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Соколац, март 2020. године 

 

 



 

 

На основу члана 39. став 2 тачка 5 Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16 и 36/19) и члана 36. Статута општине Соколац („Службене новине града 

Источно Сарајево“, број 17/17 и 33/17), Скупштина општине Соколац на 27. редовној 

сједници, одржаној 04. марта 2020. године, доноси 

 

ПЛАН КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА 

ЗА ПЕРИОД 2020. - 2022. ГОДИНА 

 
 

План капиталних инвестиција 2020. - 2022. године обухвата пројекте подијељене у сљедеће области: 

- Водоводна и канализациона инфраструктура 

- Саобраћајна инфраструктура 

- Култура и туризам 

- Eнергетска ефикасност   

- Пољопривреда 

- Остали пројекти 

 

Укупна вриједност предложених пројеката је 32.864.549,83 КМ. 

 

 

ВОДОВОДНА И КАНАЛИЗАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Имајући у виду да водоснабдијевање, како на урбаном тако и на руралном подручју, представља 

један од приоритета, с циљем да цјелокупна територија општине буде снабдјевена квалитетном водом 

за пиће, у области водоводне и канализационе инфраструктуре планирани су бројни пројекти. 

Најзначајнији проблеми у области водоснабдијевања и каналисања отпадних вода су: мутноћа сирове 

воде и недостатак постројења за пречишћавање отпадних вода. Због значајних средстава потребних 

за реализацију ових пројеката, планирано је да иста буду обезбијеђена из редовних буџетских 

средстава, из кредитних средстава, те других извора финансирања. Приоритет су улагања у изградњу 

и проширење канализационе мреже, третман воде за пиће на изворишту Биоштица и изградња 

система за пречишћавање отпадних вода. Пројекти у оквиру наведене ставке су: 

 Изградња канализационог колектора Мајдани - Бјелосављевићи са секундарним 

колекторима и прикључцима, дужине око 2444,07 m до споја на трасу главног 

колектора. 

 Вриједност пројекта: 316.825,41 КМ 

 Извори финансирања: Грант/кредит 

 Носиоци активности: Општина Соколац 

 Изградња канализационог колектора Брезјак – Бјелосављевићи са секундарним 

колектрима и прикључцима, дужине око 3341,47 m до споја на трасу главног колектора. 

 Вриједност пројекта: 379.910,15 КМ 

 Извори финансирања: Грант / кредит 

 Носиоци активности: Општина Соколац 

 Изградња система за пречишћање отпадних вода – ППОВ 
 Опис пројекта: Сагласно студији развоја водовода и канализације у општини Соколац 

(фебруар 2018. године), питање управљања отпадним водама у општини Соколац треба да се 

ријеши изградњом ППОВ. Изградња ППОВ реализоваће се фазно. У Студији су 

индентификовани локација и приједлог третмана отпадних вода. 

 Циљ пројекта:  Побољшање животних услова становништва, заштита природних ресурса и 

осигурање еколошки прихватљивог пречишћавања отпадних вода кроз изградњу постројења 

за пречишћавање отпадних вода. 



 

 Процијењена инвестиција: Средства потребна за реализацију пројекта, према Студији 

развоја водовода и канализације у општини Соколац, износе: 4.425.000,00 КМ 

 Извор финансирања: Грант средства 

 Носиоци активности: Општина Соколац 

 Изградња постројења за припрему воде за пиће „Биоштица“ – ППВ 

Опис пројекта: 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 захтијева улагање у додатни третман воде како би се 

уклониле колоидне и ситне честице које их узрокују. Урађен је Елаборат – постројење за 

припрему воде за пиће „Биоштица“ у септембру 2019. године. У току је израда главног 

пројекта. 

 Циљ пројекта: Осигурати добре животне услове и здравље становништва, те заштиту вода и 

животне средине. 

 Процијењена инвестиција: Средства потребна за реализацију пројекта, према Елаборату, 

износе 1.424.250,00 КМ. 

 Извори финансирања: Грант , буџетска средства и кредит. 

 Носиоци активности: Општина Соколац 

 

 

САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 

 

У досадашњем периоду, Општина је улагала значајна средства за унапређење саобраћајне 

инфраструктуре. Поред средстава планираних у буџету сваке године за редовно одржавање, 

реконструкцију и инвестиционо одржавање локалних и некатегорисаних путева, издвајају се значајна 

средства за изградњу и модернизацију саобраћајница. Међу пројектима у области саобраћаја 

издвајају се: 

 Асфалтирање улице иза Спортске дворане – вриједност је 239.762,22 КМ 

 Уређење паркинг простора иза Спортске дворане и изградња паркинга у Улици 

омладинској, вриједност је 80.304,96 КМ. 

 Реконструкција и асфалтирање Улице романијске у дужини 220 m и ширине 6.00 m, као 

и изградња тротоара у дужини 440 m ширине 150 cm са двије стране, вриједност је 

91.026,00 КМ. 

 Изградња паркинга испред зграде у Немањиној улици, вриједност радова је 13.648,52 КМ. 

Укупна вриједност: 424.741,70 КМ 

Извори финансирања: Грант, буџетска средства и кредит 

Носиоци активности: Општина Соколац 

 

 

КУЛТУРА И ТУРИЗАМ 

 

Општина Соколац се налази на 800 – 1.300 m надморске висине, има 40-50 км уређених планинских 

стаза и има одличне услове и велике потенцијале за развој сеоског, етно, планинског, спортског и 

вјерског туризма. Реализацијом планираних активности из ове области може се заокружити 

квалитетна туристичка понуда романијске регије која је велики туристички потенцијал Града 

Источно Сарајево и Републике Српске. Повољан стратешки и географски положај, природна 

богатства, спортски терени, очувана природа, ваздушна бања са чистим планинским ваздухом, 

пећинe, ловишта и рибњаци, чини предјеле Сокоца идеалним мјестом за одмор. Кад се узме у обзир 

близина културно-историјских знаменитости, вјерских објеката, археолошких налазишта, отварају се 

могућности за садржајну туристичку понуду. 

Већ дуже вријеме постоји замисао изградње Градске куће Соколац која би објединила низ установа: 

музеј у коме би било представљено богатство културних слојева из различитих историјских и 

праисторијских периода Гласинца и Романије, спомен-соба у којој се чува успомена на пале борце са 

овог подручја у последњем одбрамбено – отаџбинском рату, народна библиотека чији фонд броји 

више од 26.000 стручно обрађених библиотечких јединица, Туристичка организација Соколац због 



 

богате историјске баштине и бројних спортских терена и објеката. У области културе и туризма 

планирани су: 

 Градска кућа Соколац 

Опис пројекта: Идејно рјешење предвиђа објекат корисне површине 2.300 m
2
, смјештен на 

тргу укупне површине од 6.150 m
2
  са уређеним зеленим површинама, модерном расвјетом, 

шеталиштем. Тргом ће доминирати споменик патријарху Павлу висине 8 метара. Локација на 

којој би био смјештен објекат је у Улици цара Лазара, преко пута Споменика српских бораца 

и зграде данашње локалне управе, а у непосредној близини Парка бораца Романије. Поред 

локалне управе, у Градској кући би био смјештен музеј, спомен – соба, народна библиотека, 

мултифункционална сала (250 мјеста) и Туристичка организација Соколац. Урађен  је идејни 

пројекат. 

 Циљ пројекта: Унапређење културних садржаја и активности, очување и његовање 

традиције, коришћење културног насљеђа као ресурса за развој и обликовање културног 

идентитета општине. 

 Процијењена инвестиција: Према идејном пројекту, средства потребна за реализацију 

износе 4.978.350,00 КМ. 

 Извори финансирања: Грант, буџетска средства и кредит 

 Носиоци активности:  Општина Соколац 

 Етно село „Соколовград“ 

 Опис пројекта: Укупна површина планирана за изградњу етно села на Равној Романији је 45 

ha. Од укупне површине, „Соколовград“ би заузимао 5,30 ha. Преостала површина је 

резервисана за изградњу јавних, комерцијалних и туристичких капацитета, те голф терена и 

стазе за нордијско скијање. Садржај самог села чиниле би сала за забаву, сала за спортске 

активности, више традиционалних кућа, црква. Непосредно уз етно село планирана је 

изградња економског блока који ће опслуживати изграђен простор. 

 Циљ пројекта:  Развој туризма на подручју општине Соколац и промоција планине Романије 

у туристичку зону. 

 Процијењена инвестиција: 2.000.000,00 КМ 

 Извори финансирања: Буџетска средства и други извори 

Носиоци активности: Општина Соколац 

 

 

ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ 

 

На подручју општине Соколац започете су активности на унапређењу енергетске ефикасности у 

сектору јавних установа и у сектору јавне расвјете. Пројекат Повећање енергетске ефикасности 

зграде ЈУ Основне школе “Соколац” реализован је у сарадњи са Владом Републике Српске и УНДП-

ом.  У области енергетске ефикасности планирана је реализација пројекта 

 

 Систем даљинског гријања на биомасу са когенерацијом 
Опис пројекта: Реконструкција и прошерење мреже даљинског гријања и инсталација 

когенеративног постројења и вршног котла на биомасу. 

 Циљ пројекта:  Постизање одрживости система даљинског гријања кроз повећавање 

конзума, смањење губитка и успостављање производње електричне енергије, те осигурање 

задовољства корисника кроз задовољење термалног комфора у прикљученим објектима. 

 Процијењена вриједност: 15.200.000,00 КМ 

 Извори финансирања: Јавно – приватно партнерство 

 Носиоци активности: Општина Соколац, ЈКП „Соколац 

 

 

ПОЉОПРИВРЕДА 

 

У области пољопривреде планирани су: 

 Развој руралне конкурентности – набавка 28 стеоних јуница 

 Укупна вриједност: 112.000,00 КМ 

 Извори финансирања:  Буџетска средства, бесповратна средства и крајњи корисници 



 

 Носиоци активности: Општина Соколац 

 

 Развој руралне конкурентности – пластеничка производња (70 пластеника) 

 Укупна вриједност: 98.000,00 КМ 

 Извори финансирања: Буџетска средства, бесповратна средства и крајњи корисници 

 Носиоци активности: Општина Соколац 

 Унапређење пчеларства на подручју општина Соколац, Хан Пијесак и Источни Стари 

Град 

 Укупна вриједност: 423.450,00 КМ 

 Извори финансирања: Буџетска средства, бесповратна средства и крајњи корисници 

 Носиоци активности: Општина Соколац и Удружење пчелара „Гласинац“ 

 Унапређење производње јесењег бијелог лука уз примјену савремене агротехнике на 

подручју општине Соколац 

 Укупна вриједност: 128.000,00 КМ 

 Извори финансирања: Буџетска средства, бесповратна средства и крајњи корисници 

 Носиоци активности: Општина Соколац и Пољопривредна задруга „Соколац“ 

 

 

 

ОСТАЛИ ПРОЈЕКТИ 

 

 

 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 2.754.022,57  КМ, 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, изграђен уз подршку CRS-a, утврђена је 

листа крајњих корисника. 

 Укупна вриједност пројекта: 2.754.022,57 КМ 

 Извори финансирања: Кредит (Развојна банка Савјета Европе, 2.439.765,07 КМ)  и буџетска 

средства (Општина Соколац, 314.257,50 КМ) 

 Носиоци активности: Општина Соколац 

 

 Инвестиционо одржавање, реконструкција и адаптација канцеларијских објеката и 

простора, као и изградња и прибављање осталих пословних објеката. 

 Укупна вриједност: 200.000,00 КМ 

 Извори финансирања: Буџетска средства и кредит. 

Носиоци активности: Општина Соколац 

 

            План ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеним новинама града Источно 

Сарајево''.  

 

Број: 01-400-63 ПРЕДСЈЕДНИЦА  

Датум: 4.3.2020. године СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СОКОЛАЦ 

  

  Бојана Марковић, дипл.мен. јавне управе 


