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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 2016. години, обављао је низ послова на основу и у оквиру Устава, Закона о локалној 

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

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

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

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

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

унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Општинке управе општине 

Соколац. 

 УВОД 

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

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

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

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

значајно утичу на ефикасност. 

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

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

брзом и ефикасном пружању услуга грађанима и транспарентности рада органа Општинске 

управе. 

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

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

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

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

подигне на виши ниво. 

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

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

Извјештајни период добрим дијелом карактерише наставак започетих активности и 

реализација планираних пројеката који имају за циљ унапређење стања у појединим 

областима. 

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

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

2016. 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, НАТО штаба, представници Града Источно 

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

Амбасадори, директор ЈП „Шуме Републике Српске“, 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.  

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 2016. 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. 

Извршени су и најважнији задаци Одјељења општинске управе који су од општег или 

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

локалног предузетништва.  

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 2016. 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 

2016. години, усклађивана са реалним потребама и условима, у циљу успјешног обављања 

послова и повећања ефикасности. 
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У извјештајном периоду Општинска управа општине Соколац радила је на основу Устава, 

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

прописима, те другим подзаконским актима. 

Надлежности Општинске управе су:  

 извјештава и спроводи прописе Скупштине општине и Начелника општине Соколац;  

 припрема нацрте Одлука и других аката које доноси Скупштина и Начелник општине; 

 извјештава и спроводи законе и друге прописе и обезбјеђује вршење послова чије је 

извршење повјерено општини; 

 врши и друге послове које јој  повјери Скупштина општине и Начелник oпштине. 

Рад Општинске управе општине Соколац, према Одлуци о оснивању, организован је у 5 

одјељења и 3 одсјека: 

1. Одјељење за општу управу, 

2. Одјељење за привреду и финансије, у чијем саставу су формирана и два одсјека: Одсјек 

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

3. Одјељење за локални развој, у чијем саставу је образован и Одсјек за пољопривреду, 

4. Одјељење за  просторно уређење и стамбено-комуналне послове, 

5. Одјељење комуналне полиције. 

У Општинској управи општине Соколац укупно је у радном односу 95 лица. 

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

 службеника ......................................................................................... 73 

 техничких радника...........................................................................10 

 помоћних радника ............................................................................ 9 

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

служба скупштине и Стручна служба нaчелника. 

Рад појединих одјељења у 2016. години детаљно је презентован у Извјештају о раду Општинске 

управе општине Соколац за 2016. годину.  
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 ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ 

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

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

реализовано низ активности усмјерених на побољшање тренутног стања у свим привредним 

областима, а нарочито у области пољопривреде и сточарства. 

У извјештајном периоду, 229 пољопривредних произвођача је мљекарама испоручило укупно 

2.134.895 литара млијека, што је за 507.895 литара више у односу на претходну годину. 

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 2016. године, 

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

области локалног развоја. 

Активности 

 посредовање и пружање услуга произвођачима млијека који имају право на поврат 

паушалног ПДВ-а од 5%; 

 посредовање и пружање услуга за 748 пољопривредника како би остварили право на 

регресирано дизел гориво, које су требовали у количини од 325.133 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 19 пластеника  и подстицаји за пластеничку производњу; 

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

 дато у закуп и под концесију 634.252 хектара пољопривредног земљишта на територији 

општине Соколац и 63,4 хектара на основу уговора који су продужени из 2008. године; 

 редовно су обилажена угрожена подручја са болешћу плавог језика, сачињено 68 
записника на основу којих су пољопривредни произвођачи за угинула 262 грла оваца 
добили дјелимичну одштету од стране Министарства пољопривреде. 

 

Пројекти 

1. Пројекат  подршке запошљавању лица изнад 45 година старости у 2016. години, ЈУ 
Завод за запошљавање Републике Српске. Пројекат се финансира  средствима буџета 
Републике Српске. Одобрена средства 4.500,00 КМ за самозапошљавање једног лица 
изнад 45 година старости. 
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2. Пројекат  подршке стицању радног искуства младих у статусу приправника у 

Републици Српској у 2016. Години, ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске. Износ 
се финансира средствима буџета Републике Српске и Завода за запошљавање Републике 
Српске. Одобрена средства 19.104,48 КМ на годишњем нивоу за  суфинансирање 100% 
износа бруто плате за два приправника - дјеца погинулих бораца, без радног искуства са 
ВСС.  

3. „Унапређење сарадње са исељеништвом кроз модернизацију рада локалне 
заједнице увођењем е-управе“, урађен наративни и финансијски извјештај према 
Министарству за људска права и избјеглице БиХ. 

4. „Економско оснаживање угрожених породица са села путем увођења пластеничке 

производње“. Набављено је укупно 19 пластеника за угрожене породице са подручја 

општине Соколац. Финансијери су „World Vision“, Град Источно Сарајево и Општина 

Соколац. Пројекат је урађен у сарадњи са Локалном акционом групом ЛАГ „Деветак“ и 

Удружењем грађана „Аурора“ Соколац. Урађена комплетна пројектна документација, 

имплементиран пројекат и написани финансијски и наративни извјештаји.  

 

5. „Реконструкција дијела фасаде – сокла на храму Светог великомученика Георгија“, 
Пројекат изградње и одржавања споменика и спомен обиљежја. Финансијер је 
Министарство рада и борачко инвалидске заштите Републике Српске, пројектна 
апликација урађена за Српски православни манастир Светог великомученика Георгија 
Равна Романија. 
 

6. „Развој сточарства и побољшање квалитета и количине млијека“, USAID/Sweden 
Farma II - Пројекат развоја тржишне пољопривреде, позив RFA 002 2016 Повећање 
конкурентности у сектору мљекарства, пројектна апликација урађена за Акционарско 
друштво за пољопривредно сточарску производњу „Планина“ Хан Пијесак.  

 

7. „Повећање конкурентности сектора љековитог и ароматичног биља путем 
примјене нових технологија“, USAID/Sweden Farma II – Пројекат развоја тржишне 
пољопривреде, позив RFA 004 2016 Подршка економском оснаживању жена у сектору 
љековитог биља, пројектна апликација урађена за друштво са ограниченом 
одговорношћу „Биље и љекобиље“ д.о.о.  

 

8. „Improved quality and diversification of the tourism offer in municipalities of Sokolac 
and Plužine by using AR/VR technology“, први позив за достављање пројектних 
приједлога  за Програм прекограничне сарадње између Босне и Херцеговине и Црне 
Горе  2014-2020 (IPA II). Вриједност пројекта је 380.000,00 еура. Урађена пројектна 
апликација. 
 

9. “Economically empowered rural women in Bosnia and Herzegovina and Montenegro“, 
први позив за достављање концепта приједлога пројеката програма IPA II (2014-2020), 
урађена пројектна апликација. 
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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 2016. 

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

Удружењима која дјелују у области образовања и културе.  

Активности 

 одобрено 86 студентских стипендија за школску 2015/2016.годину; 

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

школској 2015/2016. години, у циљу додјеле општинских признања на дан Крсне славе 

општине Соколац; 

 на захтјев Средњошколског центра „Св. Василије Острошки“ Соколац достављена 

сагласност на План уписа у први разред средњих школа; 

 достављено мишљење Министарству просвјете и културе РС на приједлог Плана 

образовања одраслих на подручју Републике Српске, за 2016. годину. 

 

Током извјештајног периода Општинска управа узела је учешће у следећим културним 

манифестацијама: Светосавске свечаности, Васкршње свечаности, Ђурђевдански уранак, 

Конференција беба 2016, Видовданске свечаности, Дани косидбе "Романија 2016“, Госпојинске 

вечери културе, Међународна манифестација Недеља дјетета, Никољданске свечаности, Дани 

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

 

Пројекти 

1. „Јачање капацитета Јавне установе за културу „Перо Косорић“ и унапређење 

културних садржаја на подручју Сокоца“.  Урађен наративни и финансијски извјештај 

за Јавну установу за културу „Перо Косорић“ Соколац према Министарству цивилних 

послова БиХ. 

 

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. 

 

СПОРТ И МЛАДИ 

Област спорта и младих у извјештајној 2016. 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 
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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 

 17. избор спортисте године општине Соколац,  додјела признања најуспјешнијим 

спортистима општине; 

 12.  шаховски Сретењски турнир за сениоре у организацији Шаховског клуба „Гласинац“ 

и омладинско и кадетско првенство града Сокоца у шаху; 

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

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

Средња школа из Сокоца уз техничку подршку Спортскогдруштва“Гласинац“и 

Атлетскогклуба „Гласинац“; 

 Спортско друштво"Гласинац" и Атлетски клуб "Гласинац"средином априла били су 

организатори активности у оквиру пројекта Свјетске атлетске федерације (ИААФ) под 

називом "ИААФ дјечија атлетика"; 

 Спортска такмичења ученика основних и средњих школа у малом фудбалу, баскету и 

одбојци под називом "Дани спорта и рекреације", подршка општине и међународне 

оргнаизације World Vision; 

 „Спортска такмичења поводом Илиндана - 5-и „Илиндан спорт фест“ такмичења у малом 

фудбалу, кошарци, одбојци, стрељаштву и атлетици. Поред спортског манифестација је 

добила и забавни карактер, одржан је концер групе "Амадеус бенд"; 

 Међународни атлетски митинг и првенство РС за сениоре и сениорке, учешће узело 100  

спортистаиз РС, федерације БиХ,  Србије и Црне Горе; 

 53. Међуопштинске омладинске спортске игре  у Рогатици; учешће 150 соколачких 

спортиста у 12 спортских грана, одлични резултати 4 златне медаље, 8 сребрених, 3 

бронзане, генерални пласман соколачких спортиста прво мјесто и прво мјесто у женској 

конкуренцији, додјељен пехар за најкомплетнију гостујућу екипу; 

 5. меморијални турнир „Срђан Томић“ учесници млади од 8 до 15 година из цијеле БиХ, у 

организацији  Омладинског Фудбалског клуба „Гласинац-2011“; 

 Атлетски клуб „Гласинац“, 3 медаље на интерконтиненталним спортским играма у 

Турској, сребрена и бронзана медаља са европског првенства малих земаља-Малта, 

бронзана медаља на Балканском првенству за сениорке у Румунији, сребрена медаља на 

Балканском првенству за млађе јуниорке у Србији-Крушевац. Шест  атлетичара и 

атлетичарки наступило је за репрезентацију БиХ по свим узрасним категоријима; 

 Атлетска  такмичења у Сокоцу: појединачно првенство БиХ за  цицибане-ке и млађе 

пионире-ке, првенство РС за сениоре и сениорке Соколац  (16.-и међународни атлетски 

митинг);. 

 Кошаркашки клуб "Соколац, успјешни наступи сениорске екипе у оквиру Прве лиге РС, 

те  успјеси млађих селекција на међународном кошаркашком турниру у Француској, 

освојено 2. и 3. мјесто; 

 Успјеси Снежане Боровчанин, чланице Смучарског клуба "Гласинац", репрезентативке 

БиХ у смучарком трчању и батлону на домаћим и међународним такмичењима, те 

наступ Анђеле Самарџије на Олимпијским играма младих у Аустрији; 
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 Успјеси  Карате клуба "Гласинац", бројне медаље са домаћих и међународих такмичења, 

поједниначни успјеси Исидоре Боровчанин, златна медаља у категорији кадеткиња   на 

првенству Балкана у Сарајеву ВКФ федерација. Захваљујући освојеној балканској 

медаљи Исидора је изборила наступ и учествовала  на Европском првенству у Софији; 

 Јуниорско  и сениорско првенство РС,  коло лиге за јуниоре у организацији Стрељачког 

клуба „Гласинац“ ; 

 Остали спортски клубови ( одбојкашки клуб, рукометни, клуб  малог фудбала, женски 

фудбалски клуб), такође су уз подршку локалне заједнице успјешно реализовали своје 

програмске активности;  

 У организацији Планинарског друштва “Гласинац“ одржане су бројне планинарске 

манифестације издвајамо: КУП Републике Српске и 5. меморијално такмичење 

„Свјетлана Комленовић“, активности на обиљежавању највишег врха Романије, затим 

походи:  први прољећни поход на Романију - Велики Лупоглав, "Стазе пријатељства 

Романија 2016" и "стазама Романије", те  више планинарских излета на Црвене Стијене и 

друга соколачка излетишта; 

 Удружење спортских риболоваца "Биоштица" Соколац - успјешна реализација низа 

активности у циљу  подмлађивања чланства, афирмације спортског риболова као и 

рекреативних спортских активности; 

 У току 2016. године Спортско друштво постало је члан Солидарне групе Соколац коју 

чине представници институција, организација и удружења који су обједињени у 

јединствено тијело ради пружања заштине, помоћи и подршке дјеци и младима. 

Акциони план Солидарне групе Соколац за 2016. годину усвојила је Скупштина општине 

Соколац и већина програмских активности из плана успјешно је реализована уз 

подршку локалне заједнице и међународне хуманитарне организације World Vision. 

Најзначајније је поменути отварање Дјечијег кутка за развој животних вјештина у 

просторијама спортске дворане Соколац. У организацји Солидарне групе организован је 

и округли сто на тему "Рано откривање и праћење дјеце под ризиком кроз моделе 

теренског рада"; 

 Спортски радници и  тренери присуствовали су бројним едукацијама у организацији 

гранских спортских савеза, а у Сокоцу је одржан семинар под називом "Инклузија дјеце 

кроз спортске активности"; 

 Спортска дворана Соколац била је на располагању за бројне спортске и културно 

забавне манифестације, а издвајамо: школска спортска такмичења, хуманитарне 

турнире, концерте културно умјетничког друштва "Романијска луча", избор за мис 

сарајевско-романијске регије; 

 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. 
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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.  

ЛОД методологија (јачање локалне демократије) има за циљ да пружи јасне процедуре  за 

транспарентну додјелу средстава организацијама цивилног друштва, да осигура квалитет у 

процесу планирања и провођења пројеката за пружање услуга на локалном нивоу и друге 

релевантне активности које организације цивилног друштва спроводе у локалној заједници. 

Уз пројектни приступ, Општина Соколац своје циљеве, који су постављени у стратегији  развоја, 

реализују заједно са организацијама цивилног друштва. Пројектни приступ подразумјева да се 

на јаван и транспарентан начин расписује позив свим организацијама цивилног друштва, да 

доставе своје пројектне приједлоге, који бивају оцијењени од комисије и на крају финансирани 

из буџета Општине Соколац. 

Везано за ЛОД методологију, Општина Соколац је путем јавног конкурса одабрала организације 

цивилног друштва које су од локалног интереса, усвојила Правилник о расподјели средстава и 

расписала конкурс за додјелу средстава истим. 

Пројекти 

1. „ПРО – Будућност пројекат“, четворогодишњи пројекат, уз подршку Америчке агенције 

за међународни развој (УСАИД), у сврху доприноса изградњи помирења и повјерења 

међу људима у Босни и Херцеговини. Имплементатор је ЦРС БиХ у сарадњи са 

Фондацијом Мозаик, Каритасом Бискупске конференције Босне и Херцеговине, Форумом 

грађана Тузле и Хелсиншким парламентом грађана Бања Лука.  

 

2. „Имплементација Закона о несталим особама БиХ и заштита права породица“,  

Министарство за људска права и избјеглице Босне и Херцеговине, позив за додјелу 

грант средстава удружењима породица несталих лица у Босни и Херцеговини за 2016. 

годину, пројектна апликација урађена за Општинску организацију породица 

заробљених и погинулих бораца и несталих цивила Соколац, реализација пројекта у 

току. 

 

3. Пројекти Удружења младих "Мобилијар" 

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

заједно“  спортско такмичење у дисциплинама street workout -  подршка општине 

Соколац, ПРО Будућност пројекат и међународне организације World Vision,  

2. Едукација за младе на тему: Пословне вјештине, уз подршку општине Соколац, ПРО- 

Будућност пројекат, 

3. Едукација за младе на тему: Писање пројектних приједлога, уз подршку општине 

Соколац, Ад хок иницијатива УСАИД програм, 

4. Отварање Локалног волонтерског сервиса Соколац, подршка општине Соколац и  ОКЦ 

Бања Лука 
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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. 

Активности 

 У поступку израде Измјене и допуне дијела Регулационог плана „Баре“ у  Сокоцу  чији 

поступак израде је започет 2015. године израђен је приједлог одлука о усвајању 

приједлога плана и план је усвојен у фебруару 2016. године.  

 Проведене су све активности око израде Измјене дијела  Регулационог плана „Спортска 

дворана“ у  Сокоцу (простор градске фонтане) који је започет 2015. године.  

 

Пројекти 

1. „Снабдијевање водом и канализација у општини Соколац“, компонента II са 

припадајућим радовима на: Подпројекти компоненте II - водоводна мрежа и 

Подпројекти компоненте II - канализациона мрежа.  

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

 

2. Пројекат ЦЕБ II вриједности 1.096.994,24 ЕУР-а који 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 

ЦРС-а, утврђена је листа крајњих корисника. У априлу 2017. године се очекује 

расписивање тендера, који ће спровести Министарство за избјеглице и расељена лица 

Републике Српске.  

 

3. Јавна расвјета 

- Изградња јавне расвјете Казани 

Износ: 26.618,00 КМ 

 - Изградња јавне расвјете Лазе 

  Износ: 17.427,00 КМ 

 - Изградња јавне расвјете у улици Старине Новака 

  Износ:  6.962,00 КМ 

 - Изградња јавне расвјете Брезјак-улица Пере Косорића 

  Износ:   6.950,00 КМ 

 - Изградња јавне расвјете у улици Алексе Шантића 

  Износ:   7.002,00 КМ 
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4. Водовод и канализација 
 - Водоводна мрежа Каљина – Педише – Шахбеговићи – Бујеч – Буковик 
  Износ:   27.447,00 КМ 

 - Водоводна мрежа Кнежина 
  Износ:   17.239,00 КМ 

 - Канализација – насеље Лазе, Ћилимара и Бара 
  Износ:   30.592,00 КМ 

 
5. „Реконструкција и асфалтирање дионице локалног пута на подручју општине 

Соколац“, финансијер Инвестиционо развојна банка Републике Српске, урађена 

пројектна апликација. 

 

6. „Асфалтирање пута у Мјесној заједници Кнежина - Општина Соколац“, пројекат за 

додјелу помоћи у обнови и изградњи комуналне инфраструктуре на просторима гдје 

живе расељена лица и повратници. Финансијер је Министарство за људска права и 

избјеглице БиХ. Вриједност пројекта 100.000 KM. 

 

 КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ 

Снабдијевање водом и канализацијa у општини Соколац 

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

са припадајућим радовима на: Подпројекти компоненте II - водоводна мрежа и Подпројекти 

компоненте II - канализациона мрежа. 

 

Реализовано је сљедеће: 

 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; 

 зонирање водоводног система, тј. растерећење система преспајањем и уградњом 

редуцир-вентила; 

 изградња канализационог система у дужини од 1.000 метара према Вражићима; 

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

у дужини од 6.000 метара; 

 изградња канализације у насељу Балтићи. 

 

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.  

Укупна вриједност пројекта: 6.000.000,00 КМ без ПДВ-а. 
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Системско рјешавање водоснабдијевања, канализације, пречишћавања отпадних 

вода, заштите изворишта и животне средине 

Израђена је Студија изводљивости као важан корак ка рјешавању проблема водоснабдијевања 

и отпадних вода. Стручни тим Европске инвестиционе банке радио је на изради студије 

изводљивости пројекта  „Системско рјешавање водоснабдијевања, канализације, 

пречишћавања отпадних вода, заштите изворишта и животне средине". Овим пројектом 

ријешиће се проблем отпадних вода, сливова, изворишта и отворити перспектива развоја 

општине као здраве животне средине. 

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

Кроз студију изводљивости обрађена су сва питања и проблеми који постоје у 

водоснабдијевању и канализационом систему. Квалитетна студија изводљивости отвара 

могућности за финансирање из фондова Европске уније, који подржавају програме у области 

заштите животне средине.  

 

Систем даљинског гријања на биомасу са когенерацијом  

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

Capital Advisors“  урадили су Студију оправданости система даљинског гријања на биомасу са 

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

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

Пројекат је добио подршку свих ресорних министарстава. Влада Републике Српске је 30. 

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

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

Ранкиновог циклуса капацитета производње електричне енергије од 1 МW и топлотног 

капацитета од 4,1 МW.   

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

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

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

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

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

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

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

гријања, како постојећих тако и нових, који ће бити обухваћени системом даљинског гријања 

Јавни позив за реализацију пројекта објављен је 31.05.2016. године у ''Вечерњим новостима'', на 

веб страници Владе РС, веб страници Европске банке за обнову и развој (ЕБРД) и веб страници 

Општине Соколац. Четири компаније доставиле су захтјеве за учешће у предвиђеном року. 

Комисија за избор приватног партнера извршила је селекцију на основу тражених 

квалификационих услова датих у тендерској документацији и констатовала да су два понуђача 

испунила услове за даље учешће у тендерској процедури. По истеку рока за достављање 

иницијалних понуда, у коме није примљена ниједна понуда, донесена је Одлука о поништењу 

поступка избора приватног партнера. 

У сарадњи са Центром за економски, технолошки и околински развој „CETEOR“d.o.o.  у току је 

анализа и припрема докумената за расписивање новог јавног позива за реализацију пројекта. 
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Укупна вриједност пројекта: 15,2 милиона КМ. 

 

„Пројекат побољшања локалног окружења за инвестирање (LIFE) у општини Соколац“ 

Кроз процес регулаторне реформе направљен је детаљан план рада на компоненти привлачења 

инвестиција и рада са инвеститорима у Општини Соколац. 

По први пут је направљен инвестициони профил Општине Соколац са фокусом на конкретне 

ивестицијске локације, секторе и остале потенцијалне конкурентске предности за инвестирање 

у Општини Соколац. 

Креирана је листа подстицаја које Општина Соколац нуди инвеститорима и направљен је 

регистар подстицаја који је постављен на општинску „web“ страницу. Листа укључује све врсте 

инвестиционих подстицаја (фискалне/нефискалне) за приватни сектор који су у надлежности 

општине. 

Успостављен је Привредни форум општине Соколац који окупља привреднике из 

најзначајнијих сектора Општине, представнике обрзовних институција и и пољопривредника, а 

све са циљем унапређења сарадње са приватним сектором и бољег разумијевања њихових 

потреба и отклањања препрека на које наилазе. 

Пописано је укупно 119 процедура у оквиру свих општинских одјељења, а у већини њих су 

након усвајања препорука постигнута значајна поједностављења, како за грађане и 

привреднике, тако и за службенике Општине Соколац. У склопу ове регулаторне реформе 

значајно је скраћено вријеме и снижени су трошкови прибављања дозвола и сагласности за 

постојеће и нове фирме, поједностављен је процес регистрације пословања и значајно је 

повећана транспарентност и ефикасност локалне јавне администрације. Убудуће, привредници 

и грађани неће морати уз захтјев да подносе документацију која се издаје у општинским 

органима или је раније предата општинским органима. Она ће се прибављати по службеној 

дужности у оквиру општинских органа што ће значајно смањити трошкове, вријеме чекања и 

кораке у процесу добијања неопходних дозвола.  

Све усвојене препоруке за све облике поједностављења (рокове, информације, документе, 

обрасце...) ступиле су на снагу доношењем Одлуке о усвајању препорука, Одлуке о 

рационализацији поступања по захтјевима странака и Правилника о рационализацији рада 

општинске управе општине Соколац, што је предтављало темељ за израду Електронског 

регистра који садржи све процедуре које се спроводе пред општинским органима на захтјев 

странке, са свим информацијама везаним за сваки поступак појединачно и обрасцима за 

подношење захтјева. На овај начин корисници на најбржи начин могу доћи до информација као 

што су: коме се подноси одређени захтјев, која документација је потребна, у ком року ће захтјев 

бити ријешен, која је цијена и сл. Омогућено је преузимање образаца захтјева за све 

административне поступке и уведена је online анкета на Е- регистру чиме је побољшана 

транспарентност. Е-регистар је постао оперативан 1. септембра 2016. године. 

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. 
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Ревитализација фарме крава у Подроманији 

Финансијер: “ТЦ зона” Бања Лука 

Имплементатор: “ТЦ зона“ Бања Лука 

У 2016. години, спроведен је поступак додјеле концесије, права обављања дјелатности 

коришћењем пољопривредног земљишта површине 428 ha  на одређено вријеме, под условима 

прописаним законом. У току је припрема земљишта за сјетву. 

 

 СТРАТЕШКИ ДОКУМЕНТИ И СТУДИЈЕ  

СТУДИЈА О УТИЦАЈУ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ НА 

ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ СОКОЛАЦ 

Већ неколико деценија се покушава осмислити квалитетан и одржив систем управљања 

отпадом којим ће се спријечити, не само угрожавање животне средине него и самог човјека 

односно његовог здравља. Проблем заштите и очувања животне средине се све више намеће 

као императив и обавеза свих земаља, па тако и Босне и Херцеговине. 

Циљ Студије је да сагледа цјелокупно стање у области управљања отпадом на подручју Сокоца, 

анализирају могућности и економска исплативост увођења рециклажног раздвајања отпада и 

оснивања рециклажног дворишта, те да конкретан приједлог мјера за управљање отпадом на 

подручју Сокоца, у циљу очувања природних ресурса и животне средине. 

Овом Студијом извршена је идентификација тренутног стања на подручју општине Соколац у 

домену сакупљања и одлагања отпада, стања инфраструктуре, броја и величине дивљих 

депонија, те неопходних материјално – техничких услова и капацитета потребних за 

унапређење постојећег и увођење интегрисаног сакупљања комуналног отпада. Студија је 

основа за планирање будућих корака и инвестиција усмјерених ка унапређењу управљања 

отпадом, смањењу ризика по животну средину и здравље људи, успостављању потребне 

инфраструктуре за увођење интегрисаног управљања отпадом, те смањењу количина 

комуналног отпада уз ефикасније кориштење ресурса. 

СТУДИЈА О РЕКОНСТРУКЦИЈИ И УНАПРЕЂЕЊУ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ У СИСТЕМУ  

ЈАВНОГ ОСВЈЕТЉЕЊА ОПШТИНЕ СОКОЛАЦ 

 

Потрошња електричне енергије у систему јавног освјетљења и трошкови одржавања истог 

чине битну ставку у буџету Општине Соколац. У посљедње вријеме када је цијена енергије и 

енергената у тренду пораста, препознали смо сегмент јавне расвјете као једно од 

најинтересантних поља дјеловања у смислу реконструктивних захвата са циљем уштеде 

енергије. Овоме доприноси и чињеница да је постојећи систем јавне расвјете неефикасан, те да 

сходно томе представља огроман потенцијал када је у питању уштеда. 

Технички, еколошки, економски и функционално гледано овом студијом су обрађени аспекти 

техно-економске анализе уз стриктна придржавања еколошких препорука као и препорука 

међународног комитета за освјетљење.  

Циљ студије је да омогући избор оптималног рјешења, односно захвата који је исплатив или 

прихватљив, да би задовољили захтјеве одрживог пословања и функционалности јавне 

расвјете. Тиме се првенствено мисли на могућност контроле нивоа и квалитета освјетљености 

у складу са потребама саобраћајнице или других конкретних објеката који су предмет 

освјетљења.  
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Савремене технологије нуде јасна и врло практична рјешења са могућностима управљања 

јавном расвјетом сходно потребама, што пружа шансу за озбиљне уштеде елекричне енергије.  

На основу израђене студије, Општина Соколац је добила сагласност за реализацију пројекта од 

Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију, Министарства финансија и 

Владе Републике Српске. 

 ЈАВНОСТ И ТРАНСПАРЕНТНОСТ РАДА 

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. 

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

Учествовали смо у емисији под називом „Недељно поподне“ која је на најбољи могући начин 

представила нашу општину, њено културно-историјско насљеђе, домаће производе и све 

остало што је од значаја за 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.  

 

 ЗАКЉУЧАК 

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

извјештајном периоду одговорно и квалитетно испунити своју обавезу вођења извршних  

послова Општине као јединице локалне самоуправе.  

Иако су у овом извјештајном периоду урађени планирани послови, као и 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 – 2016. године) на приходе од ПДВ-а,  Општина 

Соколац је забиљежила  мањи приход у износу од 882.047,30КМ са трендом раста умањења. 

Без обзира на све проблеме, треба нагласити како су кључни циљеви из Програма рада за 2016. 

годину реализовани.  
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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 

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.  

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 2017. години. И 

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

ефикаснијем  обављању послова. 

 

 

 НАЧЕЛНИК  

 Милован Бјелица, дипл.ек.  
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