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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
Начелник општине Соколац је у години која је предмет овог извјештаја, свакодневно
комуницирао са грађанима како у кабинету приликом посјета, тако и путем
друштвених мрежа. Обилазио је сва градска насеља, мјесне заједнице и села како би се
информисао о потребама и проблемима са којима се Сокочани сусрећу, те их заједно са
сарадницима рјешавао. Подизањем квалитета комуналних и других услуга које су у
надлежности општине Соколац побољшавао се и квалитет живота у Сокоцу.
На највећи изазов у протеклој и не само у протеклој години, пандемијом изазвану
вирусом Корона, начелник општине Соколац, његови сарадници и администрација
одговорили су благовремено и одговорно. Све препоруке, прописи и мјере донесене у
циљу сузбијања пандемије су испоштоване. Свакодневно су праћене препоруке
Института за јавно здравство Републике Српске и Закључци Републичког штаба за
ванредне ситуације. Посебно истичемо сарадњу са здравственим и образовним
установама, фармацеутским кућама, Ветеринарском станицом Соколац, Полицијском
станицом Соколац, Ватрогасном јединицом Соколац, ЈКП ,,Соколац“, ШГ ,,Романија“
Соколац, јавним предузећима, привредницима, пољопривредницима, Српском
православном црквом, Црвеним крстом Републике Српске, Цивилном заштитом РС,
средствима информисања, спортским удружењима и невладиним организацијама и
њиховим волонтерима.
Захваљујући напорима трговачких ланаца и произвођача хране, снабдијевање наших
становника је током свих дана пандемије било редовно и без прекида.
У више наврата је извршена дезинфекција јавних установа, површина, градских улица
итд. Набављена је заштитна опрема и дезинфекциона средства за раднике у Дому
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здравља др Љубомир Ћеранић, заштитне опрема за раднике у институцијама, а потом и
за грађане. За потребе Дома здравља набављен је вриједан медицински апарат Имунохемијски анализатор за серолошко тестирање на COVID-19 антитијела. Међу
првим општинама у Републици Српској организовали смо карантин и опремили ковид
амбуланту, која је постала узор и за друге домове здравља с циљем растерећења
здравственог система Републике Српске. Ускоро очекујемо донацију мобилног
дигиталног рентген апарата.
Потписан је уговор са јапанском владом за набавку два нова санитетска возила,
вриједности 150.000 КМ, док општина Соколац сноси додатне трошкове ПДВ-а,
регистрације возила и каско осигурања.
Исказано је разумјевање за проблеме угоститеља, занатских радника и трговаца који су
се због пандемије нашли пред додатним изазовима.
Па и поред свих горе поменутих проблема, важно је нагласити да се наставило са
планираним пројектима и активностима, у скалду са мјерама и у обиму у којем је то
било могуће.
Остварена је добра сарадња са свим нивоима власти, са сусједним општинама и
међународним организацијама и фондацијама.
Соколац је подржао и учествовао у акцелератор програму, који Развојна агенција
Републике Српске, у сарадњи са локалним заједницама и Економским факултетом Пале
проводи на подручју Града Источно Сарајево.
Урађена је Стратегија развоја општине Соколац за период 2020-2030.година и
Стратегија управљања финансијама. У току је израда Стратегије развоја туризма
општине Соколац, пројекта индустријске, слободне и пословне зоне и научнотехнолошког парка.
Ови документи су кључни за било какву сарадњу са
међународним, али и домаћим институцијама.
У сарадњи са представништвом Републике Српске у Србији, те институцијама
Републике Србије, Соколац је био дио пројекта „Скенирање општина и градова у РС“,
како би привреднике и инвеститоре упознали са могућностима и потенцијалима наше
општине.
Када је у питању комунална инфраструктура завршен је водовод до тромеђе Сокоца,
Рогатице и Пала, тако да је ово безводно подручје добило воду. Укупна вриједност
пројекта којим се снабдијева преко 400 домаћинстава је око 5 милиона КМ. Општина
Соколац је учествовала са 1.200.000 КМ.
Успостављена је инцијална сарадња са агенцијом чешке владе како би приступили
изградњи пречишћивача за воду на изворишту Биоштице.
Плаћена је прва рата за откуп Врела Биоштице у стечају у износу од 170 хиљада КМ, као
и 350 хиљада за простор Фаминекса у којем ће бити смјештено новоoсновано
предузеће. Започета су три канализациона вода која се завршавају изградњом
колектора и погона за пречишћавање отпадних вода.
Да би контролисали поштовање епидемиолоших мјера и обилазили лица у карантину и
изолацији у свим крајевима наше општине набављено је и теренско возило за
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комуналну полицију. Ми смо велика општина са скоро 600 километара макадамских
путева, тако да је ово и више него разуман потез.
Соколац је први у Републици Српској и БиХ заштитио своје ријеке, тако да на Биоштици
и Каљини неће бити МХЕ.
Показали смо своје опредјељење за друге видове чисте енергије, попут вјетро и соларне
енергије. За соларне паркове постоји заинтересованост инвеститора из Русије, Кине и
Литваније, који су удружени у групацију која већ има неке послове у нашој земљи и у
Сјеверној Македонији.
На плану побољшања пољопривредне производње наставили смо састанке и разговоре
са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде, Пољопривредним
институтом Републике Српске, Ресором за пружање стручних услуга у пољопривреди и
Пољопривредним факултетом у Источном Сарајеву да би Центар за пољопривредну
производњу у Сокоцу коначно почео да ради оно што је и договорено. Успјели смо да
вратимо пољопривредно земљиште, те да ријешимо проблем фарме. Пољопривредни
произвођачи су охрабрени сјеменима, садницама воћа, пластеницима. Произвођачи
млијека кроз помоћ у набавци високостеоних јуница, лактофриза, музилица и опреме.
Заштићен је и међународно сертификован романијски Сокоруп кајмак. Одличну
сарадњу имамо са пчеларима, односно њиховим удружењем.
Активно се радило и ради на побољшању енергетске ефикасности. Након Основне
школе, завршени су радови на згради општине, обданишта, те су припремљене
активности за уређење Дома здравља др Љубомир Ћеранић.
Завршен је и јавни позив за побољшање енергетске ефикасности како би помогли
заједницама етажних власника да изврше сређивање и утопљавање зграда.
Изграђено је једанаест породичних кућа за избјегла и расељена лица. Завршена је
изградња двије зграде са по 32 стана за расељена лица, у оквиру пројекта затварања
колективних центара и алтернативних смјештаја /ЦЕБ два/, који се финансира из
кредита Развојне банке Савјета Европе. Вриједност овог пројекта је 3,5 милион КМ, док
је учешће локалне заједнице близу 500.000 КМ.
Путна инфраструктура је побољшана, посебно у новоизграђеним насељима, изграђена
је нова улица 9. јануара. Урађена је јавна расвјета у свим градским и скоро свим
приградским насељима. У овим активностима имамо пуно разумјевање грађевинских
фими са подручја наше општине, ту бих посебно истакао Романија путеве, предузеће
које је не само грађевински већ и друштвено ангажовани дио наше локалне заједнице.
У протеклој години имали смо коректну сарадњу са Шумским газдинством Романија
Соколац. Охрабривали смо дрвопрерађиваче да истрају у производњи и да задрже
постојећу радну снагу упркос пандемији. Упућивали смо апеле и позиве закупцима
Нове Романије да измире дуговања према радницима.
За најмлађе су изграђена игралишта у дворишту вртића, те савремено опремљено
изгралиште код фонтане. Постављена је прва паметна клупа и омогућен бесплатан
интернет. Постављен је видео надзор, како на улицама, тако и на васпитно-образовним
установама у циљу повећања безбједности и заштите имовине и лица.
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За дјецу из вишечланих породица, те за дјецу из социјално угрожених породица
обезбјеђени су бесплатни уџбеници. Подржан је рад младих окупљених у Омладинској
организацији Соколац и Удружењу грађана Св. Василије Острошки. Њихов рад и
залагање посебно су дошли до изражаја током првих мјесеци пандемије када су стигли
да помогну и обиђу сва домаћинства и у најудаљенијим дијеловима наше општине.
Финансијски су подржани сви захтјеви брачних парова за вантјелесну оплодњу.
На пољу туризма, завршена је Виа ферата и Планинарски дом у склопу пројекта Виа
Динарика. Романија и Црвене стијене постају све атрактивнија и привлачнија
дестинација за туристе. Обиљежени су културно историјски споменици и представљен
први сувенир општине.
За један од најважнијих пројеката у историји Сокоца, Градску кућу купљено је
земљиште (235.000 KM) и обезбијеђена су средства за главни пројекат.
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OПШТИНСКА УПРАВА
Организација рада Општинске управе у 2020. години je у функцији
обављања послова и повећања ефикасности.

успјешног

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 113 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.
У извјештајном периоду усвојена је Стратегије развоја општине Соколац за период
2020. – 2030.година, започете активности на изради планских докумената за подручје
Равне Романије, активности на изградњи трга и Градске куће ,,Соколац“.
У извјештајном периоду, 208 пољопривредних произвођача је мљекарама испоручило
укупно 3.152.729 литара млијека. У истом периоду претходне године 220
пољопривредних произвођача је мљекарама испоручило укупно 2.586.800 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 2020.
године.
nacelnik@opstinasokolac.net
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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 у износу од 189.612,91КМ;
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
16.142,00КМ. Удружење броји 120 чланова са 3000 кошница просјечне годишње
производње од 30 тона меда.
одобрене премије за пољопривреднике за производњу и узгој квалитетних
приплодних оваца;
набавка 61 пластеника и подстицаји за пластеничку производњу;
дато у закуп 97,7637 хектара пољопривредног земљишта на територији
општине Соколац;
пружена пуна подршка и помоћ произвођачима за прераду љековитог биља;
подржали смо и помогли изградњу једног броја вјерских објеката;
настављена је санација надгробних споменика на војничком гробљу ,,Мали
Зејтинлик“;
завршена је изградња и опремање капеле са мртвачницом на војничком гробљу;
откупљено је 10 дунума земљишта за потребе проширења градског гробља у
насељу Соколачке њиве;
набављена је рачунарска опрема за потребе Општинске управе, Туристичке
организације Соколац, Инфо центра, Цивилне заштите и Установе за
предшколско васпитање и образовање.

Укупна вриједност остварених подстицаја на подручју општине Соколац у 2020. години
1. 033.502,38 КМ. У структури подстицаја највећи дио се односи на премије за млијеко у
износу од 625.078,25 КМ.
Пројекти
1. „Развој кооперантске мреже произвођача поврћа у заштићеном простору“.
IFAD пројекат у оквиру којег је набављено 46 пластеника површине 50м2 и који
је реализован у сарадњи са Министрством пољопривреде, шумарства и
водопривреде Републике Српске. Укупна вриједност пројекта 64.400,00 КМ (IFAD
– Република српска кредит 34.266,00 КМ; Општина Соколац 13.800,00 КМ и
корисници 16.334,00 КМ). Напомена: Општина Соколац је скоро у цијелости
финансирала обавезе корисника.
2. Набављено 15 пластеника површине 15м2 укупне вриједности 14.400,00 КМ.
ReLOaD пројекат уз учешће Општине у износу од 15%.

nacelnik@opstinasokolac.net

страна 9

Извјештај о раду начелника општине Соколац за 2020.годину

3. 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 – 34.000,00 КМ. Пројекат финансирају USAID,
Агенција за развојну сарадњу Републике Италије (AICS), Федерално
министарство околиша и туризма и општина Соколац - 17.000,00КМ.
4. Набављено и испоручено 300 сјетвених пакета (поврће, расад поврћа, НПК,
КАН, ђубриво и прскалице) и 20 пакета пилића са прпадајућом храном.
Финансијери IFAD и Општина Соколац.
5. „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.
6. “Проширење кооперантске мреже кроз подршку развоју малих мљекарских
фарми на подручју Херцеговине, Романије и Подриња“. IFAD пројекат у
оквиру којег је набављено 29 стеоних јуница и који је реализован у сарадњи са
Министрством пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске.
Укупна вриједност пројекта 153.180,00 КМ (IFAD – Република српска кредит
81.317,64 КМ; Општина Соколац 13.092,34 КМ и корисници 58.770,02 КМ).
Напомена: Општина Соколац је једном броју корисника финансирала обавезе,
а Мљекара Пађени д.о.о. је омогућила корисницима да 50% својих обавеза
финансирају кроз млијеко на период од 12 мјесеци.
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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 2020. 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 2019/2020. 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, Видовданске
свечаности, Госпојинске вечери културе, Међународна манифестација Недјеља дјетета,
Никољданске свечаности, Дани дјечије радости.
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 вишим
разредима Основне школе „Соколац“. Финансијер је Општина Соколац.
3. Подијељено 300 новогодишњих пакетића. Финансијер је Општина Соколац.
4. Пројекат „Зелени економски развој“ и „Реконструкција јавних зграда“ Јавна
установа за предшколско васпитање и образовање.
5. Финансирано проширење видео надзора на објекту Јавна установа за
предшколско васпиање и образовање.
6. У објекту Установе за предшколско васпитање и образовање, опремљена је
кухиња са професионалним уређајима. За потребе проширења капацитета
Установе опремљена је нова просторија са креветцима, ормарима, столицама,
столовима и дидактичким материјалом.
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СПОРТ И МЛАДИ
Активности
1. У сарадњи са Олимпијским центром ,,Јахорина“ и Градом Источно Сарајево
организовано бесплатно скијање и превоз за дјецу са подручја општине Соколац.
2. Суфинансирана организација меморијалних, републичких и међународних
спортских турнира.
3. Избор спортисте године.
4. 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
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
nacelnik@opstinasokolac.net
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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
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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.
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 што обухвата чишћење и прање улица, поправку и модернизацију улица и
плочника. Набавили смо већи број контејнера и канти за отпатке.
Пројекти
1. Унутрашња реконструкција зграде Општине Соколац (радови у канцеларијама,
санитарни чворови, унутрашња столарија, канцеларијски намјештај, рачунарска
опрема), укупне вриједности 321.911,81 КМ. Пројекат реализован у 2019. и 2020.
години.
2. Асфалтирање улице иза Спортске дворане, Улица 9. јанар. Укупна вриједност
радова 239.762,22 КМ.
3. Уређење паркинг простора иза Спортске дворане. Укупна вриједност радова
80.304,96 КМ.
4. Асфалтирање улица: Немањина улица, дио улице Цара Лазара од
електродистрибуције од Милана Шарца, пут од насеља Лазе до насеља
Бреаковићи, наставак улице од СТР „ЕКОНОМИК“ – дужине 195м; Улица
Бранилаца Романије – дужине 460м; Улица Бранилаца Романије (од Улице Иве
Андрића до „АУТОМЕХАНИКА“ Жељко Мумовић с.п. Соколац – дужине 350м);
Улица Николе Тесле – дужине 120м; Огранак Улице Вука Караџића – дужине
220м, неколико улица од спортске сале Лименка до Лаза, двије улице у насељу
Мајдани и неколико улица у насељима Брезијак и Соколачке њиве.
5. Реконструкција локалног пута МЗ Маргетићи: Маргетићи – Кошутица –
Прељубовићи у дужини од 300м и Побраци – Долови у дужини од 300м. Укупна
вриједност радова 54.050,00 КМ..
6. Набавка и постављање свјетлосне рекламе ,,Мој Соколац“ на двије локације
7. Изградња фекалне канализације у Улици Војводе Мишића у дужини од 376 м,
укупне вриједности од 22.776,90 КМ.
8. Изградња водовода у селу Калиманићи за 40 домаћинстава. Укупна вриједност
пројекта. око 50.000 КМ.
9. Финансијски смо помогли замјену кровова и реконструкцију фасада на једном
броју стамбених објеката, изградњу планинарског дома на Романији и један број
дјечијих игралишта.
10. Настављена је реализација пројекта означавања улица и насељених мјеста.
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КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ
1. „Пројекат снабдијевања водом и пројекат канализације у општини Соколац
- подпројекти компоненте III“.
-Изградња канализационог колектора Мајдани – Бјелосављевићи са
секундарним колекторима и прикључцима, дужине 2444,07 м до споја на трасу
главног колектора (вриједност пројекта 316.825,41 КМ).
-Изградња канализационог колектора Брезјак – Бјелосављевићи са секундарним
колекторима и прикључцима, дужине 3341,47 м до споја на трасу главног
колектора (вриједност пројекта 379.910,15 КМ).
Босна и Херцеговина / Република Српска добила је кредит и грант од Европске
Инвестиционе Банке (ЕИБ), за пројекте водоводне и канализационе
инфраструктуре у Републици Српској. Пројекат је одобрен у 2020. години, а
имплементирати ће се у 2021. години.
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, обезбијеђење локације, локацијских услова, испитивање
земљишта и израду пројектно-техничке документације. Кроз Локални акциони
план социјалне инклузије расељених лица, изграђен уз подршку CRS-a, утврђена
је листа крајњих корисника. UNHCR је одобрио пројекат унутрашњег опрема
стамбених јединица.
Укупна вриједност пројекта је 3.500.000,00 КМ.
3. Зелени економски развој (ГЕД) „Извођење радова на ЕЕ реконструкцији
зграде Општине Соколац и зграде Јавне установе за предшколско
васпитање и образовање“. Од 2014. године УНДП имплементира пројекат
Зелени економски развој уз финансијску подршку Владе Шведске, а у сарадњи са
Министарством спољне трговине и економских односа Босне и Херцеговине,
Фондом за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике
Српске и фондом за заштиту околиша Федерације Босне и Херцеговине,
ентитетским
министрствима
просторног
уређења,
кантоналним
министарствима, јединицама локалне самуправе, те другим партнерима.
Пројекат Зелени економски развој има за циљ креирање повољних услова за
инвестирање у пројекте и мјере побољшања енергетске ефикасности, уз
допринос развоју тржишта и економском напретку БиХ. Пројектом су
обухваћена два објекта у општини Соколац: зграда општине Соколац и зграда
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Јавне устанаове за предшколско васпитање и образовање Соколац. Мјере
енергетске ефикасности које су спроведене на објектима су израда топлотне
изолације вањских зидова и пратећи радови. Укупна вриједност архитектонско
– грађевинских радова на адаптацији фасада на оба објекта је 128.176,16 КМ.
4. Пројекат енергетске ефикасности „Реконструкција јавних зграда“. На основу
Одлуке Народне скупштине Републике Српске о прихватању задужења
Републике Српске према Свјетској банци – Међународној банци за обнову и
развој по Пројекту „Енергетска ефикасност у Босни и Херцеговини“,
Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике
Српске је задужено за реализацију Пројекта БЕЕП у Републици Српској. Развојни
циљ Пројекта је унапређење енергетске ефикасности у зградама јавног сектора
и пружање подршке за развој и реализацију прилагодљивих модела
финансирања енергетске ефикасности. Пројектом су обухваћена два објекта у
општини Соколац: зграда Општине Соколац и зграда Јавне установе за
предшколско васпитање и образовање Соколац. Мјере енергетске ефикасности
које су спровдене на објектима су сљедеће: демонтажа постојећих прозора и
врата на фасадним зидовима, уградња ПВЦ прозора и АЛУ прозора и врата.
Вриједност извршених радова је 208.031,85 КМ.
5. Изградња постројења за припрему воде за пиће „Биоштица“ – ППВ. Због
квалитета воде из извора Биоштица, хлорисање воде је једини потребан
третман у већем дијелу године. Изузеци су око 60 дана годишње када услијед
топљења снијега или обилне кише долази до неугодних вршних вриједности
мутноће воде. Ублажавање вршних оптерећења захтјева улагање у додатни
третман воде како би се уклониле колоидне честице које их узрокују. Урађен је
глани пројекат, а имлементација се очекује у 2021. години. Циљ пројекта је
осигурати добре животне услове и здравље становништва, те заштиту вода и
животне средине. Вриједност пројекта је 1.116.779,84 КМ.

nacelnik@opstinasokolac.net

страна 16

Извјештај о раду начелника општине Соколац за 2020.годину

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).
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“. Првенствено због потреба ауто-школа и полагања
возачких испита, поставили смо нове семафоре на четири локације. У сарадњи са
Полицијском станицом Соколац у ширем градском језгру постављен је видео надзор. У
сарадњи са компанијом М:тел а.д. Бања Лука постављен је оптички кабал на подручју
општине.
Наставили смо са пројектима који су захтијевали широку регионалну и међународну
сарадњу, уз отвореност општине према свијету и према бројним организацијама и
фондовима.
Улажемо огромне напоре да привученмо стране и домаће инвеститоре у чему смо
добрим дијелом и успјели. Већина дрвопрерађивача у Сокоцу окренута је 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.
У претходном периоду ми смо учинили прве кораке ка ономе што представља основу
развоја било које државе, њене регије или области, заштитили смо један од својих
брендова. Од прошле године, када смо добили сертификате, Романијски скоруп кајмак
је производ са заштићеним географским поријеклом. То је први од многобројних
производа који требају, односно морају бити заштићени, да би их стандардизовано
производили и понудили свијету.
Важно је истаћи да се општина Соколац након консолидације одређеног броја јавних
предузећа, приватизацијом неких гиганата или њиховом реорганизацијом, те
започетим откупом Врела Биоштице, као посљедњег јавног предузећа у стечају
окренула великим пројектима развоја, који ће нашој општини, граду и регији донијети
нове вриједности.
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Велики јавни радови подстичу привреду, упумпавају енергију и новац у све сегменте
привреде. Дали смо своје мишљење за брзи пут од Бијељине до Сокоца, активни смо у
настојању да траса ауто-пута Београд - Сарајево иде преко Подроманије и Романије.
Користећи планове о изградњи аеродрома у Требињу, важно је актуализовати причу и
идеју о аеродрому на Гласинцу.
Дакле ово су пројекти који су важни за све у Републици Српској, али када је ријеч о
Сокоцу и дијелу кроз Соколац, они су нама најважнији.
С друге стране пројекти који су у поодмаклој фази, као што је Градска кућа, за коју је
купљено земљиште и скоро завршен главни пројекат који је већ плаћен, нешто су што
је првенствено важно за нас грађане Сокоца, а потом и за Источно Сарајево.
Ту онда долази боље кориштење потенцијала Романије, са урађеним сегментима који
чине Манастир Соколица, Планинарски дом, Ферата, уређене планинарске стазе и
наставак пројекта Виа Динарика, вријеме је за градњу Соколовог града са свим
садржајима који су предвиђени.
Ту врсту туризма сасвим природно прати и спортски туризам који се огледа у пројекту
изградње затвореног базена и стадиона, да би наш спортски центар имао што
потпунију понуду за припреме спортиста и спортска надметања.
Од наше истрајности зависи колико брзо ћемо ове пројекте остварити. Морамо сви
показати љубав према завчају и локал патриотизам. Зарад заједничког добра важно је
наћи начин да се издигнемо изнад личних интереса односно да наши лични интереси
буду сагласни са општим. Овдје нема разлога да се буде против корисних и разумних
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пројеката. Тјерање ината и контре само због различите политичке опције неће нам
донијети ништа добро.
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.
Дубоко вјерујем да је свима нама интерес нашег Сокоца и свих његових грађана
најважнији, а онда нам остаје само да се усагласимо око начина реализације ових
пројеката.
НАЧЕЛ НИК
мр Милован Бјелица
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