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Одредбама  члана 54. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05, 98/13 и 97/16), дефинисано је да начелник 

Општине заступа и представља Општину, носилац је извршне власти у Општини, 

руководи Општинском управом општине Соколац и одговоран је за њен рад. 

У складу са чланом 59. став 14. поменутог Закона, начелник Општине, у оквиру својих 

надлежности између осталог, подноси на усвајање Скупштини општине и извјештај о 

свом раду и раду Општинске управе. 

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

извршне функције у 2019. години, обављао је низ послова на основу и у оквиру Устава, 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 101/04, 

42/05, 118/05, 98/13 и 97/16), Закона о буџетском систему Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), Закона о 

трезору („Службени гласник Републике Српске“, број: 28/13), као и других закона и 

прописа Републике Српске и Босне и Херцеговине чије је извршење повјерено општини, 

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

унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Општинке управе општине 

Соколац. 

 УВОД 

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

сложеност и садржај обављених послова и оцијенити успјешност и ефикасност у раду 

начелника, кабинета начелника, Општинске управе и њених организационих дијелова, 

али и многи проблеми који прате рад као и утицај спољних фактора који отежавају и 

усложњавају функционисање и значајно утичу на ефикасност. 

У овом извјештајном периоду активности су усмјерене како на редовне, програмом 

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

Инсистирао сам на брзом и ефикасном пружању услуга грађанима и транспарентности 

рада органа Општинске управе. 

Приликом реализације програмских задатака придржавао сам се Устава, Закона, 

Статута општине Соколац, одлука и ставова Скупштине општине Соколац. При томе 

сам настојао и залагао се да се побољша положај Општине као јединице локалне 

самоуправе, да се проведу законске одредбе које регулишу њен статус, те да се 

квалитет живота грађана општине подигне на виши ниво. 

Остваривање функције начелника када су у питању развојни пројекти битно је 

опредијелио и реални економски оквир. 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 2019. години. Тачније, приказане су главне активности у раду начелника 

према подручјима дјеловања и дјелокруга извршених послова. 
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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 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 Предсједник Републике Српске, Предсједник Владе Републике Српске, 

министри у Влади Републике Српске, министри у Савјету министара БиХ, министри у 

Влади Федерације БиХ, директори јавних предузећа и установа из Републике Српске, 

директори агенција на нивоу БиХ, посланици у Народној скупштини РС и 

Представничком дому ПС БиХ, градоначелници и начелници градова и општина из 

Републике Српске, Србије и Федерације БиХ, чланови кабинета Предсједника Републике 

Србије, МУП-а и Министарства одбране Србије и Генералштаба Србије, представници 

дипломатског кора у БиХ, представници Европске банке за обнову и развој (EBRD), 

Европске инвестиционе банке (EIB), Свјетске банке и Развојне банке Савјета Европе. 

Општину Соколац више пута посјетили су представници UNDP-a, OSCE-a, USAID-a, SIDE, 

FAO-a, UNESCO-a, многе привредне и политичке делегације, представници Борачке 

организације РС, удружења ветерана, удружења грађана, представници средстава 

информисања,  међународних организација, представници повратничких Удружења,  

бројни фондови и други.  

Начелник општине Соколац угостио је највише црквене великодостојнике Српске 

православне цркве и Исламске вјерске заједнице. 

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

Универзитетима у Републици Српској, Академијом наука и умјестности РС и БиХ, са 

научним производним институтима, као и са Републичким синдикатима и 

Правобранилаштвом. 

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

кључни циљеви из програма рада начелника за 2019. годину успјешно реализовани. 

Стварањем бољих услова, односно напорним радом, појачаном контролом и додатним 

улагањем у едукацију, направљени су помаци у транспарентнијем, ефикаснијем и 

квалитетнијем функционисању Општинске управе у служби грађана и локалног 

развоја. 

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

континуирано дјеловање на унапређењу пословања, те што квалитетнијем и 

ефикаснијем комуницирању и рјешавању захтјева грађана. 
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Посматрајући протеклу годину са становишта буџетског оквира, те пуњења буџета у 

односу на планске оквире и ребаланс буџета за 2019. 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 2019. години усклађивана са реалним потребама и условима, у 

циљу успјешног обављања послова и повећања ефикасности. 

У извјештајном периоду Општинска управа општине Соколац радила је на основу 

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

законским прописима, те другим подзаконским актима. 

Надлежности Општинске управе су:  

 извјештава и спроводи прописе Скупштине општине и начелника општине;  

 припрема нацрте одлука и других аката које доноси Скупштина и начелник 

општине; 

 извјештава и спроводи законе и друге прописе и обезбјеђује вршење послова 

чије је извршење повјерено општини; 

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

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

четири одјељења и три одсјека: 

1. Одјељење за општу управу, 

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

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

3. Одјељење за локални развој, 

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

саставу Одсјек комуналне полиције, 

У Општинској управи општине Соколац укупно је у радном односу 99 лица, од чега су 4 

функционера. 

Стручне и друге послове за потребе Скупштине општине и начелника општине обавља 

Стручна служба Скупштине и Стручна служба нaчелника.  
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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. 

Крајем 2019.године почеле су активности на изради Стратегије развоја општине 

Соколац за период 2020. – 2030.година, планских докумената за подручје Равне 

Романије, парка-шуме ,,Талине“, активности на изградњи трга и Градске куће ,,Соколац“ 

и паркинга у насељеном мјесту Соколац за путничка и теретна возила. 

Преко консултантске фирме ,,Шума план“ израдили смо веома значајан документ 

,,Шумскопривредна основа“  за шуме у приватној својини на подручју општине Соколац 

за период 01.01.2018. до 31.12.2027.година. 

У извјештајном периоду, 220 пољопривредних произвођача је мљекарама испоручило 

укупно 2.586.800 литара млијека. Од тога 56 произвођача је испоручило ДОО „Милкос“ 

414.800 литара млијека, а 164 произвођача је испоручило ДОО „Пађени“ 2.171.000 

литара млијека. 

Општинска управа издваја средства за развој пољопривреде и сточарства, а у складу са 

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

Извршена је идентификација и израда пројеката из области екологије и заштите 

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

Континуирано се врши 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 2019. 

године.  

Активности 

 Редовна комуникација са привредницима општине Соколац, као и подршка 

заинтересованим  инвеститорима, 

 посредовање и пружање услуга произвођачима млијека који имају право на 

поврат паушалног ПДВ-а од 5%; 

 посредовање и пружање услуга за  пољопривреднике како би остварили право 

на регресирано дизел гориво, које су требовали у количини од 197.780 литра ( 

118.668,00КМ ); 

 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 25 

пчелара који имају преко 50 кошница. Укупна вриједност подстицаја је 

12.388,00КМ. Удружење броји 120 чланова са 3000 кошница просјечне годишње 

производње од 30 тона меда. 
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 одобрене премије за пољопривреднике за производњу и узгој квалитетних 

приплодних оваца; 

 набавка 35 пластеника  и подстицаји за пластеничку производњу; 

 дато  у закуп 21,5 хектара пољопривредног земљишта на територији општине 
Соколац; 

 пружена пуна подршка и помоћ произвођачима за прераду љековитог биља 
 пружена је подршка изградњи вјерских објеката и куповини земљишта за исте. 

 
Укупна вриједност остварених премија по свим горе наведеним основама je 

766.337,00 КМ. 
 
 

Пројекти 

1.  „Економско оснаживање угрожених породица са села путем увођења 

пластеничке производње“. Набављено је укупно 35 пластеника за угрожене 

породице са подручја општине Соколац,  ReLOaD пројекат  15 пластеника и IFAD 

пројекат 20 пластеника. 

2. Постављен видео надзор на 20 локација у ширем градском језгру. 

3. Постављен оптички кабал на цијелој територији општине Соколац чиме је 

добијен бржи интернет и квалитетнија фиксна телефонија. 

4. На четири локације постављени нови семафори. 

 

5. „Набавка 150 опремљених кошница за 30 младих пчелара“. Пројектом је 

планирано повећање конкуретности у сектору пчеларства кроз повећање 

количине квалитетног произведеног меда и увођење нових пчеларских 

производа и производа на бази меда. Пројекат финансира – USAID/Sweeden 

FARМA II и Општина Соколац. 

 

6. „Мулти - Локал енергетски менаџмент за јединице локалне самоуправе 

Републике Српске“, кога реализује Савез општина и градова Републике Српске 

уз подршку Њемачког друштва за међународну сарадњу – ГИЗ, а са циљем 

увођења системског управљања енергијом, увођења енергетског менаџмента у 

јединицама локалне самоуправе, сходно обавезама према Закону о енергетској 

ефикасности. Пројекат је усмјерен на пружање техничке помоћи и подршке 

општинама у поступку успостављања и праћења потрошње енергије, система за 

извјештавање о уштедама кроз мјере енегретске ефикасности. 

 

7. Обезбијеђено је 130.00,00 КМ за потребе рада ЈЗУ Дом здравља ,,др Љубомир 

Ћеранић“ Соколац. 

 

8. Издвојена су значајна средства за рад и функционисање ЈКП ,,Соколац“. 

Субвенционисана је градска топлана и захваљујући томе пуних 8 година 

обезбијеђујемо квалитетно гријање у Сокоцу. Обезбијеђена су средства за 

завршетак радова на изградњи градске капеле – мртвачнице на српском 
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војничком гробљу ,,Мали Зејтинлик“, као и средства за одржавање града и 

уређење јавних површина.  

 

9. Извршено је реновирање просторија Удружења пензионера, ЈП ,,Инфо центар“ 

Соколац, Центра за социјални рад, спортске дворане и клубане, спортске сале 

,,Лименка“ и Шаховског клуба ,,Гласинац“. 

 
10. Пројекат Via Dinarica, промовисање значајних природних, културних и 

туристичких потенцијала Западног Балкана. Пројекат подразумијева развој 

недовољно развијене локалне инфраструктуре која подржава развој туристичке 

понуде дуж стаза Via Dinaricе – 88.000,00 КМ. 

 

11. Развој руралне конкурентности – набавка 28 стеоних јуница укупне 

вриједности  112.000,00 КМ - IFAD пројекат. 

 

12. Унапређење пчеларства на подручју општина Соколац, Хан Пијесак и 

Источни Стари Град, укупне вриједности 423.450,00 КМ  - IFAD пројекат.  
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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 2019. године се аплицирало на више позива за пројекте и активно сарађивало са 

школама и удружењима која дјелују у области образовања и културе.  

Активности 

 извршен избор најбољег ученика основне и средње школе и најбољег студента у 

школској 2018/2019. години, у циљу додјеле општинских признања на Дан 

општине Соколац; 

 финансијски су подржани ученици и студенти који су учествовали на 

републичким, државним и међународним такмичењима. 

Током извјештајног периода Општинска управа узела је учешће у следећим културним 

манифестацијама: Светосавске свечаности, Васкршње свечаности, Конференција беба 

2019, Видовданске свечаности, Госпојинске вечери културе, Међународна 

манифестација Недеља дјетета, Никољданске свечаности, Дани дјечије радости, 

годишњи концерт КУД-а „Романијска Луча“. 

Пројекти 

1. Набавка руксака и школског прибора за ученике 1. и 2. разреда Основне школе 

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

„Мајка и дијете“ Соколац. 

 

2. Набавка уџбеника за ученике који потичу из вишечланих породица, у вшим 

разредима Основне школе „Соколац“. Финансијер је Општина Соколац. 

 

3. Подијељено преко 500 новогодишњих пакетића. Финансијер је Општина 

Соколац. 

 

4. Поред редовног финансирања ЈУ за предшколско васпитање и образовање 

Соколац у 2019.години набављена су нови креветићи за дјецу, ормари, столови, 

столице, играчке, дидактички материјал и потребна бијела  техника и 

телевизори. Извршена је набавка справа и реконструкција дјечијег игралишта 

испред  ЈУ за предшколско васпитање и образовање Соколац. Постојећи видео 

надзор је проширен. 

 

5. Финансирано проширење видео надзора на објекту Основне школе Соколац. 

 

6. Финансијска  подршка дјеци РВИ, слабијег имовинског стања, за одлазак на 

екскурзију и у потпуности финансирано одржавање матурске вечери ученика ЈУ 

средњошколског центра ,,Василије Острошки“ Соколац. 

 

7. Пружена финансијска помоћ у организацији школе у природи и излета у 

Републици Српској.  
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 СПОРТ И МЛАДИ 

Општина Соколац је била домаћин 56. МОСИ 2019. године. 

Након пет такмичарских дана уз учешће преко 2300 младића и девојака из 27 општина 

и градова Србије, Црне Горе и Босне и Херцеговине (Републике Српске, Федерације 

Босне и Херцеговине),  на Сокоцу је завршена највећа аматерска спортска 

манифестација у Југоисточној Европи, Међуопштинске омладинске спортске игре 

(МОСИ). Наступила је 251 спортска екипа, 164 у мушкој и 87 у женској конкуренцији, 

одигране су 662 утакмице. Постављен је и рекорд игара  на атлетским борилиштима. 

Поставила га је Младена Петрушић, атлетичарка домаћина Сокоца у скоку у вис, која је 

прескочила 180 цм.  Упоредо са МОСИ одржане су и Пара Моси,  а такмичења су одржана 

у стрељаштву, пикаду, атлетици ( 100м (м и ж) и кугла (м и ж)) и спортском риболову. 

Свеукупни победник МОСИ – Соколац 2019 је домаћин Соколац, друго место припало је 

такмичарима Пљеваља, а треће Рогатици.  У женској конкуренцији прво мјесто заузела 

је такође екипа Сокоца, друге су биле такмичарке Прибоја,  а треће Пожеге. Што се тиче 

мушких екипа поново је најбољи био Соколац, друго мјесто припало је Пљевљима, а 

треће Беранама. 

За најкомплетнију гостујућу екипу проглашен је Прибој. Док је награда за фер плеј 

припала екипи Горажда. Најуспешније такмичарка 56 МОСИ - Соколац 2019 је Младена 

Петрушић, атлетичарка Сокоца, које је освојила четири златне медаље 100 м препоне, 

кугла, штафета 4x100м и скок у вис са рекордом игара. Најуспешнији такмичар је 

Стефан Ћуковић такође из домаће екипе Сокоца са двије златне медаље на 800 и 3000 

метара. 

За потребе смјештаја учесника 56. МОСИ организован је смјештај у угоститељским 

објектима, колективни смјештај и смјештај код физичких лица. Укупан број остварених 

ноћења у угоститељским објектима је 292 ноћења. У приватном смјештају остварено је 

2 592 ноћења. Колективни смјештај учесника организован је у просторијама основне и 

средње школе. У  колективном смјештају остварено је 1 186 ноћења. Укупан број 

остварених ноћења током трајања МОСИ је 4 070. 

Угоститељски објекти који су пружили услуге смјештаја организовали су исхрану за 

потребе својих гостију. Услугу исхране су пружала још три угоститељска објекта 

(укупно 9392 оброка). 

 

Активности 

1. Извршена набавка спортске опреме за спортисте, спортске раднике и волонтере,  

учеснике 56. МОСИ ,,Соколац 2019“. 

2. Извршена набавка спортских реквизита и опреме за све спортске клубове 

учеснике МОСИ игара. 

3. По први пут финансиран одлазак спортиста у Мајданпек (Србија) на Сеоске 

олимпијске игре у организацији Спортског савеза Србије; 

4. У потпуности финансиран културно-забавни програм у склопу 56.МОСИ 

,,Соколац 2019“ - четири концерта. 
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5. Набавка пехара, медаља и беџева за потребе 56.МОСИ ,,Соколац“. 

6. Избор и набавка званичне маскоте општине Соколац. 

7. Финансиран концерт у склопу традиционалне манифестације ,,Теби, горо 

Романијо“. 

8. Суфинансирана организација турнира у малом фудбалу, кошарци и одбојци у 

склопу манифестације Илиндан спорт фест, као и изградња и уређење платоа 

код Спортске дворане за љетњу башту; 

9. У сарадњи са Олимпијским центром ,,Јахорина“ и Градом Источно Сарајево 

организовано бесплатно скијање и превоз за дјецу са подручја општине Соколац 

(подијељено 2500 ски пасова). 

10. Суфинансирана организација меморијалних, републичких  и међународних 

спортских турнира. 

11. Пружена подршка спортиста са инвалидитетом и посебним потребама. 

  ЦИВИЛНО ДРУШТВО 

 

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

подручју Општине утврђених одлуком Скупштине општине Соколац и то:  

 Дан Републике Српске – 9.јануар; 

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

 Дан Романијских бригада – 21.мај; 

 Дан одбране  сарајевско-романијске регије – 16. јуни; 

 Дан обиљежавања устанка народа против фашизма – 27 јули; 

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

Цивилно друштво општине Соколац показује тенденцију развоја и повећања 

активности у чему Општинска управа даје сву могућу подршку у свим фазама рада 

почев од редовних активности, израде приједлога пројеката, до укључивања у 

општинске пројекте.  

Општина Соколац је додијелила све расположиве просторе за потребе смјештаја 

невладиних организација. 

Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану (ReLOaD) је 

трогодишњи пројекат (фебруар 2017- фебруар 2020. године), који финансира Европска 

унија (ЕУ), а имплементира Развојни програм Уједињених нација (UNDP). Као 

регионална иницијатива, ReLOaD пројекат се проводи у шест земаља/територија 

Западног Балкана: Албанији, Бившој Југословенској Републици Македонији, Босни и 

Херцеговини, Црној Гори, Косову и Србији. Укупан буџет пројекта је 10 милиона еура, 

од тога 8,5 милиона финансира Европска унија, а остатак од 1,5 милиона еура 

суфинансира UNDP и партнерске јединице локалне самоуправе које су укључене у 

ReLOaD. 

ReLOaD пројекат ће побољшати сарадњу између локалних власти и организација 

цивилног друштва (ОЦД), фокусирајући се на транспарентно финансирање ОЦД-а 

http://www.ba.undp.org/content/bosnia_and_herzegovina/bs/home/operations/projects/poverty_reduction/regional-programme-on-local-democracy-in-the-western-balkans--re.html
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широм Западног Балкана. Од 2017. до 2020. године 38.000 грађана ће имати користи од 

200 пројеката, који ће бити реализовани у складу са локалним приоритетима. Ове 

пројекте ће реализовати невладине организације, у сарадњи са јединицама локалне 

самоуправе, а биће укључено 50 градова и општина у шест земаља и територија 

Западног Балкана. У Босни и Херцеговини UNDP, уз подршку ЕУ, заједнички 

имплементира ReLOaD пројекат са 21 општином и градом. 

Везано за ReLOaD пројекат, Општина Соколац је путем јавног конкурса изабрана u 

ReLOaD програм, заједно са општинама: Бања Лука, Бијељина, Братунац, Брод, Центар 

Сарајево, Градачац, Јабланица, Какањ, Маглај, Модрича, Пале, Рудо, Стари Град Сарајево, 

Тешањ, Теслић, Травник, Требиње, Тузла, Витез и Вогошћа.  

Пројекти 

1. Економско оснаживање вишечланих породица путем пластеничке 

производње, вриједност 35.000,00 КМ 

2. Фудбал за све, вриједност 16.657,00КМ 

3. Заједно за љепши Соколац, вриједност 19.650,90 КМ 

4. „Мјузикл осјећања“, вриједност 19.985,00 КМ 

5. Унапријеђење хигијенских услова за бављење производњом млијека, 

вриједност 19.563,30 КМ 

6. Путујмо заједно и упознајмо различитости, „ПРО–Будућност пројекат“, 

вриједност 6.000,00КМ  



Извјештај о раду начелника општине Соколац за 2019.годину 

nacelnik@opstinasokolac.net  страна 13 

 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. 

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

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

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

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

објеката и површине за рекреацију. Поред тога одржавају се јавне саобраћајне 

површине које обухвата чишћење и прање улица, поправку и модернизацију улица и 

плочника. 

Пројекти 

 

1.  Вањско освјетљење спортско-рекреативног комплекса у Сокоцу ( 6 стубова висине 

14м, 2 стуба висине 10м и 40 стубова висине 5м, са свим припадајућим радовима), 

укупне вриједности 88.602,93 КМ. 

 

2.  Унутрашња реконструкција зграде Општине Соколац (радови у канцеларијама, 

санитарни чворови, унутрашња столарија и канцеларијски намјештај), укупне 

вриједности  321.911,81КМ. 

3.  Реконструкција и асфалтирање приступних улица у кампу за избјегла и расељена 

лица у Сокоцу, насеље Брезјак, у дужини 600 м, вриједност 55.792,15 КМ. 

4.  Реконструкција локалног пута Пећник – Кути у дужини 1.500 м, укупне вриједности  

59.933,25 КМ. 

5. Реконструкција и асфалтирање регионалног пута Крушевци – Ишерић Брдо, 

вриједност 59.962,5 КМ. 

6.  Изградња саобраћајне инфраструктуре, укупне вриједности 732.839,91 КМ, и то: 

- Изградња приступне саобраћајнице Клубани, дужине 125м ( 32.778,42КМ); 

-Изградња пјешачке стазе од Клубане до Спортске дворане,  дужине 200 м  

(49.351,86 КМ ); 

- Постављање дрвореда, клупа, саксија и канти за отпатке поред пјешачке стазе од 

Клубане до Спортске дворане; 

- Изградња пјешачке стазе иза Полицијске станице до тениских терена, дужине 

200м ( 55.740,70КМ ); 

- Изградња пјешачкке стазе, уградња расвјете и постављање клупа, саксија и канти 

за отпатке од Клубане до зграде Електродистрибуције 

- Асфалтирање улица у насељу Брезјак, дужине 1922м ( 237.660,66КМ ); 

- Изградња пјешачке стазе у улици Милана Шарца, дужине 220м ( 37.299,05КМ ); 
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- Изградња пјешачке стазе у улици Груја Новаковића, дужине 1000м (101.909,28КМ); 

- Изградња пјешачке стазе Балтићи – Мајдани,  дужине 375м ( 62.864,34КМ ); 

- Реконструкција улица у насељу Соколачке њиве, дужине 1200м ( 155.235,60КМ ). 

 

7.  Вањско уређење зграде за алтернативни смјештај, прикључак воде, електричне 

енергије, канализације и спремишта за огрев, вриједност  преко 100.000,00 КМ. 

 

8.  Санација – репарација тартан стазе у дужини од 400 м на градском стадиону, 

вриједност 70.000,00 КМ. 

9.  Изградња трибина и уградња столица на градском стадиону (припремни радови, 

земљани, бетонски и армирано-бетонски радови, браварски радови, санација 

постојећих трибина и постављање столица), вриједност 110.134,29 КМ. 

10. Реконструкција трибина, уградња столица и проширење расвјете на теренима за 

мали фудбал и кошарку поред спортске дворане. 

11. Реконструисани терени за одбојку на пијеску поред зграде Основног суда Соколац. 

12.  Изградња три тениска терена са припадајућим грађевинским радовима, вриједност 

191.539,24 КМ. 

13. Реконструкција помоћних трибина, изградња приступних стаза, реконструкција 

темеља и постављање панелне ограде на градском и помоћном стадиону. 

14. Набавка и постављање шест јарбола за заставе на градском стадиону. 

15. Набавка и постављање свјетлосне рекламе ,,Мој Соколац“ на двије локације. 

16.  Изградња дијела система водоснабдијевања општине Соколац – МЗ Бјелосављевићи 

(крак 18 + 19 + 20 + 49 + крак од базена Врхбарје до Доњих Обртића), вриједност 

41.453,65 КМ. 

 

17.  Изградња дијела система водоснабдијевања општине Соколац – МЗ Бјелосављевићи 

( крак 47 и крак 48), PEHD NP 10 bara DN 40mm, L=312,59m, вриједност 68.404,48КМ. 

 

18.  Изградња дијела система водоснабдијевања општине Соколац – МЗ Бјелосављевићи 

( крак 40 + 41 + 42 + 43 + 44 + 46), вриједност  37.440,00 КМ. 

19. Изградња фекалне канализације у насељу Ћилимара, дужине 650м са 14 

прикључака, укупне вриједности 45.458,54 КМ. 

20. Извршили смо нумерисање улица и насељених мјеста. 

21. Финансијски смо помогли замјену кровова и реконструкцију фасада на једном броју 

стамбених објеката, изградњу планинарског дома на Романији и један број дјечијих 

игралишта. 
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 КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ 

 

1. „Пројекат снабдијевања водом и пројекат канализације у општини Соколац 

- подпројекти компоненте III“,  са припадајућим радовима: изградња фекалног 

канализационог колектора од Подроманије до улива колектора из Мајдана, 

изградња фекалног канализационог колектора од улива из Мајдана до П.С. Кула 

и секундарна мрежа и кућни прикључци фекалне канализације у Подроманији. 

Босна и Херцеговина / Република Српска добила је кредит и грант од Европске 

Инвестиционе Банке (ЕИБ), за пројекте водоводне и канализационе 

инфраструктуре у Републици Српској и дијелом средстава намјерава покрити 

плаћања по уговорима за реконструкцију водоводне и канализационе 

инфраструктуре у општинама предвиђеним уговором о кредиту и гранту. 

Укупна вриједност радова је 1.423.776,72 КМ са ПДВ-ом. Радови су завршени у 

октобру 2019. године. 

 

2. Затварање колективних центара кроз омогућавање јавних стамбених 

рјешења (ЦЕБ II пројекат) 

 Стамбена питања расељених лица која живе на подручју општине Соколац у 

наредном периоду биће ријешена моделом социјалног становања у оквиру 

значајног државног  пројекта „Затварање колективних центара путем 

омогућавања јавних стамбених рјешења“ (ЦЕБ II пројекат). Пројекат, вриједности 

3.500.000,00 КМ, подразумијева изградњу двије стамбене зграде са по 32 

стамбене јединице, опремање, вањско уређење и рјешавање потребне 

инфраструктуре. Општина Соколац је у протеклој години обезбиједила локацију, 

локацијске услове и урбанистичко – техничку документацију. Кроз Локални 

акциони план социјалне инклузије расељених лица, изграђен уз подршку CRS-a, 

утврђена је листа крајњих корисника. 

 Укупна вриједност пројекта је 3.500.000,00 КМ. 

 

3. Пројекат „Повећање енергетске ефикасности објекта ЈУ Основна школа 

„Соколац“, имплементиран је у склопу пројектне компоненте 4 пројекта 

„Зелени економски развој II“. У склопу пројекта реализоване су мјере повећања 

енергетске ефикасности на објекту ЈУ Основне школе „Соколац“, што 

подразумијева утопљавање вањских зидова, замјену дотрајале вањске столарије 

са новом енергетски ефикасном столаријом и остали радови на повећању 

енергетске ефикасности објекта. Пројекат је провео Развојни програм 

Уједињених нација (UNDP), а финансирао се средствима Владе Републике 

Српске, Општине Соколац и UNDP-a.  Укупна вриједност пројекта је 410.436,00 

КМ са ПДВ-ом. Имплементација пројекта завршена је у мају 2019. године. 

Настављене су активности на рјешавању енергетске ефиканости на објектима ЈУ 

за предшколско васпшитање и образовање Соколац, зграде општине Соколац и 

зграде Дома здравља. 
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 ЗАКЉУЧАК 

Након ревитализације јавних предузећа основали смо предузеће ЈКП ,,Соколац“ које 

пуних осам година без прекида квалитетно пружа услуге градског гријања, одвоза 

смећа, уређења града и пружање погребних услуга. Успјешно је извршена 

приватизација некадашњих гиганата на овом простору (Нова Романија, УНИС-а, КТК 

Кнежина, Фарме музних крава, Центра за унапређење пољопривредне производње, 

старе топлане, старе пекаре и градске пијаце. 

 

Почели смо са активностима на откупу имовине предузећа Врело Биоштица и 

Фаминекс.  

Реализујемо пројекат изградње, реконструкције и проширења јавне расвјете на 

подручју наше општине. На више локација извршили смо уређење самог градског 

језгра, локалних саобраћајница, паркинг простора и платоа испред српског војничког 

спомен-гробља ,,Мали Зејтинлик“. Приступили смо пројектима који су захтијевали 

широку регионалну и међународну сарадњу, уз отвореност општине према свијету и 

према бројним организацијама и фондовима. 

Уложили смо огромне напоре да привученмо стране и домаће инвеститоре у чему смо 

добрим дијелом и успјели. Већина дрвопрерађивача у Сокоцу окренути су према 

развоју, проширењу асортимана производа и осигурању изласка на инострано 

тржиште. Отворене су четири фабрике пелета, а тренутно се изводе радове на још двије 

фабрике пелета. Наши привредници инвестирали су набавку дробилица за дробљење 

дрвета у сјечку. Романијапутеви а.д. Соколац инвестирали су значајна средства за 

проширење капацитета и набавку додатне опреме.  

На крају 2012.године на евиденцији бироа Соколац, било је евидентирано 2.178 

незапослених лица, док је трај број данас 1.429. 

Политиком балансирања и сарадње, без грубих и оштриј ријечи и дијела, често 

супротно нашем тенмпераменту и планинској ћуди, ми смо давали примјер како се 

може и треба радити на јавним пословима и свеопштој користи. 

 

 

 

 

 НАЧЕЛНИК  

 мр Милован Бјелица 
 


