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1. УВОД 

Појам руралног развоја се јавља у последњих неколико деценија као појам који 

се односи на развој у условима регионалне неједнакости у степену развијености. 

Такође је послужио као прихватљив концепт за комплексније валоризовање 

развојних потенцијала руралних подручја и мањих средина каква је и општина 

Соколац. Подаци Свјетске банке говоре да три четвртине од 1,4 милијарде људи, 

који живе у зонама "мање од 1,25 долара по становнику дневно" чини рурална 

популација, а према подацима FAO-a, три четвртине од преко 800 милиона 

неухрањених, такође чини рурална популација.  

Према критеријумима OECD (Organisation for Economic Co-operation Development) 

општине са густином насељености испод 150  становника на 1 km2 спадају у ред 

руралних. Овај макро приступ, ипак, за потребе израде овог програма неће бити 

примјењен дословце. За правилно сагледавање перспектива и проблема развоја 

општине, много примјењивији је приступ у коме ће се посебно посматрати градско 

језгро и остатак општине. Рурални развој представља сложен социоекономски 

развој који укључује: запосленост, индустрију, пољопривреду, здравље, транспорт, 

животну средину, социјалне службе, образовање, комуникације, финансије, 

културно насљеђе итд.  Концепт руралног развоја је уведен у земље које се 

суочавају са проблемом сиромаштва,  гдје се јавља криза запошљавања усљед које 

најчешћи технолошки вишкови бивају управо они који су, као недовољно 

квалификовани, прерано напустили рурална подручја. Велики дио руралних подручја 

Републике Српске је демографски девастиран, али са значајним природним 

ресурсима. Република Српска, а тиме и Општина Соколац се суочавају са многим 

проблемима као што су недовољна улагања у развој,  недостатак 

инфраструктуре, депопулација становништва, недовољни подстицаји за 

пољопривреду, низак ниво квалитета живота руралног становништва, 

незапосленост и слично.  

Могућности руралног развоја смо препознали у подстицању пољопривредних 

активности, сточарству и туризму па је у том свијетлу израђен овај Програм 

којим ће се предвидјети могућности и активности усмјерене ка одрживом 

коришћењу ресурса које већ имамо, а у циљу развијања општине Соколац. Програм 

ће бити усклађен са Стратегијом руралног развоја Републике Српске и важећом 

легислативом, Стратегијом развоја општине Соколац, те глобалним трендовима 

у овој области. Крајњи корисници требају бити не само пољопривредни 

произвођачи или становништво које се бави туризмом, него сви становници 

општине Соколац. Циљ израде овог документа је анализа ситуације по појединим 

привредним секторима и областима, те идентификација и креирање специфичнх 

модела развоја, како би се постигло побољшање општих услова живота, ефикасно 

кориштење ресурса, те допринијело процесу одрживог повратка.  



5 

 

Планирање руралног развоја, кроз интеграцију актера и фактора развоја, 

представља прави оперативни изазов и суочавање са методологијом и 

стратегијом коју прихвата европска политика руралног развоја. Програмом ће се 

дефинисати и циљеви усмјерени ка привредној и друштвеној ревитализацији, 

валоризацији животне средине, побољшању квалитета живота становништва, 

те промоција диверзификације пољопривредних и других економских активности у 

правцу руралног развоја.    

      

  Начелник Општине 
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2. ПОТРЕБА И ЗНАЧАЈ ИЗРАДЕ ПРОГРАМА  

РУРАЛНОГ РАЗВОЈА 

Проблеми неразвијености руралних подручја источног дијела Републике Српске 

којем припада и општина Соколац, односе се најчешће на низак доходак 

становништва, ограничену могућност запошљавања, ограничене могућности за 

остварење каријере, како ван пољопривреде, тако и у њој самој. Општине се све 

више суочавају са горућим проблемом незапослености, те миграцијом 

становништва пошто се посао и услови бољег живота траже у већим насељеним 

мјестима и градовима. Програм руралног развоја општине Соколац произилази из 

усвојене Стратегије развоја општине Соколац којом су пољопривреда, шумарство, 

туризам и дрвна идустрија препознате као кључни сектори развоја, а који су 

истовремено његов неодвојиви дио. Треба споменути и Стратегију руралног 

развоја Локалне акционе групе „Деветак“ (општине Рогатица, Соколац и Хан 

Пијесак) 2012-2015. година која је дијелом узета у обзир у изради овог Програма, 

а којом су дефинисане и предочене практичне акције које ће локална власт 

заједно са својим суграђанима предузимати у наредном периоду у складу са 

могућностима. Овај документ има за задатак покретање одрживог развоја 

општине Соколац и њиме су дефинисане конкретне активности за рјешавање 

питања од значаја за:  

 Побољшање стања и конкурентности пољопривредног сектора; 

 Побољшање стања и конкурентности сектора туризма; 

 Унапређење квалитета животне средине и руралног окружења;  

 Побољшање квалитета живота становника Општине и диверсификацију 

локалне руралне економије.  

Програм руралног развоја општине Соколац идентификује кључне правце 

руралног развоја кроз сљедеће области:  

 Подстицање развоја туризма; 

 Подстицање развоја пољопривреде; 

 Одрживо коришћење природних ресурса уз  њихово очување и повећање 

вриједности;  

 Подстицање развоја сеоских домаћинстава; 

 Побољшање квалитета живота становништва;  

 Додавање вриједности локалним производима и услугама; 

 Примјену нових знања и вештина у циљу повећања конкурентности 

производа и услуга руралних подручја.  
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3. ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ПРОГРАМА  

РУРАЛНОГ РАЗВОЈА 

Друштвено-економске промјене у општини Соколац и Републици Српској се 

неминовно рефлектују на аграрни сектор који представља доминантну 

привредну грану и ресурс већине неразвијених општина. Проблеми руралног 

развоја су нажалост до сада најчешће стављани у други план, због различитих 

друштвених, економских и кадровских турбуленција које су сматране 

приоритетом. Као резултат такве ситуације, није постојао системски, 

свеобухватан приступ којим би се улагали стални напори у развијање руралних 

подручја која би као таква могла бити један од генератора економског опоравка 

цијеле општине Соколац. Одрживи развој који је стављен као императив важеће 

Стратегије развоја општине Соколац подразумијева детаљно разматрање 

могућности руралног развоја, јер у супротном ће се створити још већа разлика 

између развијених и руралних подручја. Реализација Програма руралног развоја 

или његовог дијела ће донијети вишеструки бенефит за различите групе 

корисника и то: 

- Општину Соколац; 

- Привреднике; 

- Сеоско становништво;  

- Невладине организације које се баве руралним развојем; 

- Младе на селима; 

- Туристичку организацију Соколац; 

- Будуће креаторе стратешких докумената општине Соколац; 

- Удружења произвођача у разним производним секторима; 

- Универзитету у Источном Сарајеву; 

- Центру за унапређење пољопривреде у брдско – планинском подручју;  

- Владине институције које се баве заштитом природних ресурса; 

- Социо-културна удружења и др. 

Програм ће указати на могућности повећања постојећих и стварања нових 

услужних дјелатности у секторима интегралног руралног развоја, стављање у 

функцију ресурса којим располаже општина, вредновању датог подручја и развоја 

микро подузетништва. Пројекти руралног развоја ће произилазити из анализе 

стања, потреба и постојећих ресурса. На бази претходно извршене социо-

економске анализе, анализе стања, те најважнијих привредних сектора и области 

препоручиће се смјернице за будући развој у циљу побољшања општих услова 

живота сеоског становништва, те унаприједити процес одрживог повратка.  

Пошто се Босна и Херцеговина данас сматра потенцијалним кандидатом за 

прикључење Европској Унији сваки донесени документ треба бити усклађен са 

њеним принципима, у овом случају легислативом која се односи на рурални 

развој, што ће детаљније бити приказано у слиједећем Поглављу.  
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4. МЕТОД РАДА И ВЕЗА СА ДРУГИМ СТРАТЕШКИМ 

ДОКУМЕНТИМА 

Процес припреме, израде и публиковања Програма руралног развоја општине 

Соколац одвијао се у неколико фаза, и то: 

 Прва фаза израде је подразумијевала прикупљање квалитативних и 

квантитативних информација као што су: демографске и социоекономске 

информације, затим информације о пословном окружењу, инфраструктури, 

пољопривреди, а из различитих извора (Републички завод за статистику, 

Урбанистички завод Републике Срспке, ресорна Министарства, Општинске 

власти и одјељења управе, НВО од значаја за Соколац, привредни субјекти, 

различита литература). Један дио информација је преузет из важеће 

Стратегије развоја општине Соколац; 

 У другој фази је извршено организовање састанака и других видова 

комуникације са заинтересованим странама (пољопривредни произвођачи, 

мљекари, удружења, привредници, млади) у циљу свеобухватнијег 

сагледавања стања и потреба на бази којих је креирана структура Програма 

и дати су приједлози мјера; 

 На крају у трећој фази рада је израђена коначна верзија Програма  

руралног развоја општине Соколац 2014-2020. година.  

Цјелокупан документ је усклађен са седам основних принципа LEADER1 концепта 

Еврпске Уније односно:  

 Приступ базиран на препознавању локалних прилика 

 Организација и успостављање локалних партнерства - Локалне Акционе 

Групе (ЛАГ) и иницирање сарадње са другим ЛАГ-овима 

 Припрема и имплементација локалне стратегије развоја 

 Интеграција свих заинтересованих из различитих сектора за провођење 

заједничких пројеката 

 Подстицање приступа “одоздо” у одлучивању и доношењу одлука на 

локалном нивоу кроз укључивање свих заинтересованих локалних 

партнера 

 Обједињавање свих могућности за имплементацију локалних,  интер-

регионалних и транс-кооперативних пројеката 

 Подстицање умрежавања у циљу стимулисања кооперативности и  

размјене знања од локалног до транс-националног нивоа.  

                                                 
1 Скраћеница од Liaison entre actions de développement rural, или везе међу активностима за развој 
руралне економије 
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LEADER  концепт је настао због: 

1 Најбољег могућег искоришћавања природних и културних ресурса, 

укључујући и  повећање вриједности неких предјела; 

2 Побољшања квалитета живота у руралним подручјима; 

3 Додавања вриједности локалним производима, посебно кроз стварање 

приступа малих производних јединица тржишту, а преко колективних  

дјеловања и  

4 Коришћења новог "know-how" приступа и нових технологија и стварања 

компетитивних производа и услуга у руралним срединама.2 

У све фазе припреме и израде су укључивани заинтересовани и активни актери 

локалних иницијатива, односно удружења и организације које егзистирају на 

нашем подручју, затим представници малих предузећа, пољопривредници, те 

представници различитих друштвено-економских категорија. Општина Соколац 

је отворена за интегрисане и мултисекторске акције усмјерене ка руралном 

развоју, кроз перманентну подршку иновацијама, умрежавању и сарадњи у 

погледу доношења одлука и приоритета за будући развој. Након израде Програма 

услиједиће његова имплементација у складу са финансијским могућностима и 

стањем Општине, а на основу постављених стратешких циљева којима су 

предвиђене институције и субјекти који би планиране активности требали 

проводити по договореним начелима. Програм треба посматрати као динамичан, 

стратешки документ, који ће се временом требати мијењати и усклађивати према 

промјенама  у окружењу и самој регији. Током мијењања и креирања нових мјера 

и програма, према постављеним приоритетима, потребно је осигурати 

учествовање како појединаца тако и локалних носиоца развоја из приватног, 

јавног и цивилног сектора. 

4.1 Политика руралног развоја Европске Уније 

Пољопривредна политика Европе се одређује на нивоу Европске Уније, а за њену 

имплементацију су задужене Владе земаља чланица. Због чињенице да преко 91% 

територије припада руралним подручјима у којима живи више од 56%  

становништва, рурални развој је област од виталног значаја за ЕУ. ЕУ политика 

руралног развоја обезбеђује највише стандарде у заштити животне средине, 

пољопривреди, шумарству као и другим, сличним активностима. Системом 

директне помоћи уз уважавање тржишних инструмената и политике руралног 

развоја, Европска комисија инкорпорира помоћ пољопривреди и руралном 

развоју. Пољопривреда и шумарство су основне дјелатности у неразвијеним 

подручјима, али је битно истаћи значај увођења агро-еколошких мјера које ће 

обезбјеђивати еколошка добра, али истовремено стварати и основу за нови развој 

и запошљавање руралних капацитета. Најважнији документ који се односи на 

рурални развој за период 2007-2013. године у ЕУ је Уредба ЕС бр. 1698/2005 којом 

                                                 
2 Извор ,,Стратегија развоја пољопривреде Републике Српске до 2015. године  (2006) 
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се политика руралног развоја фокусира на побољшање конкурентности 

пољопривредног и шумарског сектора, унапређење животне средине и амбијента, 

побољшање квалитета живота у руралним областима и подстицање 

диверзификације у руралним економијама примјеном претходно споменутог 

ЛЕАДЕР приступа3.  Члан 12. Правилника ЕЗ 1085/2006 о Фонду ИПА предвиђа да 

компонента “руралног развоја” помаже земљама кандидатима у дефинисању 

политике и припреми примјене и управљања заједничком пољопривредном 

политиком, учествујући посебно у одрживом прилагођавању пољопривредног 

сектора и неразвијених подручја, те да припреми земље кандидате да примјењују 

aquis европске заједнице који се односи на пољопривредну политику. У складу са 

претходно наведеним истичемо и чињеницу да се двије мјере у оквиру ИПА 

прекограничног програма БиХ - Црна Гора (2013) односе на развој туризма и 

руралних подручја, те одрживо коришћење природних ресурса. Маргинални 

положај и социо-економска угроженост слабо развијених подручја су препознати 

као препреке хармоничном развоју у цјелини. Због тога су и на нивоу европске 

заједнице усвајане посебне политике за рурални развој које су омогућиле 

стварање европског пољопривредног и руралног модела по којем различитост 

територија и предјела, богатство локалних идентитета, производних и 

друштвено-културних добара, представља специфичан и јединствен 

територијални капитал. Та обиљежја локалних заједница се вреднују путем 

друштвено-економског планирања, а резултат са економског аспекта јесте 

стварање додатне вриједности за све специфичне производе једног руралног 

подручја (сеоски смјештајни капацитети, домаћа храна, рукотворине,  занатски 

производи, маршуте кроз природу итд.). 

4.2 Политика руралног развоја Републике Српске 

Стратешким планом руралног развоја Републике Српске3 дефинисани су кључни 

циљеви развоја руралних средина, а међу тим циљевима важно мјесто заузима 

уравнотежен интегрални, аграрни, рурални и регионални развој, јачање 

конкурентности и економске заштите произвођача, заштита животне средине, 

заустављање депопулације и економско-социјална ревитализација неразвијених, 

посебно брдско-планинских подручја. Из споменуте Стратегије може се 

закључити да се рурална политика бави остваривањем циљева за рурална 

подручја која обухвата широк дијапазон различитих социо-економских 

активности. Основне гране руралног развоја у РС-у су пољопривреда и шумарство. 

Међутим, рурална економија никада није само пољопривреда или заједно 

пољопривреда и шумарство. Она, уствари, представља мрежу економских 

активности које покривају села, насељена мјеста, а могу да укључе и градове. 

Рурална економија је хетерогена, као и национална економија која обезбјеђује: 

путеве, комуникације, образовање, здравље, животну средину, продавнице, банке, 

занатске и професионалне услуге, производне капацитете и друго. Према томе, 
                                                 
3 Извор: Стратешки план руралног развоја Републике Српске за период 2009-2015 (2009) 
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проблеми руралне економије су другачији од проблема пољопривреде, као што су 

и рјешења различита.  

Најважнији закључци Стратешког плана руралног развоја РС: 

- Политика руралног развоја се усмјерава на пољопривреду и руралну 

привреду у цјелини;  

- Важан дио руралних подручја (општина) је демографски девастиран, али са 

вриједним природним ресурсима; 

- Кључну улогу у остваривању развоја руралних подручја има Министарство 

пољопривреде, шумарства и водопривреде РС које развија и користи 

систем планирања и праћења реализације политике руралног развоја; 

- Корисници политике руралног развоја требају бити све категорије 

становништва, односно друштво у цјелини итд. 

Тежиште улагања од стране надлежног Министарства је на давању подршке 

инвестицијама у модернизацију и укрупњавање пољопривредних газдинстава и 

подршку власницима приватних шума, укључујући и уређење пољопривредног 

земљишта (72% укупних улагања). Општине (локална самоуправа) су такође 

важан извор финансирања наведених мјера, док је финансијско учешће корисника 

значајно код капиталних улагања у објекте, основно стадо, дугогодишње засаде, 

опрему и друге видове инвестирања у пољопривреди и шумарству. Један од 

извора финансирања руралног развоја су и јавна (државна) предузећа: „Шуме 

Републике Српске“ а.д. Соколац, „Путеви Републике Српске“, „Електропривреда 

/Електропренос“, „Радио-телевизија Републике Срспске“, јавна комунална 

предузећа и АД „М:Тел“, кроз обезбјеђење електроснабдијевања, 

водоснабдијевања, збрињавање отпадних вода, одвоза чврстог отпада, 

телекомуникација, радио и телевизија у руралним дијеловима. Значајно је 

споменути и пољопривредне задруге, удружења пољопривредних произвођача и 

друге НВО који иницирају одређене активности и анимирају друге институције да 

се укључе у њихово финансирање. 

Важно је споменути и Састанак који је јула, 2013. године организовало 

Mинистaрствo пoљoприврeдe, шумaрствa и вoдoприврeдe Рeпубликe Српскe сa 

прeдстaвницимa лoкaлних зajeдницa и приврeдних субjeкaтa нa пoдручjу 

рoмaниjскoг плaтoa, општине Пaлe, Сoкoлaц, Хaн Пиjeсaк, Рoгaтицa и Истoчни 

Стaри Грaд, а чији домаћин је био начелник Општине Соколац. Циљ сaстaнкa je 

био да се размотри актуелна ситуација у oблaсти пoљoприврeде и прeхрaмбeнe 

индустриje на том подручју, те сагледају могућности и предложе рјешења и 

правци за унапређење аграрног и руралног развоја.  

Проблеме који су овом приликом изнјети од стране учесника из области 

пољопривредне производње, шумарства и руралног развоја су бројни, а односили 

су се на пласман домаћих производа узрокован немогућношћу сарадње са 

трговинским ланцима, неорганизованошћу произвођача, неорганизованим 

откупом производа и одсуством посредника као што су задруге, недостатком 
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продавница у којима би се пласирали само домаћи производи, неискориштеном 

потражњом туристичких субјеката, опадање броја фарми узрокован 

демографским пражњењем подручја и одсуством организованог наступа на 

тржишту, недовољно искориштени богати природни ресурси романијског 

подручја за интензивнију и планску пољопривредну производњу и производњу 

здраве хране, изражен демографски притисак и миграције нарочито младог 

становништва које не налази могућности за запослење, а самим тим и останак на 

овом подручју. На бази свега изнесеног Министарство пољопривреде, шумарства 

и водопривреде је донијело сљедеће Закључке4: 

1. Да се Центар за развој пољопривреде у брдско планинском подручју 

након проведеног процеса лицитације, да на управљање Универзитету у 

Источном Сарајеву и региструје као 18-та организациона јединица 

Универзитета; 

2. Да се Центар за развој пољопривреде брдско планинског подручја 

региструје са циљем испуњавања четири основне дјелатности: 

истраживачка и едукативна; комерцијална производња сјеменског 

кромпира и крмног биља; повећање пољопривредне производње у 

брдско-планинским подручјима; обуке и образовања и услужне 

дјелатности, те да у том смислу Центар постане самоодржив са аспекта 

будућег материјалног и техничког развоја; 

3. Да се изради Стратегија за развој Центра у наредних десет година, са 

детаљним Акционим планом која ће јасно указивати на подручја 

профитабилна за Центар како би постао самоодржив. Предлаже се 

формирање Тима за израду Стратегије, сачињеног од групе експерата 

који ће активно радити на овом документу.   

4. Да се донесе акт којим ће се инсистирати на обавезивању ЈП „Шуме 

Републике Српске“ а.д. Соколац и шумских газдинстава и давању 

предности локалним заједницама и привредним субјектима који 

егзистирају на подручју тих заједница приликом куповине и кориштења 

(у складу са чланом 84, Закона о шумама) дрвне масе, шумског отпада, 

огревног, целулозног и рудног дрвета, а за потребе јавног гријања, 

производње пелета, те осталих обновљивих извора енергије и 

цјелокупног привредног развоја од којег ће локална заједница и њени 

житељи имати користи. У наредном периоду се мора посветити посебна 

пажња у улози локалних заједница по питањима рационалнијег 

кориштења природних ресурса.  

5. Да се изврши ревизија досадашњих концесија које су дате за земљиште 

на подручјима општина Соколац, Хан Пијесак и Рогатица, а које се 

односе на питање власништва и употребе земљшта у циљу његовог 

                                                 
4 Преузето из званичног Дописа општинама упућеног од стране Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде РС 
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ефикаснијег кориштења усмјереног ка одрживом развоју локалних 

заједница; 

6. Да се уведу додатне стимулације за кориснике подстицаја у општинама 

које имају сурове услове привређивања односно неповољне услове за 

обављање пољопривредне производње (општине брдско-планинског 

подручја); 

7. Да се појача инспекцијски надзор над провођењем законских прописа из 

области пољопривреде, са посебним освртом на квалитет 

репроматеријала (ђубрива, сјеменског и садног материјала и др.), те с 

тим у вези да се појача надзор над увозом сјеменског и других 

репроматеријала у Босну и Херцеговину; 

8. Да се иницира оснивање Удружења произвођача сјеменског кромпира, 

крмног биља и осталог сјеменског материјала за подручје Републике 

Српске; 

9. Да се задужи Задружни савез Републике Српске да сними стање по 

основу задружне имовине, задружних објеката, пословних активности 

постојећих задруга и потреба домаћих произвођача те предложе 

рјешења за развој задружног сектора романијског платоа; 

10. Да Пољопривредни факултет, Универзитета у Источном Сарајеву 

предложи концепт за унапређење производње, прераде и промета 

пољопривредних производа романијског платоа; 

11. Да Пољопривредни институт РС у сарадњи са Пољопривредним 

факултетом УИС изради концепт о унапређењу производње крмног 

биља на подручју романијског платоа; 

12. Да Ресор за пружање стручних услуга у пољопривреди при МПШВ 

проведе програм обука индивидуалних пољопривредних произвођача 

романијског платоа у областима дефинисаним програмима за 

унапређење производње;  

13. Да се ублажи услов за остваривање права на набавку стеоних јуница из 

Програма Владе РС за потребе индивидуалних пољопривредних 

газдинстава у брдско-планинском подручју;  

14. Да све локалне заједнице приступе изради стратешких програма које ће 

тачно утврдити и дефинисати развојне циљеве и предложити мјере за 

унапређење стања уз увезивање локалних заједница, пољопривредника, 

привредних субјеката, научно-истраживачких институција и надлежних 

институција Владе Републике Српске, а у циљу мобилизације домаћих 

ресурса и кадрова и организованог приступа рјешавању проблема. 

15. Да се изради модел по којем ће институције система из области 

пољопривреде Републике Српске (Пољопривредне факултете, 

Институте, Савјетодавне службе, Задруге и локалне заједнице) 

дјеловати у синергији и системски приступати рјешавању развојних 
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проблема, покретању пољопривредног развоја, едукацији 

пољопривредника, реализацији научно-истраживачких и других 

пројеката који у својој основи имају самоодрживост и јачање руралне 

економије. 

Програм руралног развоја Општине Соколац има основ у Стратегији руралног 

развоја Републике Српске, Стратегији развоја пољопривреде Републике Српске, 

Стратегији развоја туризма Републике Српске и Стратегији развоја општине 

Соколац која је усвојена почетком 2013. године. Због стратешког и планског 

приступа будућем дугорочном цјелокупном па и руралном развоју општине 

Соколац, у протеклом периоду су креирани и усвојени значајни документи из 

којих ће произилазити акциони планови и кораци усмјерени ка економском 

побољшању тренутне ситуације. Поред Стратегије развоја као стратешки важне 

документе Општине Соколац издвајамо и Локални еколошки акциони план 

(2011), Приједлог развојног програма Општине Соколац 2012-2016, Стратегија 

развоја омладинске политике 2013-2018. године и Акциони план за унапређење 

једнакости и равноправности полова 2013-2018. године.  

4.3 Стратегија развоја општине Соколац за период 2013-2020. године 

Основни документ који је кориштен приликом израде Програма руралног развоја 

општине Соколац за период 2013 – 2018. године је актуелна Стратегија развоја 

општине Соколац за период 2013-2020. године која је креирана у складу са 

стандардизованом Методологијом за интегрисано планирање локалног развоја 

(МиПРО), прихваћеном и препорученом од стране ентитетских влада, те савеза 

општина и градова оба ентитета.  

МиПРО је у потпуности усклађена са постојећим законским оквиром којим је 

дефинисано планирање развоја на локалном нивоу, гдје је општинска 

администрација носилац процеса израде и имплементације стратегије, уз 

максимално укључивање свих других актера живота у локалној заједници. Поред 

тога, МиПРО је у потпуности усаглашена са водећим принципима и приступима 

стратешком планирању које промовише Европска унија.  

Стратегијом је приказана социо-економска анализа, стање свих привредних 

сектора,  SWOT анализа, креирана визија и дефинисани стратешки циљеви који ће 

се реализовати кроз оперативне циљеве и пројекте садржане у Акционом плану.  

Визија општине Соколац до 2020. године  је садржана у слиједећем:  „Општина 

Соколац  је једна од најразвијенијих општина у Републици Српској односно у БиХ са 

развијеном привредом и пољопривредом, високом стопом запослености и 

одговарајућим животним стандардом, развијеним туризмом и интензивним 

културним и спортским дешавањима, добром здравственом и социјалном 

заштитом, квалитетним образованим системом, оптималном комуналном 

структуром, еколошки чиста и са минималном али ефикасном и транспарентном, 

модерном локалном самоуправом као сервисом њених грађана.“ 
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Стратегијом развоја општине Соколац је дефинисано пет стратешких  

циљева: 

Стратешки циљ 1 : Развијена пољопривреда и предузетништво. Овај Стратешки 

циљ укључује четири оперативна циља: Изграђена снажна предузетничка 

инфраструктура; Развијена дрвопрерађивачка индустрија уз висок степен 

финализације; Развијена и организована пољопривредна и сточарска производња 

и Привлачна туристичка понуда. 

Стратешки циљ 2: Развијена  инфраструктура. Стратешки циљ 2 обухвата: 

Доношење комплетне просторно-планске документације; Унапређење система 

водоснабдијевања и канализације; Модернизација путне инфраструктуре; 

Реконструкција и проширење топловодне мреже и Реконструкција градске 

уличне расвјете. 

Стратешки циљ 3: Изградња модерне локалне самоуправе, подразумијева 

оперативне циљеве: Ефикасна локална самоуправа; Ефективна локална 

самоуправа и Економична локална самоуправа. 

Стратешки циљ 4: Унапређење општег животног стандарда грађана уважава: 

Унапређење здравствене заштите,  Унапређење социјалне заштите, Унапређење 

образовања, културе и спорта, те Повратак младих и развој омладинске политике. 

Стратешки циљ 5: Очувана животна средина обухвата два оперативна циља:  

Институционално јачање цивилног сектора и Побољшање стања животне 

средине на подручју општине. 

Програм руралног развоја је произашао из важеће Стратегије која је препознала и 

секторе руралног развоја као примарне генераторе развоја, због чега се 

планиране активности и развојни приоритети неће приказивати посебним 

Акционим плановима, него ће бити уврштене у Акциони план који произилази из 

Стратегије развоја Општине, а планира се на почетку сваке године у складу са 

буџетом и материјалном ситуацијом Општине.  
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5. ОСНОВНЕ КAРAКТЕРИСТИКЕ 

ОПШТИНЕ СОКОЛАЦ 

Општина Соколац је смјештена у источном дијелу Републике Српске, БиХ и 

граничи са општинама Хан Пијесак, Рогатица, Пале, Источни Стари Град, Илијаш и 

Олово.  Једна је од Општина која се налази у саставу Града Источно Сарајево и као 

основна територијална јединица локалне самоуправе има могућност да извршава 

обавезе које су јој Уставом и законом дате у надлежност. Положај општине 

Соколац одређен је географским координатама: 43о 50' (најјужнија тачка јужно од 

насеља Озерковићи); 44о 06' (најсјевернија тачка је врх Палеж /1193 m nv./ 

сјеверно од Горњег Драпнића) сјеверне географске ширине; 18о 32' (најзападнија 

тачка на Озрену, југозападно од насеља Врховине); 19о 01' (најисточнија тачка на 

Деветаку, шума Букова гора) источне географске дужине (по Гриничу). Површина 

коју општина Соколац заузима износи 689 km2. Од укупне територије Босне и 

Херцеговине наша општина заузима 1,35% односно 2,35% од укупне територије 

Републике Српске. Општина Соколац спада у ред средње развијених општина5.  

 

 

 

Слика 1. Положај општине Соколац у РС (БиХ) 

                                                 
5  Члан 43. став 3 Закона о Влади Републике Српске „Службени гласник Републике Српске“ број 

118/08; Члан 67. Закона о локалној самоуправи „Службени гласник Републике Српске“ број 
101/04, 42/05, 118/05 и тачка IV Одлуке о критеријумима за оцјену развијености општина 
Републике Српске „Службени гласник Републике Српске“ број 62/10 и 78/11) 
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Ово је брдско-планинско подручје, са релативно високим степеном шумовитости,  

гдје се простире и неколико висинских заравни – поља, међу којима се својом 

величином истичу Гласиначко, Лубурић и Пољак поље. Доминирају четинарске 

врсте дрвећа (бијели бор, црни бор, смрча и јела), а од листопадних су 

најзаступљенији храст, буква, граб и друго. Обилује брдско-планинским 

пашњацима чија је основна карактеристика богатство травном вегетацијом и 

врло брза репродуктивност у постојећим климатским условима. Клима је 

планинског карактера, са просјечном годишњом температуром од 6.5°С (период 

1951-1990). Просјечна количина годишњих падавина износи 813 mm. Непосредно 

изнад Сокоца је смјештено узвишење Пуховац које представља развође између 

ријека Праче и Дрине односно Биоштице и Босне. Носиоци привредног развоја су 

привредна друштва: дрвне, текстилне, прехрамбене и грађевинске индустрије, те 

шумарства и пољопривреде. У посљедње вријеме у експанзији је мала привреда, 

гдје су заступљена приватна привредна друштва претежно у области трговине, 

занатства и угоститељства. Привредни развој општине успјешно прати развој 

комуналних и услужних дјелатности.6 

Табела 1: Општи показатељи општине Соколац у 2012. години7 

Брпј заппслених 
Брпј лица кпја  

траже заппслеое 

Прпсјечна нетп  

плата (КМ) 

Оранична  

ппвршина (ха) 

Прпмет у тргпвини  

на малп (хиљ. КМ) 

2771 2117 801 3783 33279 

5.1. Демографска структура  

Са површином од 689 km2 Соколац спада међу веће општине у Републици Српској. 

У њен састав улази 12 мјесних заједница са 95 насељених мјеста, у којима живи 

око 15.500 становника, са густином насељености од око 22,4 становника/ km2, а 

чега тога десетак хиљада живи у самом Сокоцу. Према модификованом 

критеријуму ОЕCD8 за оцјену руралности, густина насељености испод 150 

становника/km2 даје рурални карактер територији. Просјек Републике Српске је 

60 становника/km2, што значи да је и наша општина предоминантно рурална са 

свега 22,4 становника/km2. Највећа сеоска насеља су Подроманија, Каљина, 

Соколовићи и Кнежина. 

Конфигурација терена се одразила на распоред и тип насеља. Подручје општине 

Соколац је слабо насељено и постоје разлике у величини насеља. Соколац је 

насеље градског карактера гдје ужи дио града одговара ужој урбаној зони коју 

карактеришу објекти колективног становања, пословних и централних градских 

садржаја.  

 

                                                 
6 Извод из „Стратегије развоја општине Соколац 2013-2020. година“ 
7 Статистички годишњак, 2012 година, Републички завод за статистику Републике Српске 
8 Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 

https://www.google.ba/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CCUQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.oecd.org%2F&ei=zzqnUauJK8T_4QSP7oH4DQ&usg=AFQjCNHOvha_Kgd0PZryx-7E0w8swGHlKA
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Табела 2: Унутрашња миграциона кретања (фуснота 6) 

Гпдина 

Укупнп дпсељених у ппштину Спкплац Брпј пдсељених из ппштине Спкплац 
Миграципни  

салдп Укупнп 
Из 

ФБиХ 

из 

БД 

из других  

ппштина РС 
Укупнп 

У 

ФБиХ 

у 

БД 

у друге 

ппштине РС 

2007 129 62 2 65 167 73 1 93 -38 

2008 172 95 2 75 178 82 - 96 -6 

2009 104 60 - 44 133 59 2 72 -29 

2010 128 68 1 59 165 76 2 87 -37 

2011 97 43 - 54 149 54 - 95 -52 

Према прелиминарним подацима Пописа становништва у БиХ, општина Соколац 

броји око 13.000 становника, што је знатно мање у односу на претходни попис 

(15.500), са густином насељености од 18,87 становника/km2.  У протеклих пет 

година евидентан је негативан миграциони салдо становника јер према подацима 

за период 2007-2011., сваке године се одсели око 150 становника у друге општине 

Републике Српске, али добрим дијелом и у Федерацију БиХ. Најмање становника 

се одсељава на подручје Брчко Дистрикта. Слична ситуација је и по питању 

досељавања, с тим што је број досељеника мањи.   

Општина планира посветити додатну пажњу заустављању тренда одласка људи 

јер они који се селе су по правилу најфлексибилнији и најприлагодљивији, а то су 

најчешће млади људи. Становништво које остаје, углавном је старо и прилично се 

тешко прилагођава новим околностима и више зависи од јавних услуга, а посебно 

од здравствене службе. Економски проблеми, велика незапосленост и уништена 

привреда су поред ратних дешавања најважнији узроци одлива младих људи. 

Лоша привредна ситуација се још интензивније одражава на сеоско 

становништво које је усљед незапослености принуђено да своју минималну 

егзистенцију обезбеђује производњом хране, сточарством и сл.  

Како рурални развој подразумијева насељена, развијена, оснажена села у којима 

становници обезбјеђују пристојне приходе за себе и своје породице, те стварају 

економски одржива домаћинства путем диверзификоване сеоске економије, 

треба улагати напоре и ресурсе у развој села и сеоских економија чиме би се 

привукли и задржали млади људи и побољшала демографска ситуација.  

5.2. Стање инфрaструктуре и јавних услуга у селима 

5.2.1. Друмски саобраћај 

Стање и опремљеност путне мреже има пресудан значај за одвијање производних 

активности, протока роба и путника, равномјернији распоред економских 

активности становништва и др. Опремљеност и развијеност путне мреже уједно 

има и велики утицај и на развој туризма. Соколац је значајна саобраћајна 

раскрсница магистралних путева од Сарајева према Јадранском мору, Београду, 

Ужицу, Бања Луци и Бијељини. На подручју општине Соколац се налази укупно 
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393 километара путева, од чега је 45 km магистрални пут, 28 km регионални, 118 

km су локални и 202 km некатегорисани путеви. Основни проблем путне мреже 

на подручју општине Соколац је стање и квалитет. Стање улица у ширем центру 

општине је незадовољавајуће због значајних оштећења асфалтног коловозног 

застора, ударних рупа и несанираних прекопа у градској зони односно улицама 

првог и другог реда. У склопу градске уличне мреже посебан проблем представља 

недостатак намјенских површина за паркирање моторних возила, неуређеност 

паркинг простора, као и потреба санације и асфалтирања уличне мреже на 

подручју ширег дијела града9.  

Локални путеви су такође у лошем стању, а од виталног су значаја за 

функционисање насеља и сеоских подручја, те промет роба и услуга. Не треба 

губити из вида и буџетом издвојена средства за санацију и поправку путева, те 

остале инфраструктурне радове који се реализују и који ће дијелом побољшати 

стање али не и у потпуности ријешити проблеме у овој области. Подручје 

општине Соколац ће бити уређено на начин да је управљање територијом у 

значајној мјери децентрализовано и то путем савјета мјесних заједница, као 

најнижих нивоа локалне управе. Тиме ће бити омогућено грађанима да дају своје 

приједлоге, покрећу иницијативе и активно учествују у креирању смјерница и 

изради стратешких докумената битних за њих. Због комуникацијске повезаности 

општине са сусједним општинама, регијом и већим урбаним срединама као једног 

од предуслова њеног успјешнијег и бржег развоја од кључног значаја је 

реконструкција и модернизација магистралних путева Сарајево – Соколац - Хан 

Пијесак – Власеница - Зворник и Сарајево – Подроманија – Рогатица – Вишеград - 

Вардиште.  

5.2.2. Снабдијевање електричном енергијом  

Снабдијевање електричном енергијом врши Електропривреда Републике Српске 

која је организована у пет самосталних електродистрибуција. У Јавном предузећу 

„Електродистрибуција“ Републике Српске, Радна јединица Соколац, регистровано 

је 6.222 потрошача који су разврстани по групама потрошње: велепотрошња 

(високо напонска предаја) 34 потрошача, општа потрошња (занатство) 518 

потрошача и домаћинство 5.670 потрошача. Највећи број сеоских домаћинстава 

на територији општине је електифицирано, а корисници су углавном задовољни 

напоном и континуитетом испоруке електричне енергије.  

5.2.3. Снабдијевање водом  

Снабдијевање водом је релативно задовољавајуће. Питање водоснабдијевања 

општине Соколац ријешено је путем градског водоводног система и више мањих 

водоводних система. Путем градског водоводног система се снабдијева око 12.000 

становника у урбаним и сеоским насељима. Систем водоснабдијевања Сокоца 

базира се на захватању воде на извориштима Биоштице, Кржуља и Геруше. Вода 

                                                 
9 Извод из „Стратегије развоја општине Соколац за период 2013-2020. година“ (2013) 
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се са ових изворишта транспортује према граду снабдијевајући водом и насеља 

која се налазе на трасама доводних цјевовода.   

Међутим, треба имати на уму да се одређени број сеоских домаћинстава 

снабдијева текућом водом из властитих изворишта, што налаже перманентну 

контролу исправности воде. Основни недостаци водоводног система Општине: су 

неуређеност зона изворишта и појасева заштите, велики проценат губитка воде, 

недовољна пропусна моћ дистрибутивне мреже, велики број неисправних 

водомјера, неадекватна и неефикасна наплата дугова за утрошену воду. Због тога 

је започела реконструкција водоводне и канализационе мреже кроз пројекат 

„Пројекат снабдијевања водом и канализације у Општини Соколац“ који је од 

виталног  значаја за општину и њене становнике, а његовом имплементацијом ће 

се успоставити модерна водоводно – канализациона мрежа и трајно ријешити 

овај проблем са којим се већ дуже вријеме суочавају становници општине. Сеоска 

подручја најчешће немају уређену канализациону мрежу, а значајно је истаћи да 

не постоји организовано сакупљање, одвожење отпада, нити пречишћавање 

отпадних вода. 

5.2.4. Телекомуникације  

Телекомуникације су једна од основних потреба људи и значајан предуслов за 

развој савременог информационог друштва. Према Стратешком плану руралног 

развоја РС (фуснота 3) податак који се може повезати са телекомуникацијама, бар 

у једном дијелу, јесте и број рачунара у сеоским домаћинствима. На основу 

проведеног истраживања примјећује се веома велика заступљеност рачунара. 

Скоро свако треће домаћинство посједује рачунар. Међутим и поред тога 

рачунари се не користе за потребе управљања пољопривредним газдинством, већ 

за потребе ученика и студената. Разлог оваквој тврдњи је у чињеници да ¼ 

чланова сеоског домаћинства РС чине ученици и студенти, као и да преко 6% 

чланова домаћинстава има завршену вишу и високу школу. У области 

телекомуникација и поштанског саобраћаја на подручју општине егзистирају 

„Поште Српске“ Радна јединица Соколац и „Телеком Републике Српске“ а.д. Бања 

Лука, Радна јединица Соколац. Покривеност сеоских подручја Сокоца ТВ сигналом 

је добра али су квалитет пријема и број канала који се могу пратити у појединим 

сеоским срединама један од значајних проблема који треба ријешити. 

5.2.5. Здравствена заштита 

Здравствена заштита је један од најважнијих и кључних индикатора за 

утврђивање квалитета живота становништва. Према подацима Стратешког плана 

руралног развоја Републике Српске за период 2009-2015. године велики проценат 

домаћинстава у руралном дијелу РС, као проблем истиче доступност 

здравствених услуга. Истраживања показују да сеоска домаћинства у РС до 

најближе задравствене установе морају да пређу у просјеку преко 8 km.  Сеоска 

подручја на општини Соколац нису обезбјеђена са квалитетном здравственом 

заштитом,  нарочито становници удаљенијих села који због непостојања 
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теренских амбуланти морају користити здравствене услуге Дома здравља  

Соколац, а неријетко су принуђени одлазити у Источно Сарајево чак и за основне 

анализе. На подручју општине егзистирају двије здравствене институције: Дом 

Здравља, као носилац примарне здравствене и Психијатријска клиника као 

носилац секундарне здравствене заштите. Проблеми који се требају ријешити су 

елаборирани у Стратегији развоја општине Соколац, а са аспекта руралног 

развоја, треба истаћи значај оснивања мјесних амбуланти у којима би сеоско 

(нарочито старо и немоћно становништво) добило потребне примарне 

здравствене услуге.  

5.3. Шумски ресурси 

Општина Соколац располаже са 38.013 hа шума и шумског земљишта, од чега на 

државни шумски фонд отпада 94,76 %, а на приватни 5,24 %.  Залихе свеукупне 

дрвне масе процјењују се на око 482.000 m3, а укупни годишњи запремински 

прираст свеукупне дрвне масе износи 276.000 m3 или 8,2 m3/ hа. Укупна 

запремина у приватним шумама износи 381.400 m3 са просјечним годишњим 

прирастом од 12.200 m3.  У задњих 7 година обављено је пошумљавање на 

површини од 64.50 hа, њега култура 784,32 hа. Шуме на подручју општине 

Соколац су биодиверзитетски веома богате и као такве представљају велики 

потенцијал за развој различитих врста туризма. Доминирају четинарске врсте 

јела (Abies alba), смрча (Picea abies), бијели (Pinus sylvestris) и црни бор (Pinus 

nigra), храст китњак (Quercus petraea), цер (Quercus cerris), буква (Fagus sylvatica) и 

обични граб (Carpinus betulus). Значајно је споменути многобројне љековите врсте 

биљака (зова, шипурак, глог, куница, мајчина душица, кантарион итд.) које су дио 

наших, драгоцјених нам шума. Не треба заборавити важност њиховог очувања и 

одрживог кориштења јер су битан ресурс за рурални развој живот локалне 

заједнице и њено економско благостање. ШГ "Романија" Соколац на подручју 

Општине располаже са два узорна ловишта и око 80 km риболовних ријека и 

потока, те постоје сви предуслови за развој лова, риболова и туризма. ШГ 

"Романија" Соколац, газдује једним посебним ловиштем "Романија", површине 

око 12.772 ha. Постоји и једно привредно-спортско ловиште "Гласинац", 

површине око 62.136 ha. На ловно-продуктивним површинама општине могу се 

узгајати и користити сљедеће врсте дивљачи: срнећа дивљач, дивокозе, медвједи, 

вук, дивље свиње, зец, лисица, видре и остале ситне крзнашице. 

5.4. Пољопривредна производња 

Општина Соколац је рурално подручје, а као такво има велики потенцијал за 

развој пољопривреде. Пољопривредно земљиште заузима укупну површину од 

32.834 ha, од чега се под ливадама и пашњацима налази 28.232 ha, а под 

ораницама и воћњацима 4.602 ha. Пољопривредна производња је највећим 
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дијелом базирана на индивидуалним пољопривредним домаћинствима, од којих 

је 730 регистровано у АПИФ-у као пољопривредна газдинства.10  

Табела 3: Oраничне површине према начину коришћења на подручју општине 

Соколац 11 

Подгрупа 
Површина (ha) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Необрађене оранице 3101 3367 2929 3120 2608 3299 3212 

Засијане површине 707 431 854 530 1045 510 571 

Укупно 3808 3798 3783 3650 3653 3809 3783 

Према Табели 1, изражене су осцилације величине ораничних површина по 

годинама, а евидентно је и смањење засијаних површина у последње двије 

године. Површина од готово 3500 хектара необрађених ораница јесте 

поражавајућа, с обзиром на квалитет земљишта и незапосленост сеоског 

становништва које упркос ниском стандарду не препознаје прилику за стицање 

прихода кроз пољопривредну производњу.  

Табела 4: Засијане површине на подручју општине Соколац 

Подгрупа 
Површина у ha 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Крмно биље 110 165 275 208 208 205 215 

Поврће 556 228 214 236 233 202 234 

Индустријско биље - - - - - - - 

Жита 41 38 365 86 604 103 122 

Укупно 707 431 854 530 1045 510 571 

У периоду 2005-2011. године на подручју општине Соколац засијане површине 

под крмним биљем су у лаганом порасту, док су површине засада под поврћем 

мање више исте. Највеће осцилације имају површине које су засијане различитим 

врстама жита.  У производњи поврћа највише површина заузима кромпир, а затим 

слиједе лук, мрква, пасуљ и друге повртарске културе прилагођене планинским 

условима. Када је у питању увоз односно извоз, константовано је да „ ... структура 

увоза и извоза у Републици Српској, према стандардизованој међународној 

класификацији, је таква да је категорија: храна и живе животиње, на трећем 

мјесту у структури увоза и на петом мјесту у структури извоза. Од прехрамбених 

производа највише се извози поврће и воће, а највише увозе житарице и производи 

од жита. Увоз жита у Републици Српској далеко доминира над домаћом 

производњом, а у 2007. години заузимао је преко 30% укупног увоза прехрамбених 

производа. Увоз воћа и поврћа је у паду од 2004. године, док је извоз у благом 

                                                 
10 Подаци Административне службе Општине Соколац 
11 Види фусноту 7  
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порасту. Ипак РС и даље увози велике количине воћа и поврћа, нарочито из 

Италије, Шпаније, Србије, Македоније и других земаља“. (извор: види фусноту 3) 

Дакле, званични подаци говоре да постоји потреба за пољопривредним 

производима на тржишту Републике Српске, што је донекле и збуњујућа 

чињеница јер са друге стране значајан број пољопривредних произвођача указује 

на велики проблем пласмана и откупне цијене њихових производа због чега  се 

све мањи број људи бави овом врстом дјелатности.  

Табела 5: Површина и производња ратарских култура на подручју општине 

Соколац 12 

Година 

Пшеница Јечам Кромпир 

Производња  

тона 
Принос  

тона/ ха 
Производња  

тона 
Производња  

тона 
Принос  

тона/ха 

2007 15 3.0 288 1885 11.1 

2008 18 3.0 42 2157 11.3 

2009 618 3.0 108 2815 15.0 

2010 24 3.0 56 2400 15.0 

2011 38 3.8 88 3420 18.0 

Просјек 142.6 3.16 116.4 2535.4 14.08 

Захваљујући погодним природним условима за узгој пшенице, јечма и кромпира, 

производња наведених ратарских култура односно њихов принос је 

задовољавајући. Производња кромпира је у директној корелацији са величином 

засијаних површина, уз принос који има тенденцију раста.  Наравно, клима је 

један од значајнијих фактора који често условљава величину и квалитет приноса 

наведених култура, нарочито касни прољећни мразеви и дефицит падавина у 

вегетационом периоду могу бити штетни. Обзиром да се у Републику Српску 

увозе велике количине жита потребно је планирати производњу јечма на већим 

површинама који ће се моћи пласирати на домаће тржиште. Производња 

кромпира је у предратном периоду била много интензивнија и на значајно већим 

површинама. Захваљујући напорима локалне заједнице усмјерених ка 

ревитализацији Центра за унапређење пољопривреде у брдско-планинском 

подручју, производња Романијског кромпира ће сигурно бити добра прилика за 

покретање руралног развоја.  

5.4.1. Производња воћа 

Производња воћа не заузима значајно мјесто у укупној производњи 

пољопривредних производа општине Соколац. У структури воћарских култура 

преовладава крушка (период 2007-2011. године) са око 50% од укупног приноса у 

тонама. Затим слиједи јабука (око 29%), шљива (око 14%) и вишња (око 7%). 

Оваква структура производње је највећим дијелом условљена природним 

предусловима који владају у овој регији (површина обрадивог земљишта, дубина 
                                                 
12 види фусноту 7 
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и тип земљишта, клима – температура и вјетрови, итд.). Други проблем је што 

нема већег прерађивачког капацитета воћа у близини наше општине, па се тренд 

производње заснива на индивидуалним произвођачима и иде углавном само у 

правцу очувања традиционалне производње, ограничених количина и високог 

квалитета производа. Међутим, не треба губити из вида могућност кориштења 

ових производа у обогаћивању туристичке понуде подручја Сокоца. Сеоски 

туризам са собом носи и традиционалну, природну и здраву храну што у нашем 

случају представља компаративну предност за развој сеоских средина подручја 

Сокоца.  

Табела 6: Производња воћа на подручју општине Соколац 

Година 

Јабуке Крушке Шљиве Вишње 

Тона 
Принос  

по стаблу 

kg 
Тона Тона 

Принос  

по стаблу 

kg 
Тона 

Принос  

по стаблу 

kg 

2007 50 25.0 84 22 7.9 11 20.0 

2008 42 20.0 98 - - 11 20.0 

2009 44 20.0 84 28 10.0 11 20.0 

2010 44 20.0 56 42 15.0 11 20.0 

2011 55 25.0 75 0 0.0 12 20.0 

Просјек 47 22 79.4 23 8.225 11.2 20.0 

5.4.2. Сточарска производња 

Сточарска производња има традиционални карактер на романијском подручју 

још од давнина. Као грана пољопривреде, сточарство је веома важно, а  важан 

основ за његов развој је посједовање земљишта у власништву од око 23.526 ha 

или 71% од укупног пољопривредног земљишта. Један од проблема је чињеница 

да се  производе тржишни вишкови меса, млијека и млијечних производа те вуне 

и коже, али се ни за један производ осим млијека не врши организовани откуп.  

Посљедњих година, евидентиран је пад броја крупне стоке изазван различитим 

факторима, што треба промијенити у будућности јер је романијско подручје 

одувијек било познато по високом квалитету меса, млијека и млијечних 

производа.  

Табела 7: Преглед сточног фонда на општини Соколац (индивидуални сектор) 

Година Коњи Говеда Краве Овце Свиње Перад  

1990. 1.280 10.820 5.800 54.000 1.200 14.000  

2008. 500 3.500 2.800 30.000 500 10.000  
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Табела 8: Број стоке, живине и кошница пчела у Републици Српској13 

Год.  Говеда Свиње Живина Овце Коњи Кошнице  

укупно укупно укупно укупно 
2004 212 493 4647 384 16 91 

2005 220 534 5613 396 16 100 

2006 275 596 7346 460 16 113 

2007 236 416 8191 481 16 134 

2008 227 384 8882 493 14 146 

2009 229 409 9573 516 13 147 

2010 235 466 12304 523 12 160 

2011 236 483 9653 499 12 165 

Постоји неколико минифарми крава које се баве производњом млијека, али су 

њихови капацитети релативно мали и као такви обезбијеђују најмањи профит за 

произвођача. Републички завод за статистику прикупља, анализира и објављује 

статистичке податке о свим дјелатностима у Републици Српској, па тако и о 

сточном фонду, међутим подаци се не разврставају по општинама, због чега смо 

преузели Табелу 7, која показује стање на нивоу Републике Српске. Из Табеле 7 се 

види да је у периоду 2004-2011. године дошло до извјесног смањења броја свиња 

и коња, уз истовремено повећање броја говеда, оваца и живине. Такође је 

евидентно повећање броја кошница пчела. Овај податак нам треба послужити 

само као својеврстан путоказ у креирању идеја и планова за развој сточарства. 

Општина Соколац сваке године из буџета издваја средства за подстицај 

пољопривредницима и сточарима у циљу повећања обима производње. Међутим, 

напоре треба усмјерити и ка проналаску донаторских средстава усмјерених ка 

покретању већих фарми крава, оваца и коза за планску производњу млијека, а 

касније и других производа као што је познати романијски димљени кајмак, 

овчији и козји сир и др.  

У наставку ће се приказати извод из извјештаја њемачког експерта из области 

пољопривреде, који је током августа, 2013. године боравио на Сокоцу. У 

наведеном периоду је кроз теренска истраживања и директни контакт са 

пољопривредницима, извршен преглед актуелне ситуације, стања у области 

пољопривреде и ресурса који се могу и требају ставити у функцију 

пољопривредног развоја. Као највећи потенцијал су издвојене фарме крава, за 

које би се производња потребне хране вршила на подручју општине. Као основа је 

узета постојећа фарма крава и стање у којем се налази. Из извјештаја произилазе 

два приједлога и то: 

- Приједлог 1 – фарма капацитета 296 крава – оријентациони преглед 

трошкова износи 403.937,33 €, 

                                                 
13 Републички завод за статистику, Статистички годишњак, 2012. година 
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- Приједлог 2 – фарма капацитета 252 краве – оријентациони преглед 

трошкова износи 398.876,76 €.  

Пројектни приједлози ће бити дио Акционог плана, а за потребна средства ће се 

аплицирати код донатора који подржавају овакве врсте инвестиција. Намјена 

оваквих фарми јесте превасходно производња висококвалитетног млијека и меса, 

уз производњу квалитетне сточне хране.14 Откуп јунади у највећем броју 

случајева врше накупци и откупљивачи, за потребе сарајевског тржишта и месара 

у региону.  Производња се углавном организује на пашњацима, током највећег 

дијела године, са доминантним присуством травних врста слабе хранљиве 

вриједности. Током зимског периода животиње се одгајају у импровизованим 

објектима и хране углавном ливадским сијеном слабог квалитета.  

Када је у питању овчарство, овце се углавном гаје због производње јагњади који 

се продају у периоду март-мај. Јагњад се продају са просјечном тјелесном масом до 

35 kg (распон 20-35 kg). Газдинства која имају сезонску производњу јагњади су у 

сталном опадању. Јагњад се пласирају познатим купцима, накупцима и 

откупљивачима, који углавном представљају ресторане, месаре и сл. Јагњад се у 

значајној мјери купују по селима. Већи одгајивачи, и одгајивачи ближи Сокоцу, 

немају проблема са пласманом јер имају сталне откупљиваче. Проблем са 

пласманом имају мали и удаљенији произвођачи што опет у фокус ставља 

неопходност рјешавања проблема сеоске путне инфраструктуре. 

Табела 9: Производња млијека, јаја и неопране вуне у Републици Српској 

(фуснота 11) 

Год. 

Млијеко, мил. литара 
Вуна, 

t 

Јаја, 

мил. 

ком. 

Мед, 

t 
укупно 

кравље 

млијеко 
овчије 

млијеко 
козије 

млијеко 

2004 282 274 5 3 456 264 961 

2005 324 315 6 3 525 304 1155 

2006 351 341 7 3 633 311 1370 

2007 410 401 7 2 725 468 1190 

2008 416 405 7 4 683 664 1079 

2009 415 405 7 3 701 540 1351 

2010 378 368 7 3 669 446 1625 

2011 354 345 6 3 629 382 1353 

Када говоримо о рибарству, у општини постоје повољни услови за узгој 

калифорнијске пастрмке. Изузимајући пар газдинстава која се баве узгојом 

                                                 
14 Детаљан пројекат се налази као дио Извјештаја експерта, а у посједу Општине Соколац. 
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калифорнијске пастрмке на малим површинама, овај потенцијал готово да није 

искоришћен.  

Романијски мед је такође један од препознатљивих производа захваљујући 

индивидуалном раду појединих медара и Удружења пчелара „Гласинац“ које се 

бави организованом производњом меда и осталих пчелињих производа. Међутим, 

географско поријекло овог производа није заштићено што свакако треба учинити 

у наредном периоду.  

У досадашњем периоду у РС, значајно учешће у пласману пољопривредних 

производа има директна продаја на пијаци, те продаја преко дистрибутера. Оно 

што је такође евидентно је да се најмањи дио пољопривредних производа прода 

преко удружења или задруге, тек 3,45%, што одговара податку који је такође 

добијен истраживањем, а то је да 74,93% пољопривредних произвођача нису 

чланови нити задруга нити удружења.15 Управо због овакве ситуације, а у циљу 

оснаживања и подстицања развоја пољопривреде и сточарства, Општина Соколац 

је помогла оснивање пољопривредне Задруге чији је основни задатак да окупља, 

повезује и помаже пољопривреднике ових простора како би се постигао већи 

степен организације,  организоване производње и пласмана производа.  

Потенцијали за развој села су препознати и у плантажној производњи љекобиља, 

производњи, сакупљању и преради самониклог љековитог биља, развоју органске 

производње хране и стандардизацији аутохтоних производа са географским 

поријеклом и специфичним квалитетом, стакленичка и пластеничка производња, 

производња висококвалитетног романијског кромпира и производња 

висококвалитетног романијског кајмака.  Активности које  се спроводе од стране 

Административне службе Општине усмјерене су ка интензивирању сточарске 

производње  и повећању сјетвених површина под житарицама. Буџетом за 2013. 

годину предвиђена су средства у износу од 140.000 КМ за подстицај 

пољопривреде. Нужно је још напоменути да стручна служба Општине 

благовремено обавјештава и помаже пољопривреднике у остваривању њихових 

права, која су предвиђена Правилником о условима и начину остваривања 

новчаних подстицаја у пољопривреди, донесеним од стране ресорног 

Министарства. Захваљујући томе, у 2012. години право на регрес за набавку 

пољопривредне механизације и прикључака остварило је 38 пољопривредника 

наше општине. Као веома важне смјернице за развој пољопривреде романијског 

подручја јесу Закључци који су донешени од стране Министарства пољопривреде, 

шумарства и водопривреде, након одржаног скупа на Сокоцу који је окупио 

научну и стручну заједницу региона из области пољопривреде. Закључци се тичу 

проблема са којима се суочавају пољопривредници романијског платоа, а који 

предвиђају увођење додатних стимулација за кориснике подстицаја у општинама 

                                                 
15 Извјештај из области пољопривреде за БиХ, 2007. година, Министарство вањске трговине и економских 
односа БиХ уз подршку EU SESMARD пројекта ког финансира Европска Унија. 
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брдско-планинског подручја које имају сурове услове привређивања односно 

неповољне услове за обављање пољопривредне производње, затим ублажавање 

услова за остваривање права на набавку стеоних јуница из Програма Владе РС за 

потребе индивидуалних пољопривредних газдинстава у брдско-планинском 

подручју као и програме обука за пољопривреднике романијског платоа у 

областима дефинисаним програмима за унапређење производње.  

Неодвојиви дио пољопривредног развоја јесте Центар за унапређење 

пољопривреде у брдско-планинском подручју који је изграђен са циљем повећања 

и унапређења пољопривредне производње још 1978. године када је Општина 

поклонила 530 дунума земље у ову сврху. До 1992. године основна регистрована 

дјелатност Центра је била научно – истраживачка за пољопривредне, 

ветеринарске и шумарске науке. У Центру су вршена истраживања из области 

селекције и сјеменарства стрних жита и кромпира, узгоја крмног биља, 

повртларства и др. Центар се бавио и производњом сјеменског кромпира те 

производњом стрних жита. Захваљујући напорима ресорног Министарства, 

Универзитета у Источном Сарајеву, Општине Соколац, те Свјетске организације за 

храну чији су представници већ обишли просторије Центра и стекли увид у 

тренутно стање, покренута је иницијатива усмјерена ка ревитализацији јер је 

констатовано да у овој регији, те у цијелој БИХ, постоји потреба за једним 

оваквим Центром. У Републици Српској тренутно постоји само Пољопривредни 

институт Републике Српске који је стациониран у Бањој Луци чији капацитети 

покривају свега око 4.5% од укупних потреба тржишта Републике Српске за 

разним сортама стрних жита. Закључцима Министарства пољопривреде, 

шумарства и водопривреде РС, Центар je након проведене лицитације купљен од 

стране Владе РС и биће дат на управљање Универзитету у Источном Сарајеву са 

циљем испуњавања четири основне дјелатности:  

- истраживачка и едукативна;  

- комерцијална производња сјеменског кромпира и крмног биља;  

- повећање пољопривредне производње у брдско-планинским подручјима; 

- обуке и образовања и услужне дјелатности,  

те да у том смислу Центар постане самоодржив са аспекта будућег материјалног и 

техничког развоја. Значај Центра је детаљно елабориран у Стратегији, а обзиром 

на његов пријератни капацитет и постојање тржишта, засигурно ће бити један од 

покретача руралног развоја.  

5.5. Туризам  

Развој туризма има посебан значај у развоју сеоских подручја, јер су туристички 

потенцијали базирани превасходно на богатом природном насљеђу, незагађеној 

животној средини, богатом биодиверзитету, љекобиљу, дивљачи, очуваним 

шумама, чистом ваздуху што је главна мотивација за туристе. Посебну културну 

вриједност и потенцијал представљају производи кућне радиности, специфични 

за подручје Романије. Поред тога, домаће становништво, које се бави 
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пољопривредном производњом представља битан фактор развоја туризма, 

посебно сеоског и агро туризма. Валоризујући туристички потенцијал Сокоца 

констатовано је да је постојећа туристичка понуда минимална и углавном се 

своди на неколико ресторана изграђених у етно стилу у којима се послужује 

квалитетна домаћа храна. Соколац је раскрсница многих магистралних путева, а 

близина Андрић града у Вишеграду, сарајевског аеродрома и олимпијске планине 

Јахорине је предност која се може и треба искористити, односно ставити у 

функцију развоја. Природни потенцијали (који су за сада слабо искориштени) су 

само један од ресурса наше општине на бази којих се могу развијати различити 

видови туризма (сеоски, етно, еко, излетнички, историјски, зимски, ловни и 

риболовни итд.). Имамо и веома богату традицију коју треба учинити видљивом и 

сачувати од заборава. Готово свака жена која живи на селу је вјешта у изради 

производа ручне радиности, али најчешће само за своје потребе. Окупљање жена 

које живе на селу и израда производа ручне радиности који би се могли изложити 

али и куповати, јесте једна од могућности за развој сеоског туризма.  

Развој туризма има првенствено за циљ ревитализацију напуштених села, 

привлачење инвестиција, обезбјеђење одрживог развоја и повратка расељеног 

становништва кроз:    

- Креирање нових радних мјеста и повећање запослености у селима; 

- Очување локалног идентитета, традиције и обичаја, те амбијенталних и 

других вриједности у селима; 

- Развијање и промоција изворне, традиционалне и еколошке производње; 

- Заустављање негативног тренда одласка становништва и спречавања 

депопулације села; 

- Обезбјеђење подршке развоју инфраструктуре, која с друге стране 

доприноси развоју и неких других дјелатности у сеоским подручјима; 

- Пласман пољопривредних производа и производа кућне радиности кроз 

потрошњу од стране страних и домаћих туриста; 

- Повезивање са регионалним туристичким центрима. 

Основни проблеми у развоју туризма општине Соколац јесу непостојање 

туристичке инфраструктуре, смјештајних капацитета и генерално туристичка 

невидљивост подручја што отежава формирање туристичког производа. 

Међутим, поред наведеног, кључни и лимитирајући фактор представља 

недовољна информисаност домаћег становништва о свим позитивним ефектима, 

посебно о економским, које пружа туризам. Према Стратешком плану руралног 

развоја Републике Српске за период 2009-2015 у 2008. години (периоду када је 

креиран овај план) у  Републици Српској није постојало ниједно регистровано 

туристичко-сеоско домаћинство, које се бавило пружањем туристичко-

угоститељских услуга, изузев одређеног броја пружалаца ових услуга у сеоским 

подручјима, који издају своје собе и куће за одмор, али нису регистровани за 

обављање ове врсте дјелатности. На подручју општине Соколац такође није 

регистровано ниједно домаћинство за пружање услуга у области туризма. Услови 
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који се морају испунити да би домаћинство било регистровано за сеоски туризам 

су прописани легислативом РС.16 

Током 2013. године локална власт је предузела одређене активности које су 

усмјерене на креирање иницијалне туристичке понуде. Основана је Туристичка 

организација Соколац и израђена је web презентација чиме је започето 

прикупљање и објављивање информација о овом подручју због којих би се 

туриста могао одлучити на посјету.  

У циљу покретања развоја туризма издвојена су средства којима су започети 

инфраструктурни радови као прва фаза у пројекту изградње Етно села на Равној 

Романији. Идеја је да етно село садржи централни објекат (ресторан и сала за 

састанке и едукацију), цркву-брвнару, голф терене, те објекте за смјештај туриста. 

Објекти требају бити опремљени аутентичним намјештајем, оруђем, 

рукотворинама, а у ресторану ће се служити само домаћа храна чиме ће се увезати 

мјештани са својим производима (месо, млијеко, сир, кајмак, кромпир, мед итд.). 

Напори су учињени и у успостављању сарадње са општинама које имају искуства 

у етно туризму као што је Никшић са којим је започета сарадња усмјерена ка 

заједничким пројектима из области туризма.  

Дакле, потенцијали постоје, интензивно се ради на њиховој мобилизацији како би 

се у што краћем временском периоду креирала иницијална туристичка понуда и 

која би привукла прије свега туристе, а затим и домаће становништво да се бави 

овом врстом дјелатности. Значајан ресурс у развоју представљају организације 

цивилног друштва. На подручју општине Соколац је регистрован већи број 

удружења. Нека од њих се активно баве различитим дјелатностима као што је лов, 

планинарење, риболов, док нека постоје само фомално и нису активна. Значај 

невладиног сектора је велики, а допринос активних удружења у развоју локалних 

заједница није занемарљив. Због тога је Стратегијом предвиђено суфинансирање 

оснивања нових удружења на подручју Општине Соколац, што је добрим дијелом 

и реализовано. Оно што се може истаћи као проблем јесте мали број удружења 

која се баве побољшањем жена на селу и очувањем традиције.  

Да би се покренуо развој туризма (посебно сеоског) потребно је извршити:  

1. Идентификацију руралних домаћинстава путем анкетирања, како би се 

утврдио број домаћинстава, која желе да се баве овом врстом дјелатности; 

2. Упознавање или информисање и обука сеоског становништва за обављање 

ове врсте дјелатности, односно упознавање с релевантном законском 

регулативом; 

3. Категоризацију руралних домаћинстава; 

4. Формирање базе података о руралним домаћинствима; 

5. Креирање туристичке понуде романијског подручја; 

                                                 
16 Правилник о начину пружања туристичко-угоститељских услуга у сеоском домаћинству („Службени 
гласник РС, бр: 57/05). 
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6. Успостављање сарадње између Туристичке организације Соколац, 

представника Министарства трговине и туризма Републике Српске и 

Туристичке организације РС; 

7. Израда и дистрибуција промотивног материјала; 

8. Медијска промоција; 

9. Стимулисање рада НВО сектора у руралном развоју; 

10. Задржавање младих људи на селима; 

11. Омогућавање покретања микробизниса младих људи на селима; 

12. Увођење додатних субвенција за пољопривреду; 

13. Оснивање инфо пулта за туристе; 

14. Организација откупа домаћих производа; 

15. Заштита географског поријекла романијског кромпира, меда, димљеног 

кајмака, сира итд.; 

16. Организовање туристичких манифестација и краћих туристичких тура итд.  

Промоција наших планина као дестинација зимског и љетњег туризма се намеће 

као неопходност јер је у Стратегији развоја туризма Републике Српске, као 

кључни елемент развоја спортско-авантуристичког туризма препозната планина 

Романија, што треба искористити и привући инвестиције у складу са стратешким 

циљевима. Неопходно је извршити реконструкцију и адаптацију хотела 

„Романија“, односно покушати пронаћи инвеститоре, који би заједно у сарадњи са 

локалном властима извршили неопходна улагања. Адаптацијом и 

реконструкцијом хотела, обезбиједили би се потребни смјештајни капацитети, 

који би истовремено служили и припремама спортиста.  

5.5.1. Пећине 

На подручју општине Соколац постоји више пећина од којих ћемо споменути 

најзначајније. Код засеока Берковићи у изворишном дијелу ријеке Биоштице 

налазе се двије пећине: Леденица (873 m) и Лучица (928 m). Поред ових постоји и 

пећина Ледењача (испод врха Гостинац, 950 m), док се у Кусачама налази пећина 

Маћи. Треба истаћи још Грујића пећину, Гирску пећину и пећину Одрлија, те на 

крају и најпознатију пећину Старине Новака. Када се говори о Романији и 

митовима везаним за њу, мора се споменути Старина Новак, по којем је 

најпознатија пећина на Романији добила име. Ова пећина се налази на 1523 m 

надморске висине, а до ње се долази планинским путељцима. Старина Новак је 

један од најпознатијих српских хајдука, чији је епски живот и традицијско 

станиште Старине Новака и његове хајдучке дружине гора Романија код Сокоца 

односно пећина Старине Новака на Романији.  

5.5.2. Археолошка налазишта и друге знаменитости 

Трагови боравка праисторијских људи пронађени су у засеоку Кадића брдо код 

села Кнежине и на гласиначкој висоравни. Овдје су пронађени најстарији 

материјални остаци првобитних људских заједница у Републици Српској. На 

Гласинцу и Романији се налази велика праисторијска некропола са каменим 
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тумулусима, по чему је гласиначка култура, која спада у културу илирских 

старосједилаца и добила име. Први предмети су пронађени 1880. године, кад су, 

поред осталог, ископани један врч и једна колица – кадионица у виду птице на 

четири точка. Током 2013. године извршено је археолошко истраживање на 

локалитету Црквина у Гласиначком пољу код Сокоца гдје је постојала 

средњовјековна црква из друге половине 14. вијека и гробови из 14. и 15. вијека 

који садрже прилоге (сребрни дубровачки новац,  тканине у златовезу, дијелове 

сребрних ношњи и појасних копчи). Археолошка истраживања су потврдила да је 

Гласинац велико налазиште споменика из праисторијског периода, односно 

некропола стећака. Истраживања су финансирана од стране Општине, а сљедећи 

корак је пројекат израђен од Републичког завода за заштиту културно-

историјског и природног наслијеђа РС на основу којег ће се знати од којег 

материјала и каква црква треба да буде изграђена на овом мјесту. Пројекат ће 

такође бити прослијеђен међународној организацији UNESCO, од које се очекује 

да својим препорукама и донацијама помогне у уређивању овог туристички 

занимљивог локалитета. У последњим истраживањима на брду Градина у засеоку 

Кадића брдо 1987. године откривена је необична пећина са усјеченим линијама на 

каменој стијени на којој се може препознати лик човјека, животиње или 

предмета, што је карактеристично за умјетност млађег палеолита. Мало је 

познато да је у Сокоцу радио сликар Ристо Чајкановић, рођен 1850. године, а умро 

1900. године. Био је последњи сарајевски иконописац. Бавио се доста сликањем 

портрета и сматра се првим нашим свјетовним сликарем. Чика Јово Травар са 

Романије је један од прослављених травара са наших простора, који је својим 

травама, мелемима и чајевима лијечио људе цијелог свијета.  

5.5.3. Вјерски објекти 

На подручју Сокоца постоје вјерски објекти саграђени на темељима храмова из 14. 

вијека, што говори о историји и култури народа који су насељавали ово подручје. 

Општина Соколац је заједница у којој живе вјерници Српске православне цркве и 

Исламске вјерске заједнице. Ове вјерске заједнице имају бројне молитвене 

храмове који, поред основне вјерске функције, имају улогу и културних и 

хуманитраних окупљалишта, а неколико богомоља има и велики културно-

историјски значај. Највећи дио становништва чине православни хришћани и 

највише богомоља припада Српској православној цркви. Сједиште Митрополије 

Дабробосанске је у Сарајеву и Сокоцу (Грује Новаковића бб). У Кнежини, 

Новосеоцима и Кошутици постоји неколико џамија од којих је џамија Селима II у 

Кнежини једна од најстаријих у БиХ. Цркве и Манастири који се налазе на 

подручју општине Соколац су: 

- Црква Светог пророка Илије у Сокоцу (Романијска Лазарица); 

- Манастир Соколица на Равној Романији; 

- Спомен-црква Свете Петке у војничком гробљу у Сокоцу; 

- Манастир Свете Тројице у Озерковићима; 

- Црква Светог Великомученика Георгија у Соколовићима; 
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- Црква Светих Равноапостола Цара Константина и Царице Јелене у 

Кнежини; 

- Црква Светог Василија Острошког у Каљини. 

5.5.4. Културно-спортски садржаји 

Културно спортски садржаји су заступљени на подручју општине Соколац, а мање 

у њеним сеоским срединама. Постоје традиционалне манифестације различитог 

карактера, које се одржавају сваке године и које окупљају импозантан број људи 

из региона. Доступност појединих садржаја становништву сеоских подручја је 

доста сиромашна, на што утиче низак ниво улагања у инфраструктурне садржаје 

јавног карактера, који су нарочито значајни за млађу популацију. Села немају 

уређена спортска игралишта за различите спортске активности, немају домове 

културе нити друге институције важне за културне садржаје. У циљу побољшања 

квалитета живота и здравијег живљења сеоске популације (нарочито младих 

људи), пружа се могућност младима да се одупру пороцима савременог друштва. 

Поред тога развој спортских садржаја на селу се може довести у везу са руралним 

туризмом и повећањем туристичке понуде, односно развоја спортско 

рекреативног туризма уз коришћење природних потенцијала. У циљу развоја и 

унапређења културних садржаја треба имати у виду и потребу реконструкције и 

санације објекта Дома културе у Сокоцу.  

Преко SES (Senior Experten Service) који је финансиран од стране Вишег 

експертног сервиса (СЕС) фондације њемачке привреде за међународну сарадњу, 

ангажован је њемачки експерт из области туризма Horst Neckenig који је током 

свог боравка (октобар, 2013) сагледао могућности развоја туризма, анализирао 

садашње стање и дао препоруке које су уграђене у овај документ. Према овим 

смијерницама подручје Сокоца има различите садржаје који су туристички веома 

интересантни: фасцинантну природу и њена богатства, пећине, вјерске објекте, 

ареолошка налазишта, дивљач итд. Препорука је увезивање удружења ловаца, 

спортског удружења, планинара  и удружења пчелара, који требају заједно са 

локалним властима радити на подизању нивоа туризма и туристичке понуде. 

Постоји више сегмената на које се требамо фокусирати, један од њих је и 

религијски туризам за који се требају (у сарадњи са туристичким организацијама) 

организовати једнодневне туре при чему би се обилазили религијски објекти, 

тим прије што у Европи постоје људи који желе да виде цркве, манастире и 

џамије. Поред тога, препорука је и обавезно уврштавање  Гласиначке културе 

(историје и археологије) у туристичку понуду јер је овај простор познато 

археолошко налазиште европског значаја. Као једна од значајних препрека 

идентификован је недостатак хотела, односно непостојање довољних 

смјештајних капацитета због чега се развој туризма треба започети краћим 

туристичким турама, а ту је и проблем неразвијене путне комуникације, нарочито 

према пећинама које су драгоцјене за туристичку понуду. Ловни туризам је такође 

препознат као грана коју треба развијати у будућности.  
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6. АНАЛИЗА ПРОБЛЕМА СА SWOT АНАЛИЗОМ 

Општина Соколац се простире на 689 km2 и располаже бројним али, нажалост, и 

највећим дијелом недовољно искоришћеним потенцијалима. Најважнији 

природни ресурси општине су пољопривредно земљиште, шумске површине и 

незагађена животна средина. Соколац такође располаже значајним ресурсима за 

производњу енергије коришћењем природних и обновљивих извора енергије 

(снага вјетра, водни потенцијал за мини и микро хидроелектране). Географски 

положај је веома повољан јер се налази у близини Сарајева (које је велико 

тржиште за бројне пољопривредне производе), аеродрома, а мрежа путева 

повезује Соколац и са осталим дијеловима РС и шире.  На огромним шумским, 

ливадским и пашњачким површинама се налази богатство самониклог љекобиља, 

различитих животињских врста, а богатство ловном дивљачи је условило 

формирање два ловишта на око 75.000 ha. Сеоско становништво је углавном 

фокусирано на пољопривредну производњу и сточарство, али је то најчешће за 

личне потребе и домаћинства нису комерцијалног карактера. Захваљујући 

природним карактеристикама, подручје је одувијек било познато по производњи 

висококвалитетног млијека и меса. Данас то није тако. Да би се превазишло 

овакво летаргично стање, Општина активно подстиче развој пољопривреде кроз 

субвенције по различитим основама, међутим то није довољно и потребно је 

пажњу усмјерити на могућности додатних улагања у развој села и цјелокупан 

рурални развој. Пејзаж, конфигурација терена, ловна и природна богатства као и 

богато културно историјско наслијеђе и традиција овог краја омогућавају развој 

различитих видова туризма током цијеле године.  

Рурална подручја општине Соколац се суочавају са бројним проблемима који се 

могу подијелити у социолошке, инфраструктурне, производне и организационе. 

Основни социолошки проблеми који се јављају у сеоским срединама су изражен 

демографски притисак и миграције, нарочито младог становништва које не 

налази могућности за запослење, а самим тим и останак на подручју општине 

Соколац, затим ниска стопа наталитета и стара пољопривредна домаћинства. 

Инфраструктурни проблеми су бројни, и знатно су израженији у сеоским 

срединама где је комунална инфраструктура у знатно лошијем стању него у 

градској зони Сокоца. Удаљенија села у општини су слабије саобраћајно повезана 

са градским центром.  

Основни производни проблеми су  проблем пласмана домаћих производа узрокован 

немогућношћу сарадње са трговинским ланцима, неорганизованошћу 

произвођача, неорганизованим откупом производа и одсуством посредника као 

што су задруге, недостатком продавница у којима би се пласирали само домаћи 

производи, опадање броја фарми узрокован демографским пражњењем подручја 

и одсуством организованог наступа на тржишту, недовољно искориштени богати 

природни ресурси за интензивнијом и планском пољопривредном производњом 
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и производњом здраве хране, потреба увођења додатних стимулација за развој 

брдско планинског подручја с обзиром на неповољније услове за развој 

узроковане климатским факторима, надморском висином и рељефом терена, 

недостатак и/или застарјелост пољопривредне механизације, слаба примјена 

агротехничких мјера, недостатак знања, недостатак финансијских средстава за 

обнављање или проширење производње, скуп репроматеријал. На пољопривреду 

општине значајно утичу и лоши временски услови у последњих неколико година 

(суше, град, мразеви...), неповољна политика цијена у области аграра, отварање 

тржишта за пољопривредне производе итд. Постојећи туристички капацитети су 

врло скромни, сеоски туризам није развијен и генерално не постоји туристичка 

понуда романијског подручја. Недостаје пројектна и планска документација, а 

општински буџет је недовољан за улагања. Информисаност пољопривредника и 

цјелокупног становништва је на ниском нивоу, а недостаје и стручни кадар из 

наведених области. 

Да би пољопривредни произвођачи одговорили на све изазове у битно 

промјењеним тржишним условима они ће морати да се удружују у јака удружења 

и задруге и на тај начин повећају своју финансијску и организациону моћ.  

Компаративне предности општине Соколац дају могућност руралног развоја. У 

пољопривреди се мора радити на развоју сточарства, повртарства, производњи 

житарица кроз модернизацију и специјализацију производње, укрупњавање 

земљишних посједа и увођење нових производних технологија. Чисту животну 

средину треба искористити за отпочињање плантажне производње љековитог и 

ароматичног биља и производњу органски сертификоване хране. Повећање 

производње морају да прате развијена удружења и задруге, савјетодавни и 

стручни сервис који су у функцији пољопривредних произвођача, као и прерадни 

капацитети стандардизоване производње, атрактивних производа и извозног 

програма. Међутим, потреба диверзификације намеће потребу развоја и других 

грана у које инвеститори могу да улажу капитал. У процесу диверзификације је, 

на основу компаративних предности, посебно битно водити рачуна о развоју 

туризма и сектору услуга. Очекује се даљи развој туристичких капацитета на 

Романији, изградњом Етно села које мора да прати и развој руралног, ловног, 

спортског, излетничког и др. видова туризма у другим крајевима општине.  

За остварење наведених циљева поред претходно наведеног, неопходно је радити 

на сталној едукацији становништва из области пољопривреде и туризма. 

Додатно, средства за рурални развој је неопходно обезбиједити кроз развој 

међународне, регионалне и пограничне сарадње, бржи и већи прилив 

инвестиција, али и боље искоришћавање средстава из националног буџета и 

предприступних фондова. 
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- Стари и нефункционални објекти у 

сточарству 
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пољопривредних производа 

- Слободно тржиште 
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- Афирмација ловне привреде 
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сертификоване хране 
- Удруживање 
- Изградња етно села 
- Изградња спортских капацитета 
- Реновирање хотела „Романија“ 
- Повећања смјештајних капацитета 

на селима  
- Формирање нових прерадних 

капацитета 
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заједнице према пољопривредним 
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- Недостатак координације између 
програма и активности у руралним 
подручјима  

- Немотивисаност становништва за 
бављење пољопривредом 

- Неразумијевање улоге туризма у 
економском социјалном и 
просторном развоју 
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7. СТРАТЕШКИ И ОПЕРАТИВНИ ДИО 

(ОКВИР ЗА ДЕФИНИСАЊЕ  СТРАТЕШКИХ И ОПЕРАТИВНИХ АКТИВНОСТИ) 

 

Да би Програм руралног развоја био урађен у складу са важећим принципима ЕУ,  

водило се рачуна о усклађености са стратешким и развојним плановима на 

различитим нивоима. Ова Стратегија се темељи на Стратешком плану руралног 

развоја Републике Српске, а затим на Стратегији развоја туризма РС, Стратегији 

развоја општине Соколац (2013-2020. година), ЛЕАП-у, али и резултатима анализе 

стања до којих се дошло у току састанака одржаним на подручју општине са 

представницима заинтересованих страна (представници општинске 

администрације, невладиног сектора, привредних субјеката из области 

пољопривреде, туризма, удружења произвођача и руралне популације).  

Такође истичемо значај регионалне сарадње са сусједним општинама кроз 

Локалне акционе групе које представљају јавно-приватно партнерство свих 

заинтересованих страна усмјерено ка заједничком развоју и просперитету.  

Генерални циљ: је уравнотежен развој који подразумијева просперитетну, 

демократску и мултиетнички интегрисану заједницу чији ће се будући социо-

економски развој сеоских подручјаи цијеле општине,  базирати на снажном јавно-

приватном партнерству уз равноправно учешће и уважавање  свих 

заинтересованих страна.  

СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ: 

Стратешки циљ 1. РАЗВОЈ СЕOСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

Комунална инфраструктура општине Соколац није добро развијена што се 

нарочито односи на сеоска подручја. Због тога се суочавамо са озбиљним 

проблемима везаним за главне инфраструктурне системе, а приоритет у 

рјешавању су капитални проблеми везани за градску средину (водоводна и 

канализациона мрежа, отпад, гријање итд). Општина Соколац је покренула 

реализацију пројекта реконструкције водоводне и канализационе мјере који ће 

знатно побољшати стање инфраструктуре у градском подручју. Инфраструктура у 

сеоским срединама је такође у лошем стању, и један је од узрока миграције из 

сеоских средина. Основни проблеми са којима се суочавају сеоске средине су лоша 

путна инфраструктура, непостојање канализационе мреже, нерегулисано питање 

одлагања отпада, присутни су бројни проблеми у водоснабдијевању итд. Осим 

тога, сеоска насеља нису довољно уређена. У овим срединама нема комунално 

опремљених излетишта нити других садржаја за популацију. Поред значаја за 

економски развој и заустављање миграција из сеоских средина добро развијена 

инфраструктура и комунална уређеност, има и значајан регионални аспект, па је 

потребно разматрати овај проблем у контексту шире регије. Општина Соколац 
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сваке године издваја средства из буџета за санацију и одржавање сеоских путева, 

али у будућности треба усмјерити додатну пажњу ка инфраструктурним 

пројектима  у сеоским срединама чији је циљ задржавање становништва кроз 

подизање квалитета живота. Циљеви развоја инфраструктуре у наредном 

периоду су инфраструктурно и комунално опремање, те уређење сеоских средина. 

У оквиру руралног развоја, потребно је рјешавати питања проблема отпада, бриге 

о водотоцима и подизање еколошке свијести становништва. Међутим, када се 

реално стање и сви проблеми узму у обзир неминовно ћемо се суочавати са 

постепеним гашењем села (нарочито удаљенијих) што је процес који је у овој 

ситуацији веома тешко зауставити. Општина Соколац ће усмјеравати напоре у 

развој сеоске инфраструктуре, али уз један селективан приступ који ће 

подразумијевати сагледавање стања и планирање улагања од мјеста до мјеста. За 

овакве и сличне пројекте Општина ће користити средства која потичу од 

продатих шумских дрвних сортимената што је и у складу са Законом о шумама 

Републике Српске, Службени гласник РС 75/08 и 60/13. Такође, за реализацију 

горе поменутих пројеката потребна је помоћ и ресорних Министарстава у Влади 

РС, Града Источно Сарајево и других надлежних институција.  

Стратешки циљ 2. РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СТОЧАРСТВА 

Пољопривреда је основна привредна дјелатност у сеоским срединама, али 

природни потенцијали подручја нису довољно искоришћени. Становништво се 

традиционално бави пољопривредом, велики број њих је регистрован (1500), а 

половина је регистрована и у АПИФ-у. Незнатан број спада у категорију 

комерцијалних пољопривредних произвођача. Пољопривреда и 

пољопривредници соколачког краја се сусрећу са низом проблема од којих су 

најважнији сложени услови за остваривање ентитетских подстицаја, напуштене 

земљишне површине и сточарски објекти, недостатак и застарелост 

пољопривредне механизације, уситњени посједи, недовољна примјена 

агротехничких мјера, недостатак знања, недостатак финансијских средстава за 

покретање, обнављање или проширење производње, немогућност добијања 

повољних кредита, скуп репроматеријал, ниске откупне цијене, неорганизовано 

тржиште итд., што даје ниске производне резултате. Упркос томе што постоје 

пољопривредна  удружења (нпр. Удружење пчелара, пољопривредна Задруга), а  

Општина има дио буџетских средстава за подстицаје у пољопривреди, постојећа 

удружења су слаба, а општинска помоћ недовољна. И поред тако тешке ситуације, 

у протеклом периоду је реализовано неколико пројеката уз помоћ донаторских 

средстава којима је за пољопривреднике извршена набавка пластеника, набавка 

засада малине, ароније и др., а све у циљу покретања производње. Откуп 

пољопривредних производа није регулисан и организован, ниво информисаности 

је на ниском нивоу због чега се у наредном периоду развој пољопривреде и 

сточарства намеће као приоритет у развоју руралних подручја.  

  



40 

 

У оквиру овог приоритета циљеви развоја су: 

- Покретање Центра за развој пољопривреде у брдско планинском подручју; 

- Увезивање пољопривредних произвођача са Центром и Пољопривредним 

факултетом у Источном Сарајеву, Пољопривредном савјетодавном службом 

РС; 

- Јачање индивидуалних пољопривредних газдинстава, удружења и 

задругарства; 

- Повезивање са пољопривредницима региона; 

- Усмјеравање и прилагођавање пољопривредних произвођача тржишним 

условима, као и правилима и стандардима ЕУ; 

- Повећање конкурентности; 

- Усвајање нових знања и технологија; 

- Органска производња и еко храна; 

- Диференциране субвенције ентитеског министарства за пољопривреднике 

брдско-планинског подручја. 

Фокус ће бити на развоју сточарства, воћарске и ратарско-повртарске 

производње. Такође, циљ је и развијање тзв „алтернативних пољопривредних 

производњи“ попут пчеларства, организованог сакупљања, али и плантажирања 

љековитог, медоносног и ароматичног биља, производње органски 

сертификоване хране и сл. Пажњу треба посветити подизању квалитета и 

стандардизацији као и знатном повећању удјела финалних пољопривредних 

производа. Предуслов за повећање производње је пружање помоћи 

пољопривредним произвођачима у усвајању нових знања, обезбјеђењу сталног 

протока информација ка пољопривредним домаћинствима преко Задруге али и 

на друге начине, регулисању питања откупа пољопривредних производа, али и у 

стварању развијеног система коришћења подстицаја, субвенција, повољних 

кредитних линија и сл.  

Потребно је интензивирати рад Пољопривредне савјетодавне службе РС која ће 

обезбиједити адекватан систем едукације и стручне помоћи, те активно 

учествовати у осталим активностима и бити сервис пољопривредним 

произвођачима. Највећи број постојећих проблема и потреба треба да преузму на 

себе удружења пољопривредних произвођача. Потребно их је ојачати и помоћи 

како би она могла направити маркетиншки наступ, координирати различите 

активности у процесу развоја, успоставити сарадњу са удружењима на нивоу 

региона, Пољопривредним факултетом у Сарајеву, те створити тржиште за 

пласман пољопривредних производа. Агенција за развој Источног Сарајева може 

имати важну улогу у претходно побројаним активностима. У наредном периоду 

треба радити на формирању нових и јачању постојећих удружења, али и јачању 

свих субјеката који се баве пољопривредом. За наведене активности потребно је 

повећати досадашња издавајања по овом основу из општинског буџета, те 

плански проширити обим активности које општина помаже. Да би се обезбједио 

развој пољопривредне производње неопходно је поред постојећих општинских 
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буџетских средстава намјењених развоју пољопривреде, активно конкурисати и 

за различите подстицаје, субвенције и пројекте који се могу добити са 

ентитетског и државног нивоа или од стране предприступних фондова. Такође, 

снажним промотивним активностима и проактивним приступом треба подстаћи 

долазак потенцијалних инвеститора и инвестиција. 

Стратешки циљ 3. РАЗВОЈ ТУРИЗМА 

Туризам је област чији је значај препознат и Стратегијом развоја општине 

Соколац и представља један од најважнијих економских приоритета развоја уз 

квалитетно и потпуно искоришћавање туристичких потенцијала романијског 

подручја. Креирање пројеката развоја туризма засновано је на природним и 

антропогеним вриједностима подручја, уз уважавање привредних, социјалних, 

економских, демографских, културних и других вриједности општине и ширег 

окружења. Романијско подручје има посебна обиљежја и предности за развој: 

планинског, спортско-рекреативног, ловног, сеоског, културно-манифестационог, 

излетничког, вјерског, еко и етно туризма. Да би се туристички потенцијали 

ставили у функцију, потребно је израдити Мастер план развоја туризма који ће на 

бази реалног стања и прилика дати смијернице и упуте како и на који начин се 

најлакше може покренути ова перспективна привредна грана.  

Живописан рељеф, планинска орографија, клима, брзи планински потоци и 

ријечице, шумски комплекси који се смењују са ораницама,  разноврстан биљни и 

животињски свијет, чине ово подручје изузетно атрактивним за туризам који 

могу да обезбјеђују приходе општини током цијеле године. Испуњавање овог 

приоритета мора да прати развој сектора квалитетних услуга које уз гостољубиво 

становништво и здраву храну ствара потребне предуслове. Реализацијом 

планираних пројеката за развој туризма из Стратегије и овог Програма упослиће 

се домаће становништво и самим тим смањити миграција. Такође треба уложити 

напоре у реконструкцију хотела Романија који се налази у срцу Сокоца, а није у 

функцији. Обзиром да Соколац има модерну спортску дворану, те да је у плану 

изградња базена, оспособљавањем хотела би се пружили потребни услови за 

припреме спортиста и развој спортско-рекреативног туризма. 

Стратешки циљ 4: ДИВЕРЗИФИКАЦИЈА РУРАЛНЕ ЕКОНОМИЈЕ УЗ ОДРЖИВО 

КОРИШЋЕЊЕ ПРИРОДНИХ РЕСУРСА 

Економску ситуацију Републике Српске и општине Соколац карактерише лоша 

приватизација, незнатан прилив инвестиција, недостатак финансијских 

средстава, недовољна искоришћеност постојећих капацитета, слабо развијен 

сектор малих и средњих предузећа, низак степен додане вриједности производа, 

што условљава високу незапосленост, низак животни стандард и снажне 

миграције. Уз пољопривредно земљиште, најважнији природни ресурси овог 

подручја су шумске површине, незагађена животна средина, биодиверзитетско 

богатство. У наредном периоду један од приоритета економског развоја треба 
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бити и диверзификација привредних активности на селу. Економски развој у 

наредном периоду се мора заснивати на компаративним предностима које 

општина има, а које се скоро искључиво налазе у сеоским подручјима општине. 

Соколац поред одређеног водног потенцијала за изградњу мини и микро 

хидроелектрана, има и енергетски потенцијал, нарочито када је у питању 

коришћење биомасе и енергије вјетра. Тенденција у наредном периоду ће бити 

коришћење обновљивих извора енергије, изградња когенераторских постројења, 

производња електричне и топлотне енергије базиране на искоришћавању 

обновљивих извора. Општина ће, са своје стране уложити напоре у циљу стварања 

повољног пословног амбијента неопходног за прилив домаћих и страних 

инвестиција. У том циљу ће се посебан значај придавати сеоским подручјима. 

Међутим, економски развој се не може одвијати независно од општина у региону 

због чега је неопходно интензивирати сарадњу са другим општинама у саставу 

града Источно Сарајево, али и граничним општинама Хан Пијесак, Олово и 

Рогатица.  
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8. МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА ПРОГРАМА 

Програм руралног развоја је документ који је дијелом произашао из Стратегије 

развоја општине Соколац 2013 - 2020. године, а детаљно елаборира  област 

пољопривреде, сточарства, туризма и диверзификације руралне економије. 

Предложени циљеви, програми и мјере су усклађени са стањем у сеоским 

подручјима општине Соколац, а неки од њих (који се односе на туризам, развој 

пољопривреде и сточарства) су  у потпуности преузети из важеће Стратегије, те 

ће се њихова реализација планирати у складу са јединственим Акционим планом 

који се усваја сваке године. Програм је настао као резултат одржаних састанака и 

сталних консултација са заинтересованим странама, информација са терена, те 

препорука њемачких експерата из области пољопривреде и туризма који су 

ангажовани испред Општине Соколац. Да би се избјегле могуће грешке при 

његовој имплементацији, потребно је стално преиспитивање програма, што 

подразумијева мониторинг и евалуацију. Мониторинг је усмјерен на праћење 

реализације планираних пројектних активности и подразумијева стално 

прикупљање информација о тренутном стању имплементације појединих 

пројеката, техничке (реализација пројектних активности) и финансијске 

(реализација пројектног буџета). Уколико се уоче евентуална одступања 

потребно је благовремено предузети корективне акције, те их ускладити са 

реалним стањем.   

Мониторинг ће вршити општински тим уз подршку надлежних Одјељења, а на 

основу прикупљених информација  од релевантних актера. Тимови ће сачињавати 

Извјештај који ће се разматрати и усвајати од стране општинског руководства и 

Скупштине Општине, једном годишње, прије планирања буџета за сљедећу 

годину. Евалуациони извјештај треба да садржи: 

- Праћење процеса имплементације планираних активности у циљу 

обезбјеђивања ефективног кориштења ресурса у складу са Акционим 

планом; 

- Евалуацију напретка у остваривању планираних програма и мјера односно 

индикатора учинака; 

- Праћење исхода планираних активности односно ефеката и резултата у 

односу на уложена средства, те ако се утврди да се нису постигли 

планирани резултати, приступити измјени појединих активности и 

програма; 

- Анализу проблема и потешкоћа у имплементацији Програма, те пројекцију 

потребних мјера и измјене циљева, програма и/или индикатора учинака; 

- Коришћење прикупљених података како би се Програм додатно 

унапређивао и усклађивао са реалним стањем у општини Соколац. 
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Евалуација програма је усмјерена ка мјерењу степена реализације планираних 

активности чиме се ствара основа за мјерење степена остварења стратешких 

циљева. Евалуација ће се вршити сваке 3 године (по истеку половине програмског 

периода) односно 2017. године и на крају 2020. године. Евалуацију ће вршити 

Одјељење за привреду и финансије у сарадњи са Одјељењем за локални развој, 

које ће израђивати извјештај као дио цјеловитог извјештаја о остваривању 

планираног буџета Општине једном годишње, а подносиће се Скупштини 

Општине и јавности на увид, разматрање и кориговање, уколико буде неопходно. 

Саставни дио извјештаја ће бити препоруке које требају допринјети ефикаснијем 

спровођењу активности до краја истека Програма (у складу са Стратегијом као 

кровним документом). Евалуација ће оцјењивати и вредновати релевантност, 

ефикасност, ефективност и одрживост остварених резултата и имплементираних 

пројеката у претходном периоду.  

Цијели процес треба бити транспарентан и јаван, а резултати треба да се објаве, у 

циљу информисања локалне заједнице, те стицања повјерења у процес руралног 

развоја. Основна сврха мониторинга и евалуације јесте праћење напретка, 

побољшање ефикасности и успјешности реализације Програма уз истовремено 

предлагање измјена активности у складу са тренутном ситуацијом и 

могућностима.  
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