадња са Удружењем „Срби за србе“ у прикупљању помоћи за социјално угрожену 

дјецу. Извршена набавка обуће, одјеће и школског прибора, а породице 20-оро дјеце су 

добиле и одређени број артикала за прехрану; 

 у сарадњи са Агенцијом „АБЦ Моделс“ пружена подршка и сарадња у вези организовања 

такмичења за МИС Романије, МИС Републике Српске и МИС БиХ. Значајно узето учешће у 

обезбјеђивању спонзорских средстава; 

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

других опојних средстава на подручју Града Источно Сарајево“; 
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 одобрено 180 студентских стипендија за школску 2013/2014.годину; 

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

школској 2013/2014.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; 

 Висока школа за услужни бизнис (ВУБ) успјешно окончала процес акредитације, чиме 

започиње процес континуираног побољшања рада и подизања стандарда квалитета 

високог образовања у Сокоцу; 

 потписан споразум о међународној сарадњи Високе школе за услужни бизнис (ВУБ), 

Јужног федералног Универзитета у Ростову и Академије наука у Пекингу; 

 прихваћена номинација пројекта „Ископавање и конверзација археолошког налазишта 

Лубурић поље“ за упис на листу свјетске културне баштине UNESCO-a, чији се резултати 

очекују 2016.године. У току ове године у плану је наставак истраживања неистражених 

пећина на подручју цијеле општине. 

Током извјештајног периода Општинска управа узела је учешће у следећим културним 

манифестацијама: Светосавске свечаности, Васкршње свечаности, Ђурђевдански уранак, 

Конференција беба 2014, Видовданске свечаности, Дани косидбе "Романија 2014“, Госпојинске 

вечери културе, Међународна манифестација Недеља дјетета, Никољданске свечаности као и 

Дани дјечије радости. 

Пројекти 

1. "Опремање кабинета за биологију и хемију“ 

Финансијер: Норвешка амбасада у БиХ 

Вриједност: 48.672,22 КМ 

Имплементатор: Јавна установа Средњошколски центар „Свети Василије Острошки“ Соколац 

2. Пројекат „Заштита културне баштине и идентитета“ 

Финансијер: Министарство за људска права и избјеглице БиХ 

Вриједност: 13.000,00 КМ 

Имплементатор: општина Соколац 

3. Пројекат „Набавке школских торби“ 

Финансијери: Министарство породице, омладине и спорта Републике Српске и општина 

Соколац 

Вриједност: 2.550,00 КМ, од чега су тражена средства од Министарствапородице, омладине и 

спорта Републике Српске у износу од 2.000,00 КМ а учешће од општине Соколац предвиђено у 

износу од 550,00 КМ 

4. "Набавка народне ношње за игре из Врања – кореографија, Врањанска свита“ 

Финансијер: Република Србија – Министарство спољних послова – Управа за сарадњу са 

дијаспором и Србима из региона 

Вриједност: 16.042,36 КМ, од чега су тражена средства од Министарства спољних послова 

Републике Србије 12.738,97 КМ, а учешће општине Соколац 3.303,39 КМ 

Имплементатор: Културно умјетничко друштво „Луча“ Соколац 
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5. "Луча гори Романији“ 

Финансијери: Град Источно Сарајево и општина Соколац 

Вриједност: 9.800,00 КМ, од чега су тражена средства од Града Источно Сарајево 7.000,00 КМ, 

учешће општине Соколац 2.000,00 КМ, а средства Културно умјетничког друштва „Луча“ 

Соколац су обезбјеђена у износу од 800,00 КМ 

Имплементатор: Културно умјетничко друштво „Луча“ Соколац 

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

Финансијери: Милован Бјелица и Висока школа за услужни бизнис (ВУБ) 

Вриједност: 20.000,00 КМ 

Имплементатор: Висока школа за услужни бизнис (ВУБ) 

7. Набавка учбеника за ученике који потичу из вишечланих породица 

Финансијер: општина Соколац 

Вриједност: 10.000,00 КМ 

Имплементатор: Удружење „Мајка и дијете“ 

 СПОРТ И МЛАДИ 

Област спорта и младих у извјештајној 2014. 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 пажњи пружајући могућност младима да стекну своје приправничко 

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

редовно прмали младе за стажирање и волонтирање.  

У циљу подршке ученицима организовани пријеми најбољих ученика Основне и Средње школе, 

који су награђивани новчаним и другим поклонима. Организован пријем и за Александра 

Боровчанина, најуспјешнијег кадета 135.класе Војне Академије у Београду и добитника 

најпрестижнијег српског признања „Златне сабље“. Подржавамо рад Омладинске организације 

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

положаја омладине. 

Активности 

 Одлука о приступању у чланство Омладинске организације Соколац у Омладински  

Савјет РС; 

 Избор спортисте године општине Соколац; 

 Шаховски Сретењски турнир; 

 Омладинско и кадетско првенство Града Сокоца у шаху; 

 спортска такмичења ученика основних и средњих школа – „Мале Олимпијске игре“ 

(регионално такмичење основних и средњих школа); 

 "Видовдански спортски сусрети“ (турнир у малом фудбалу за пионире и пјетлиће, 

отворено првенство Града Источно Сарајево у атлетици за пионире); 

 Турнир у малом фудбалу у мјесној заједници  Кнежина; 
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 "Илиндан спорт фест 2014“ (футсал турнир, турнир у баскету и одбојци, такмичење у 

стрељаштву); 

 Међународни атлетски митинг и првенство РС за сениоре и сениорке; 

 Међуопштинске омладинске спортске игре  у Новом Пазару; 

 Учешће на састанцима Сталног комитета и Скупштине Моси; 

 Учешће у Комисијама за измјену Правила и посебних пропозиција; 

 3.меморијални турнир „Срђан Томић 2014“ који је окупио преко 400 дјеце из БиХ, Србије 

и Црне Горе, у организацији ОФК „Гласинац 2011“; 

 Футсал камп “Соколац“ у организацији Футсал клуба „Гласинац“ „Футсал камп“ који је 

окупио око 100 фудбалера узраста од 9 до 19 година са којима су радили еминенти 

тренери; 

 9.Штрапаријадa „Равна Романија 2014“, спонзорисање и учешће у промоцији исте; 

 Новогодишњи турнир у малом фудбалу за млађе категорије. 

Пројекти 

1. "Први посао“ - Пројекат подршке стицања радног искуства младих у статусу 

приправника у Републици Српској у 2014. години“ 

Финансијер: Јавна установа Завод за запошљавање Републике Српске 

Имплеменатор: Пољопривредна задруга „Соколац“ Соколац 

2. "Јачање локалне демократије IV (ЛОД IV)“ 

Финансијери: Европска унија и општина Соколац 

Имплементатор: општина Соколац 

3. "Подршка запошљавању приправника и волонтера“  

Финансијери: Град Источно Сарајево и општина Соколац 

Имплементатор: општина Соколац 

4. Реализација програма "ЕУ пред твојим вратима“ 

Финансијер: Европска унија 

Имплементатори: општина Соколац и невладине организације 

5. "Финансирање трошкова спортске дворане и спортске сале „Лименка“ 

Финансијер: општина Соколац 

6. "Одржавање фудбалског стадиона „Бара“и отворених спортских терена“ 

Финансијер: општина Соколац 

7. "Одржавање спортских манифестација у Сокоцу и учешће наших спортиста на 

МОСИ“ 

Финансијер: општина Соколац 

8. "Рад спортских клубова и рад Спортског друштва „Гласинац“ 

Финансијер: општина Соколац 

9. „Набавка спортских реквизита за дјецу предшколског узраста“ 

Финансијери: Министарство породице, омладине и спорта РС и општина Соколац 

10. „Набавка спортске опреме за потребе спортског друштва“ 

Финансијер: општина Соколац 
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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, 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 ове године почиње изградња нових стамбених јединица (100 станова) за рјешавање 

стамбено незбринутих породица у алтернативном смјештају и социјално најугроженијих 

категорија. 

Током извјештајног периода дата је подршка појединим удружењима приликом аплицирања за 

ЕУ 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. 

Пројекти 

1. "Набавка ултразвучног апарата и опреме“ 

За потребе Дома здравља „др Љубомир Ћеранић“ извршена је набавка три медицинска апарата: 

 мултифункционални ултразвучни апарат - за прегледе и дијагностификовање болести 

 дефибрилатор 

 кардиотопограф - за праћење срчаног ритма фетуса код трудница 

Имплементатори: Дом здравља др „Љубомир Ћеранић“ и општина Соколац 

Вриједност: 110.000,00 КМ 

2. "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 

3. 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 

4. "Имплементација УН Конвенције о правима особа са инвалидитетом“ 

Имплементатор: Удружење „Подршка“ Соколац  

5. "Социо-економско оснаживање жртава мина за 13 породица“ 

Имплементатори: „АSB Arbeiter – Samartier – Bund“ и општина Соколац 

6. Активности на оснивању „Мреже за рурални развој у Босни и Херцеговини“ 

Имплементатори: Европска унија, „АcoRD“, „WeEffect“ и ЛАГ „Деветак“ 
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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 отпадака, 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 

 у поступку израде нацрта „Измјена и допуна Просторног плана Републике Српске до 

2025. године“, узето учешће у праћењу израде преднацрта и нацрта кроз анализе 

појединих рјешења и приједлога допуна допринијело се одређеним планским 

рјешењима за простор општине Соколац; 

 израда и усвајање Нацрта Плана парцелације „Етно село Равна Романија“ – Фаза I и Фаза II; 

 израда и усвајање Измјене дијела Регулационог плана „Црно Брдо“; 

 израда и измјена дијела Регулационог плана „Занатски центар“ - Соколац (план је дошао 

до фазе преднацрта); 

 израда Идејног рјешења снабдијевања водом за будућу градњу објеката „Етно село – 

Равна Романија“; 

 израда Главних пројеката за изградњу стамбених објеката за укидање алтернативних – 

колективних смјештаја (објекти насеље „Бара“ и објекти РПСЗ – трећи талас локалитет 

„Ћилимара“); 

 у највећем дијелу МЗ извршена реконструкција нисконапонске мреже; 

 у току имплементација пројекта LED расвјете на подручју градског језгра, а чији је 

коначни резултат допринос уштеди електричне енергије; 

 на иницијативу општине Соколац, а од стране Електродистрибуције а.д. Пале, 

имплементиран Програм побољшања снадбијевања електричном енергијом; 

 реконструисане водоводне инсталације и извршена корекција цијене по 1м3, на 

водоводном систему „Психијатријске болнице“, по ком основу је извршена уштеда од 

око 200.000,00 КМ на годишњем нивоу;  

 почела реализација пројеката „Снадбијевање водом села Сокоца и Рогатице“. Радови се 

изводе на цјевоводу дужине око 1350 метара на брду Витањ. Ријеч је о пројекту чија је 

укупна вриједност око 4.000.000,00 КМ. У финансирању предвиђених радова учествује 

Фонд за повратак БиХ, Федерално мистараство за пољопривреду, шумарство и 

водопривреду, Министарство за људска права и избјеглице БиХ и Министараство за 

избјегла и расељена лица Републике Српске. 
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Пројекти 

1. Изградња, одржавање и санација инфраструктурних објеката – саобраћајнице  

Износ: 491.833,04 КМ 

2. Поправка локалних и некатегорисаних путева на  подручју општине Соколац 

(санација после поплава  2014. године)  

Износ: 95.736,45 КМ 

3. „Снадбијевање водом и канализација у општини Соколац“ 

Износ: 1.069.237,42 КМ 

4. Изградња и санација објеката 

Износ: 135.222,13 КМ 

5. Санација Споменика Војничког спомен гробља „Мали Зејтинлик“ 

Износ: 45.700,00 КМ 

6. Израда Просторно - планске документације 

Износ: 39.082,40 КМ 

7. Израда пројектно-техничке документације 

Износ: 72.853,40 КМ 

8. Заједничка комунална потрошња 

Износ: 119.141,07 КМ 

9. Програм одржавања јавне расвјете 

Износ: 125.141,07 КМ 

10. Израда пројектно-техничке документације за пројекат изградње спортско - 

рекреационог центра „Соколац“ 

Износ: 75.000,00 КМ 

11. Санација приступног пута, уградња јавне расвјете и реновирање седам просторија 

за потребе Дома здравља „др Љубомир Ћеранић“ 

Износ: 20.000,00 КМ 

12. Реконструкција нисконапонске мреже 

Износ: 200.000,00 КМ 

 КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ 

Снадбијевање водом и канализација 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 опремеод Психијатријске болнице у Подроманији до краја 

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

Припремљена је и одобрена тендерска документација за компоненту II поменутог пројекта у 

вриједности од око 2.000.000,00 КМ. 

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. 

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 

здраственог стања становника општине и допринјети бржем испуњавању услова који се у 

будућности траже законодавством ЕУ у области заштите животне средине. 

Укупна вриједност пројекта: 6.000.000,00 КМ 

Систем за пречишћавање отпадних вода 

Настављене активности за реализацију пројекта „Систем за пречишћавање отпадних вода“ у 

Гласиначком пољу, који представља наставак пројекта „Снадбијевање водом и канализација у 

општини Соколац“. Извршене су припреме елемената за израду студије изводљивости и врше 

се разговори са Европским инвестиционим фондовима око финансирање исте. 

Укупна вриједност пројекта: 4.000.000,00 € 

Когенерацијска био-енергана 

Настављене активности на Пројекту когенерације на биомасу капацитета 1МW електричне 

енергије и 4 МW топлотне енергије. 

Обављено је више разговора са потенцијалним инвеститорима, донаторима и финансијерима, те са 

представницима Свјетске банке која је заинтересована за овај пројекат и са чијим консултантима се 

активно разговара о изради студије изводљивости и припреми комплетне тендерске документације, 

за чију је израду Европска банка за обнову и развој (EBRD) обезбиједила 400.000,00 КМ. 

Укупна вриједност пројекта: 5.500.000,00 € 
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Пословна зона Подроманија - Бјелосављевићи 

Настављене активности на изради Студије изводљивости и пројекта „Пословна зона 

Подроманија. Погодност пословне зоне је што уз магистрални пут већ постоји изграђена 

комунална инфраструктура, што подразумјева олакшан приступ и прикључење 

новоизграђених објеката, а тиме и умањене трошкове за изградњу јавне инфраструктуре на 

локацији. 

Финансијер: Град Источно Сарајево 

Етно село „Соколовград“ 

Укупна површина планирана за изградњу на Равној Романији износи око 45 ха. Локација је 

подијељена на два, скоро једнака дијела, магистралним путем М-19 који повезује Србију, преко 

Зворника, са Сарајевом. 

Површина резервисана за изградњу Етно села (5.30 ха), на којој су завршени припремни 

радови, подијељена је на 6 платоа. 

Урађен је Идејни пројекат напајања електричном енергијом и јавне расвјете и приједлог 

измјештања постојеће нисконапонске мреже. Предузеће ''Елба'' д.о.о. Соколац носилац је овог 

дијела пројекта. 

Завршен је дио техничке документације: 

 идејни пројекат, којим је дато основно обликовно, функционално и техничко рјешење 

објекта и позиција објекта у простору); 

 дио главног пројекта и то графички прикази пројектног рјешења и елаборат, односно 

прорачун статике. 

Спортско-рекреативни центар „Соколац“ 

На простору површине цца 75000 м2 (7,5 ха) планирана је изградња Спортско-рекреативног 

центра општине Соколац. Овај спортско-рекреативни центар је димензиониран тако да 

подмири потребе за спорт и рекреацију становништва општине Соколац и припадајуће регије – 

гравитирајућа подручја. Завршена је израда пројектно-техничке документације у износу од 

75.000,00 КМ. 

Осим постојећих спортских објеката, као дио Спортско-рекреативног центра су и 

новопланирани објекти подијељени у четири цјелине: 

 Тениски комплекс 

 Базенски комплекс 

 Универзална спортска површина 

 Парковска зона 

Укупна вриједност пројекта: 5.000.000,00 КМ 

Ревитализација фарме крава у Подроманији 

Финансијер: "ТЦ зона" Бања Лука 

Имплементатор: "ТЦ зона“ Бања Лука 

Укупна вриједност пројекта: 5.000.000,00 КМ 
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 СТРАТЕШКИ ДОКУМЕНТИ 

Стратегија социјалне заштите општине Соколац 2014-2018. 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 издефинисани 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. 

Споразум о сарадњи са лондонском фирмом „Hydro power energy“ из Лондона за 

изградњу хидроелектрана на Биоштици 

Овим документом предвиђена израда студије изводљивости о хидроенегргетским 

потенцијалима на подручју наше општине. Чувеној лондонској фирми уступљен водоток ријеке 

Биоштице и водовода. Општина преузела обавезу да достави све податке који се буду од ње 

тражили и да обавијести о овом послу надлежне институције у Републици Српској – 

Електропривреду РС и Електродистрибуцију. Студија изводљивости ће показати са коликим  

воденим потенцијалом располаже општина Соколац и да ли ће се на Биоштици моћи градити 

хидроцентрале веће снаге од 250 киловата.  
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 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 досљедној 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. 

Извршени су избори у свим Мјесним заједницама, чиме је створен јавни сервис за потребе 

грађана. 

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, друштвених мрежа, те путем wеб 

портала Соколац-срце Романије, једине веб странице општинске управе у БиХ таквог типа. 

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. 

У циљу најбржег пласирања информација, у изради је Андроид апликација општине, чијом ће 

реализацијом Соколац добити обједињен систем интернет маркетинга.  

По други пут смо учествовали у емисији под називом „Недељно поподне“ која је у трајању од 

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

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

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.  

Европски покрет у Босни и Херцеговини додијелио је општини Соколац плакету „Европски 

отворени град БиХ 2014" којом је Сокоцу, јединој општини у РС, и званично потврђено 

признање великог труда, залагања и рада на развоју и напретку какав претходи придруживању 

БиХ европским интеграцијама. 
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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 

извршнихпослова 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 уопште 

функционисање, треба нагласити како су кључни циљеви из Програма рада за 2014.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 у 2015.години. 

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

благовременом обављању послова. 

Стварамо услове да грађани буду задовољни, да недостатке претворимо у изазове и да 

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

Републику Српску, стварајући амбијент да грађанима Сокоца буде боље. 

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

данестане 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, стријепеи даље око своје егзистенције. 

Показали смо да заједно доста тога можемо урадити. Током прошлогодишњих катастрофалних 

поплава, и поред тешке финансијске ситуације наше општине, несебично смо помогли 

поплављеним подручјима и угроженом становништву Бијељине, Шамца, Добоја, Братунца, 

Шековића... 

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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