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Поштовани суграђани, 

Појам одрживог развоја је био и остао 

кључна парола нашег времена. Промјене 

у друштву одвијају се веома брзо, а 

одговорна локална власт мора бити у 

сваком тренутку спремна да реагује на 

социјалне, друштвено - економске и 

организационе захтјеве средине. Сам 

појам одрживог развоја је веома сложен и 

вишедимензионалан, а ми га у овом 

документу користимо као једноставну 

идеју водиљу чији је смисао – осигурати бољи квалитет живота за сваког 

појединца, како данас, тако и за будуће генерације.  

Након преузимања дужности начелника општине Соколац коју су ми повјерили 

грађани на локалним изборима 2012. године, одмах сам предузео неопходне кораке 

на трансформацији нашег предизборног програма у званичан, детаљно разрађен и 

конкретан стратешки документ који ће бити својеврсни водич и обавеза за све актере 

локалне заједнице у остваривању горе наведеног, заједничког циља. 

Наша визија у одређеној мјери компатибилна је са визијом и циљевима 

стратегије донешене од стране претходне локалне власти. Међутим, у 

концептуалном приступу постоје значајне разлике. Наша је стратегија заснована на 

прецизно утврђеној методологији израде, јасно дефинисаним стратешким циљевима 

и детаљно разрађеним оперативним циљевима са посебним нагласком на 

мониторинг и евалуацију њене реализације. Наша локална заједница налази се у 

тешкој ситуацији, а њено оздрављење, раст и развој нису краткорочни, већ 

дугорочни циљеви. Због тога наш циљ приликом доношења ове стратегије није био 

израда документа који је суштински и реално непримјењив већ напротив, 

постављање чврстих темеља будућег дјеловања свих актера – локалних власти, 

јавних установа, привредних друштава, удружења грађана и појединаца. 

Само заједничким напорима можемо доћи до остварења заједничког интереса: да 

наша општина буде еколошки очуван простор с развијеном инфраструктуром, 

конкурентном привредом и добрим животним стандардом. С циљем да ова 

стратегија буде заједнички резултат нашег знања, искуства и жеље за бољим 

животом, позивам све грађане, привредне субјекте, установе и удружења да 

предлагањем и реализацијом квалитетних пројеката дају допринос изради и 

имплементацији ове стратегије. 

У Сокоцу, марта 2013.године 

Милован Бјелица 

начелник општине Соколац



 

 
 

У складу са одредбама Закона о локалној самоуправи, која обавезује све локалне 

заједнице, укључујући и градове, да имају своју стратегију развоја; 

уважавајући неопходност оваквог документа ради ефикаснијег, квалитетнијег и 

равномјернијег развоја цјелине општине Соколац; 

држећи се принципа и стратешких приоритета из бројних стратешких 

докумената који су усвојили Влада Републике Српске и Скупштине општине 

Соколац; 

поштујући важеће европске и међународне стратегије, конвенције и декларације, 

којима је приступила, или које уважава Република Српска; 

у активној сарадњи са актерима развоја општине Соколац, органима и 

организацијама града и општина, као и са грађанима, општина Соколац утврђује 

своју: 

СТРАТЕГИЈУ РАЗВОЈА 

која ће бити основна водиља општинске управе, у сарадњи са управама општина 

Града Источно Сарајево, и која ће успоставити систем одговорности надлежних 

актера за реализацију стратешких приоритета до 2020.године.
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I УВОД 

Одрживи развој је појам са којим се све чешће сусрећемо у данашњем друштву. 

Постоји неколико дефиниција и концепата о томе шта је то одрживи развој и како га 

окарактерисати, па ћемо овом приликом дати једну која је најшире прихваћена. По тој 

дефиницији, одрживи развој је „развој којим се иде у сусрет потребама садашњости, 

тако да се не угрожава могућност будућих генерација да задовоље своје сопствене 

потребе“. Одрживи развој се може везати за све аспекте и области једног друштва, 

али и локалне заједнице јер представља све оно што је друштвено прихватљиво, 

односно, све што доприноси друштвеној интеграцији заједнице. Такође, представља и 

подразумијева све параметре који омогућавају трајан економски раст и развој, те 

укључује и све оно што континуирано осигурава да се мјере економског и друштвеног 

развоја усклађују са еколошко-просторним капацитетима у дугорочно пројектованом 

временском периоду. На крају подразумијева и све оно што је политички коректно и 

прихватљиво, односно о чему се може договарати и одлучивати у оквиру постојећих 

политичких околности. 

Према Методологији за интегрисано планирање локалног развоја у Босни и 

Херцеговини која је израђена у оквиру UNDP Пројекта интегрисаног локалног развоја 

(ILDP), водећи принципи на којима се заснива интегрисано планирање локалног 

развоја су одрживост и социјална укљученост. Принцип одрживости заснива се на 

идеји да природни и људски системи морају да буду регенеративни (обновљиви) и 

уравнотежени да би трајали. Принцип одрживости подразумијева интегрисаност 

најважнијих економских, друштвених и аспеката животне средине: 

 економске захтјеве за динамичном и са аспекта животне средине ефикасном и 

одрживом економијом, која обезбјеђује просперитет и прилике за све, у којој 

социјалне трошкове и трошкове заштите околине сносе они који их 

проузрокују; 

 друштвене захтјеве за обезбјеђење бољих социјалних услова, економских, 

социјалних и културних права за све слојеве и групе, укључујући принцип 

равноправности полова; 

 захтјеве животне средине да се животно важни природни ресурси користе тако 

да задовољавање садашњих потреба не угрожава могућности будућих 

генерација да задовоље своје потребе. 

Поштујући принцип социјалне укључености у први план се ставља захтјев за 

друштвеном интеграцијом и усклађеношћу, подразумијевајући такво планирање у 

којем се исказује посебна осјетљивост за потребе и интересе социјално 

рањивих/маргинализованих група. Остваривањем овог принципа доприноси се 

уједначавању шанси у развоју и повећању друштвене правичности. 
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Стратегија развоја је општи стратешки план развоја општине који даје смjернице и 

подстицаје за будући развој. Поштујући наведену Методологију и принципе 

интегрисаног планирања локалног развоја, она дефинише одрживи развој као циљно 

оријентисан, дугорочан, свеобухватан и синергијски процес који утиче на све аспекте 

живота (економски, социјални, еколошки и институционални). Стратегија је 

оријентисана на стварање одрживог модела који на квалитетан начин задовољава 

друштвено-економске потребе и интересе грађана, а истовремено елиминише, или 

значајно умањује, утицаје који представљају претњу или штету по животну средину и 

природне ресурсе. 
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1 МЕТОДОЛОГИЈА РАДА 

Документ Стратегија развоја општине Соколац израђен је коришћењем 

партиципативног приступа који подразумијева да се у процес укључе све 

заинтересоване стране. Укључењем шире заједнице (јавног, приватног и НВО 

сектора) обезбјеђује се побољшање квалитета донесених одлука, а одговорност за 

имплементацију се повећава. Другачије речено, овај приступ омогућава: 

 Ширу базу знања која омогућава доношење квалитетнијих одлука 

 Подршку за донесене одлуке 

 Колективно власништво над проблемима и резултатима 

 Формирање будућих партнерстава у имплементацији пројеката. 

Креирање стратешке политике захтијева скуп стратешких алата којима се осигурава 

најбоља употреба расположивих ресурса те постизање синергије и допунских ефеката 

појединачних мјера. То обухвата темељне анализе и расправе о бројним опцијама 

политике развоја са којима се доносиоци одлука суочавају. 

На изради овог документа радио је селективно и пажљиво креиран тим стручњака са 

искуством у области писања стратегија у друштвеним, природним и техничким 

наукама. Тим је континуирано остваривао пуну сарадњу и имао подршку одговорних 

руководилаца и запослених у општинској управи. Имајући у виду дефиницију 

локалног економског развоја као процеса у којем партнери из јавног, приватног и 

невладиног сектора раде заједно како би створили боље услове за економски раст и 

запошљавање, пројектни тим је успоставио низ корака - фаза у изради и усвајању 

Стратегије према којем се, након израде првог нацрта стратегије у којем учествују, 

руководиоци локалне власти и запослени у општинској управи, исти доставља на 

мишљење, приједлоге, примједбе и сугестије свим ресорним/релевантним установама, 

службама и удружењима грађана, а затим након окончања рада на коначном тексту, 

исти ставља на увид широј јавности путем јавне расправе коју организује локална 

власт. На тај начин сви релевантни субјекти имају могућност да учествују у доношењу 

Стратегије, те да заједнички креирају финални документ. 

Када је ријеч о самој методологији израде текста Стратегије, у складу са 

стандардизованом методологијом планирања, при њеној изради поштован је 

стратешки, тактички и оперативни ниво планирања. Први ниво планирања – 

стратешки циљеви представља стратешку платформу са визијом и циљевима 

дугорочног развоја заједнице. Други ниво представља разраду стратешких циљева 

кроз одговарајуће оперативне циљеве, док трећи ниво представља 

операционализацију стратешких и оперативних циљева путем пројеката економског и 

друштвеног развоја, те унапређивања животне средине. Осим тога, израђен је 
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Акциони план за прву годину и оно што је посебно важно – предвиђен је систем 

мониторинга и евалуације имплементације Стратегије. 

Осим органске унутрашње међузависности, гдје други ниво произлази из првог, а 

трећи из другог (и првог), пројектни тим је настојао ускладити са просторним 

планирањем, са једне стране и са хијерархијски надређеним стратегијама и 

плановима, са друге стране. 
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2 УСКЛАЂЕНОСТ СА ХИЈЕРАРХИЈСКИ НАДРЕЂЕНИМ  

 СТРАТЕГИЈАМА 

Имајући у виду чињеницу да локални ниво представља најбитнији оперативни ниво, 

постојање свеобухватне концепције развоја треба да подржава локалне напоре за 

бржи и ефикаснији развој. Интегрисањем властитог плана развоја у цјелокупан оквир 

развоја подразумијева ефикасно коришћење синергијских ефеката, а истовремено 

избјегавање колизије с мјерама од ентитетског, па чак и ширег значаја. На тај начин се 

дефинише концепција развоја усклађена са планираном политиком развоја на вишим 

нивоима. 

С друге стране уколико се неплански финансирају поједини програми и пројекти или 

развој одређених сектора, резултат је неплански утрошак средстава или расипање 

истих. Из тог разлога се приликом израде ове Стратегије водило рачуна да се ускладе 

општински планови развоја са развојним плановима и стратегијама донесеним од 

стране институција власти Републике Српске, Босне и Херцеговине као и 

најрелевантнијих међународних организација на територији БиХ, као што су: 

 Стратегија развоја пољопривреде Републике Српске до 2015. године, 

 Стратегија развоја локалне самоуправе у Републици Српској за период до 

2015. године, 

 Стратегија развоја образовања Републике Српске за период 2010. до 2014. 

године, 

 Стратегија развоја културе Републике Српске за период 2010. до 2015. године, 

 Стратегија научног и технолошког развоја Републике Српске за период 2012. 

до 2016. године, 

 Развојна стратегија Босне и Херцеговине, период 2010- 2014. године, 

 Акциони план Програма UNDP-a за БиХ 2010. – 2014. године, 

 Секторска стратегија развоја индустрије Републике Српске за период 2009-

2013. године, 

 Стратегија развоја малих и средњих предузећа за период 2011-2013. године, 

 Стратегија развоја шумарства до 2020. године. 

У вријеме израде ове Стратегије није био довршен рад на изради Стратегије развоја 

Републике Српске за период 2012. - 2016. године.
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1 ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ И ПРИРОДНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

Општина Соколац (у даљем тексту: Општина), спада у ред средње развијених 

општина1 и смјештена је у источном дијелу Републике Српске између општина 

Рогатица, Хан Пијесак, Пале и Стари Град, а сјеверним дијелом граничи са општином 

Олово у Федерацији БиХ. 

Ово је брдско-планинско подручје, са релативно високим степеном шумовитости. 

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 Општине налази се узвишење Пуховац које је значајно по томе што 

је то подручје на којем се налази развође ријека Прача, Дрина, Биоштица и Босна. 

Природни услови погодни су за развој сточарства, узгој житарица и чувеног 

романијског кромпира. 

Соколац је значајна саобраћајна раскрсница 

магистралних путева од Сарајева према 

Јадранском мору, Београду, Ужицу, Бањој Луци и 

Бијељини. Општина располаже мрежом од око 500 

km регионалних и локалних путева. 

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. 

  

                                                           
1  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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2 ШУМЕ И ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ 

Када је ријеч о шумарству, морамо имати на уму да је квалитетно планирање и 

рационално коришћење природних ресурса једна од основних претпоставки 

привредног напретка и благостања једне земље. Једна од компаративних предности 

Општине су природни ресурси који би требали бити генератор привредног развоја. 

Општина располаже са 38.013 ha шума и шумског земљишта. На једног становника 

Општине отпада око 2,53 ha шумског земљишта. 

Од укупне количине државне шуме заузимају 36.023 ha или 94,76%, а приватне 1.990 

ha или 5,24%. Залихе свеукупне дрвне масе процјењују се на око 8.482.000 m3, а 

укупни годишњи запремински прираст свеукупне дрвне масе износи 276.000 m3 или 

8,2m3/ha. Планирани годишњи обим сјеча на подручју Општине у државним шумама 

задњих година је био око 90.000 m3, док је планирани обим сјеча у 2012. години 

94.183 m3.  

Доминантни узгојни облик у државним шумама чине шуме генеративног поријекла, 

са око 69%, док на шумске културе отпада свега 8%. У оквиру вјештачки подигнутих 

састојина, доминантне врсте дрвећа су бијели и црни бор, те смрча, које учествују у 

фонду шумских култура са око 95%. 

Табела 1. Преглед стања државних и приватних шума на подручју Општине 

КАТЕГОРИЈА 

ШУМА 

ПОВРШИНА 

[ha] 

ВРСТА 

ДРВЕЋА 

СВЕУКУПНЕ 

ГОДИШЊЕ ДРВНЕ 

ЗАЛИХЕ [m3] 

ГОДИШЊИ 

ОБИМ 

СЈЕЧА [m3] 

Високе шуме са 

природном обновом 
28.772 

Четинари 175.539 143.996 

Лишћари 14.937 12.677 

Укупно 190.476 156.673 

Високе деградиране 

шуме 
227 

Четинари - - 

Лишћари 325 224 

Укупно 325 224 

Шумске културе 2.657 

Четинари 6.345 4.468 

Лишћари 376 259 

Укупно 6.721 4.727 

Изданачке шуме 6.572 

Четинари - - 

Лишћари 6.385 4.188 

Укупно 6.385 4.188 

Укупна површина 

под шумама 
38.228 

Четинари 181.884 148.464 

Лишћари 22.023 17.348 

Укупно 203.907 165.812 
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Производни потенцијали шума се обично анализирају преко основних индикатора 

производности као што су: величина запремине, запремински прираст, ефекти 

производње, проценат прираста и друго. Упоређивањем ових потенцијала, видљиво је 

да просјечна запремина дрвне масе у шумско привредном подручју „Романијско“ 

износи око 252 m3/ha и већа је од просјека на нивоу Јавног предузећа „Шуме 

Републике Српске“ за 12 m3/ha. Такође просјечни запремински прираст износи око 8,2 

m3/ha и већи је за око 1,3 m3/ha од просјечног, на нивоу ЈП „Шуме Републике Српске“. 

Потенцијали шума Општине превазилазе ниво на коме се тренутно налази коришћење 

и употреба тих потенцијала у Републици Српској. 

2.1 Законска регулатива у области шумарства 

Стратегија развоја шумарства Републике Српске утврђује основе за вођење политике 

управљања и газдовања шумама за период од 2011. до 2012. године. Вријеме 

доношење овог документа обиљежиле су крупне промјене на локалном, државном, 

регионалном и глобалном плану, међу којима су најважније: 

 нови Закон о шумама („Службени гласник Републике Српске“ број 075/08), 

 организациона трансформација ЈП „Шуме Републике Српске“, 

 појачавају се захтјеви за сировином од стране дрвопрерађивача, 

 континуирано смањење површина под шумама, 

 глобалне пријетње домаћем шумарству усљед смањене потражње узроковане 

глобалном економском кризом. 

2.2 Разноврсност интересне групе за област шумарства 

Ову интересну групу чине: појединци, групе људи и привредна друштва која су на 

одређени начин повезана са шумарством на територији Општине, као што су: 

 власници државних шума и шумског земљишта (Влада Републике Српске, 

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде), 

 корисници државних шума (ЈП "Шуме Републике Српске", Шумско 

газдинство „Романија“ Соколац), 

 власници приватних шума, 

 Средњошколски центар „Василије Острошки“ Соколац, 

 мала привредна друштва за производњу и промет шумских дрвних 

сортимената, 

 произвођачи еколошки здраве хране, пољопривредни произвођачи, сакупљачи 

осталих шумских производа, 

 корисници здравствених и рекреационих функција шума, 

 туристичке организације, 

 корисници ловних и риболовних подручја и 

 невладине организације. 
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2.3 Стање дивљачи и коришћење недрвних производа 

ШГ "Романија" Соколац на подручју Општине располаже са два узорна ловишта и око 

80 km риболовних ријека и потока, те постоје сви услови 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. 

У риболовним ријекама и потоцима наше локалне заједнице живе и могу се спортски 

ловити сљедеће врсте слатководних, салмонидних врста племените рибе: поточна 

пастрмка, липљен, младица, клен, мрена, ријечни рак и др. 

Остали (недрвни) производи шума су такође, један од ресурса који су усљед незнања 

или незаинтересованости неадекватно искоришћени. Споредни шумски производи и 

љекобиље, којима обилује ово подручје, некада су представљали значајан извор 

зараде локалног становништва. Постојање традиције лијечења љековитим биљем још 

од времена чувеног Јове Травара са Романије, представља својеврстан бренд и 

рекламу који се мора искористити. Под споредним шумским производима се 

подразумијевају: 

 Производи који служе као храна за људе: шумски плодови, јестиво биље, 

корјење и подземне стабљике, гљиве, пчелињи мед и др; 

 Производи који служе као лијек: цвијет, лист, стабљика, подземна стабљика, 

коријен, коре љековитог дрвећа, грмља и биља за које не постоји забрана 

брања и сакупљања, лишаји, маховина и др; 

 Производи за потребе сточарства: трава, жир, лишће, лисник и др; 

 Производи за разне индустријске и друге сврхе и потребе: смола, лико, трска, 

тресет, хумус, глина, шумска земља, пијесак, шљунак, камен, гуле, пањевина, 

грањевина иза чишћења, шибље за плетер, гране за вијенце, гране за метле, 

бршљан, божићна дрвца, иглице и чешери за дестилацију етеричних уља и 

смола, чешери за украс, маховина, кора дрвећа и др. 

Бржи развој у овој области тренутно ограничава низ фактора као што су: 

 спонтан и стихијски, тиме и ирационалан приступ овом коришћењу ових 

ресурса са еколошког и економског аспекта, 

 неорганизовано тржиште, 

 недовољан број стручњака из ове области који би могли дати добру подршку 

произвођачима на терену и  

 недовољан број објеката за прихват, складиштење и паковање. 
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Да би превазишли проблеме у овој области неопходно је предузети сљедеће мјере: 

 плански и систематски обучавати произвођаче и сакупљаче љековитог и 

ароматичног биља, 

 иницирати плантажну производњу љековитог и ароматичног биља у складу са 

природним условима, 

 производњу, сакупљање и извоз, подржати подстицајним мјерама на нивоу 

Општине, 

 перманентно информисати сакупљаче и произвођаче о актуелним 

подстицајним мјерама на нивоу Републике Српске, 

 цертификовати институције за подршку произвођачима и сакупљачима, 

 успоставити систем откупљивања између задруге и сакупљача љековитог и 

ароматичног биља и 

 успоставити сарадњу и са ино партнерима ради унапређења технологија и 

маркетинга. 

*** 

Романијско подручје обилује биодиверзитетски богатим шумама и потребан је стратешки 

приступ анализи ових потенцијала, и дефинисању стратешких циљева у будућности, по 

којима ће се плански користити споредни шумски производи у складу са принципима 

одрживог газдовања шумама. Потребно је анимирати становништво да се бави узгојем и 

сакупљањем љековитог биља, а са друге стране обезбиједити одређене подстицаје за 

бављење овом дјелатношћу. Начин за превазилажење наведених проблема је тржишно 

повезивање и субвенционисање изградње прерађивачких капацитета (сушара и пакирница), с 

циљем остваривања већих прихода локалног становништва. Такође, потребно је 

потенцирати могућност плантажне производње оних љековитих биљака којима одговара 

ово поднебље. Све активности које се буду спроводиле у овој области требају бити 

синхронизоване са плановима газдовања шумама ШГ „Романија“ Соколац уз стручну помоћ 

запослених у газдинству и ЈП „Шуме Републике Српске“. 
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3 ДЕМОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И КРЕТАЊА 

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

Састоји се од 12 мјесних заједница са 95 насељених мјеста, у којима живи око 15.500 

становника, са густином насељености од око 22,4 становника/km2, а од тога је десетак 

хиљада у сједишту Општине. Највећа сеоска насеља су Подроманија, Каљина, 

Соколовићи и Кнежина. 

Табела 2. Број становништва према ранијим пописима 

1948. год. 1953. год. 1961. год. 1971. год. 1981. год. 1991. год. 

14.857 16.156 17.498 17.053 15.281 14.833 

Према попису из 1991. године Соколац је имао 14.833 становника од тога: 

- Срба 10.187 или 68,6% 

- Муслимана 4.480 или 30,2% 

- Хрвата 22 или 0,1% 

- Југословена 84 или 0,6% 

- Осталих 60 или 0,5% 

Код демографских кретања, процијењени број становника, за Општину, крајем 2008. 

године износио је 17.061 становник. 

Демографска статистика рођених у односу на умрле за период 2008-2011 је у 

негативном салду за 101 лице, односно рођено је 410, а умрло је 511. Управо из ових 

разлога, а не заборављајући чињеницу негативног миграционог салда од 2008. године 

до данас, Општина мора посветити пажњу повећању наталитета, те заустављања 

тренда одласка младих људи. Код школске дјеце изражена је тенденција смањења 

уписа у основну школу. Број разведених бракова са малољетном дјецом је 29 за 

период 2008-2011. 

*** 

Потребно је зауставити негативан демографски тренд стимулисати повратка младих и 

образованих људи, подизати наталитета те зауставити одлазак становништва из 

руралних дијелова Општине. 
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4 ПРЕГЛЕД СТАЊА И КРЕТАЊА У ЛОКАЛНОЈ ЕКОНОМИЈИ 

4.1 Број и структура привредних друштава 

Предмет и сврха Стратегије је систематска анализа досадашњег развоја и стања 

привреде Општине те дефинисање основних циљева и правца развоја привреде на 

путу ка модерном друштву и развијеној економији. То је истовремено пут 

придруживања и прикључивања Европској унији на коме би Општина, као саставни 

дио Републике Српске, требала активирати све своје природне, људске, материјалне и 

геостратегијске потенцијале. 

У табелама испод дајемо приказ броја привредних субјеката (са бројем запослених): 

по структури, по секторима те број самосталних радњи (и број запослених) по 

дјелатностима, закључно са 31.12.2011. године2. 

Табела 3. Број привредних субјеката и број запослених по структури 

 

Број и структура привредних 

субјеката и број запослених радника 

Број 

субјеката 

Број 

запослених 

1. Акционарска друштва 10 620 

2. Друштва са ограниченом одговорношћу 97 741 

3. Државни органи, установе и институције 21 871 

4. Пољопривредна газдинства 691 х 

5. Самостална дјелатност 259 306 

Табела 4. Број привредних субјеката и број запослених по секторима 

 Број привредних друштава и 

запослених по секторима 

Број 

субјеката 

Број 

запослених 

1. Дрвопрерађивачка индустрија 25 256 

2. Индустрија текстила, коже, обуће 1 52 

3. Прехрамбена индустрија 4 41 

4. Пољопривреда 3 х 

5. Грађевинарство 4 302 

6. Метална и електро индустрија 1 11 

7. Туризам и трговина 32 425 

8. Остало 44 808 

                                                           
2 Ова Стратегија је рађена крајем 2012. године, самим тим је било немогуће обезбиједити одређене 

релевантне податке из 2012. године обзиром да они, по законима Републике Српске, морају бити готови 

тек крајем марта 2013 године. 
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Табела 5. Број самосталних радњи и број запослених по дјелатностима 

 Број самосталних радњи и број 

запослених према дјелатностима 

Број 

субјеката 

Број 

запослених 

1. Занатске радње 110 130 

2. Трговачке радње 71 85 

3. Угоститељске радње 56 66 

4. Јавни превоз 14 17 

5. Остало 8 8 

Привредна друштва Општине су на дан 31.12.2011. године имала остварени извоз у 

вриједности од 10.815.200,88 КМ, а увоз у вриједности од 4.361.982,20 КМ. 

4.2 Дрвна индустрије 

Дрвна индустрија има посебан и стратешки значај за Општину. Област шумарства и 

дрвне индустрије чине веома значајну репроцјелину и представљају један од највећих 

потенцијала привреде и економије Општине и као таква битан фактор за 

запошљавање, те задржавање становништва у Општини. 

Закључно са 31.12.2011. године број привредних субјеката у Општини, сектор 

дрвопрерада, је био 25 при чему је број запослених радника у напријед наведеном 

сектору био 256 (на територији Општине послује још 39 радњи чија је дјелатност из 

области дрвне индустрије али како према закону нису обавезни да доставе извјештај 

АПИФ-у нису били предмет ове анализе). 

Као један од индикатора стања, а ради потреба анализе, дајемо приказ броја 

запослених на дан 31.12.2011. године у само неким дрвопрерађивачким привредним 

друштвима Општине, као што су: 

- „Нова Романија“ а.д. Соколац .......................................... 110 

- „Чајевић комерц“ д.о.о. Соколац ....................................... 35 

- „Крем – комерц“ д.о.о. Соколац ........................................  22 

- „Долови“ д.о.о. Соколац ..................................................... 13 

- „Средње транс“ д.о.о. Соколац .......................................... 10 

- „Нови комерц“ д.о.о. Соколац .............................................. 9 

- „Столарија Подроманија“ д.о.о. Соколац ...........................  8 

- „Жарсон“ д.о.о. Соколац  ...................................................... 7 

- „БОРЖУНО“ д.о.о. Соколац  ............................................... 4 

- „Н – ДИАБЛО“ д.о.о. Соколац ............................................  4 

Укупан број запослених, у горе наведених десет привредних субјеката је био 222, што 

имплицира да је у осталих 15 привредних субјеката овог ресора било запослено 34 

oдносно, у просјеку, 2,67 радника по привредном субјекту. Ситуација у 2012. години 

се није поправила дапаче, негативни трендови узроковани економском кризом, 
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смањеним захтјевима тржишта, те смањењем директних страних улагања су довели до 

смањења броја радника и у овој грани. 

Обзиром на природу технолошких процеса у овој грани индустрије, број од 2,67 

радника, по привредном субјекту, упућује да је сектор дрвне индустрије у Општини, 

обиљежен капацитетима за примарну прераду дрвета, а што је уосталом општепозната 

чињеница житељима исте. 

Евидентно је да производи дрвопрерађивачког сектора Општине имају врло мало 

уграђене додане вриједности. Ово значи да се на тржишту углавном конкурише са 

извозним производима ниског степена обраде, ниске додане вриједности, често 

засновани на недовољно продуктивном коришћењу постојећих природних ресурса. 

Генерално гледано привредна друштва, овог сектора у Општини, се могу 

окарактерисати као мала привредна друштва. Да би дошло до развоја малих и 

средњих привредних друштава (предузећа) потребно је да се мала односно, средња 

привредна друштва као кооперанти повежу са једним већим системом који би 

послужио као замајац развоја тих истих малих односно средњих привредних 

друштава. 

Уколико би један такав систем дјеловао на територији Општине исти би могао да буде 

и генератор цјелокупног развоја па би стварање таквог/таквих привредних система 

требало бити стратешко опредјељење Општине. 

Развој дрвне индустрије се заснива на коришћењу домаћих природних ресурса и иста 

је извозно орјентисана. Спада у ријетке гране привреде Општине али и Републике 

Српске, које остварују суфицит у робној размјени са свијетом. И поред остварених 

суфицита, а у циљу побољшања стања желимо истаћи да су, према подацима Управе 

за индиректно опорезивање БиХ (у даљем тексту: УИО) у протеклом периоду3, 

привредна друштва из Републике Српске увезла производа/роба из Одјељка IX, 

Тарифна глава 444, у вриједности око 170.000.000 КМ. 

Анализирајући горе наведене податке, као један од производа који би могао бити 

занимљив са становишта индустрије Општине (превасходно мислимо за привредно 

друштво „Нова Романија“ а.д. Соколац), се могу означити тарифни бројеви тарифне 

главе „4410 хххх хх“ односно: Плоче иверице, плоче са усмјереним влакнима (OSB) и 

сличне плоче (нпр. wafer ploče) од дрвета и од осталих дрвенастих материјала, 

неагломерисане или агломерисане смолама или осталим органским везивним 

материјалима5. Према подацима УИО за 3,5, године (види footnote 3), привредна 

друштва из Републике Српске су увезла рôба које су обухваћене овом тарифном 

                                                           
3 Мисли се на период који обухвата 2009., 2010., 2011. и првих 6 мјесеци 2012. године. 
4 Подаци се могу пронаћи на сајту Министарства индустрије, енергетике и рударства Републике Српске. 
5  Списак тарифних глава се може пронаћи у документу: Царинска тарифа БиХ, а који се може преузети са 

сајта Управе за индиректно опорезивање БиХ, као и са сајта Министарства индустрије, енергетике и 

рударства Републике Српске. 
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главом у вриједности од 52.097.182,96 КМ. Важно је истаћи да на територији БиХ, 

тренутно, не постоји привредно друштво које се бави производњом било какве 

иверице. Раније су постојали погони за производњу танке иверице („Маглић“ а.д. 

Фоча) али је и то угашено. У прилогу 01, ове Стратегије, је дат преглед увезених 

количина и вриједности тарифних бројева ове тарифне главе по годинама. 

Такође, у горе наведеном периоду, привредна друштва из Републике Српске увезла су 

и производе, тарифне главе „4406 хххх хх“ (Дрвени жељезнички или трамвајски 

прагови;) [види: footnot 4], у вриједности од око 6.500.000 КМ. То је поражавајућа 

чињеница обзиром на технологију потребну за производњу овог производа. 

Сматрамо да би покретање производње дрвених жељезничких или трамвајских 

прагова, од стране неког произвођача, који има сједиште на територији Општине, 

имало смисла обзиром на потребе тржишта Републике Српске односно БиХ, те друге 

индикаторе који говоре да потражња за овим производом на европском тржишту 

расте. 

Својевремено је дошло до раста производње бетонских прагова јер су дрвени 

жељезнички прагови, ради повећања вијека трајања, били импрегнирани „А 

креозотним уљем“ које се показало као канцерогено. Са развојем технологије и 

употребом „Б креозотног уља“ односно „Ц креозотног уља“, као средства за 

импрегнацију дрвених жељезничких прагова, исти су постали еколошки 

прихватљиви, те ради позитивних карактеристика поново расте њихова употреба у 

свим земљама Европе сем у Данској и Низоземској. Неке од предности дрвених над 

бетонским жељезничким праговима су: приликом производње цемента се стварају 

огромне количине CO2 док дрвени праг долази из обновљивог извора, т.ј. дрвета. 

Затим, дрвени праг се обавезно ставља близу насеља јер ниво буке који производи воз 

који пролази преко дрвених прагова је мањи за око 30% него код употребе бетонских 

жељезничких прагова. 

Развојем појединачних елемената привреде, те њиховим планским обједињавањем 

долази се до развоја привреде у цјелини. Један од основних елемената привреде су 

менаџменти односно руководећи органи појединачних привредних друштава. 

Агенција за развој малих и средњих предузећа Републике Српске, крајем октобра 

2011. године, је на основу истраживања, објавила „Профил просјечног привредника у 

Републици Српској“. Преносимо само неке карактеристике који осликавају профил 

просјечног привредника у Републици Српској, а то су: 

 55 година, мушкарац, 

 средња стручна спрема, 

 ожењен, двоје дјеце, 

 не говори ниједан страни језик, 

 не користи редовно рачунар, 

 не иде на додатне обуке, 
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 фирму води "реактивно", а не "проактивно" и 

 раст фирме му није приоритет. 

Крајем ’90 година прошлог вијека концепт кластера6 је постао централна идеја у 

конкурентности и економском развоју, и као такав широко прихваћен у политици 

економског развоја транзицијских земаља. Међутим, требало би истаћи да су се, како 

у ширем региону тако и код нас, у принципу, овакве инцијативе задржале на нивоу 

„кафанских кластера“. Обзиром на доба у којем живимо не треба пуно елаборирати да 

се до веома корисних информација, у вези лакшег и квалитетнијег пословања, може 

доћи преко интернета уколико је заинтересовани: „информатички писмен“, познаје 

бар један страни језик, води фирму проактивно, улаже у интелектуалну надоградњу 

како себе тако и својих радника те има за циљ да развија своју фирму. У економској 

утакмици опстаје онај који се развија, док свака стагнација тј. неразвијање води у 

таворење и гашење. 

Под „корисним информацијама“, које су споменуте у претходном параграфу, се мисли 

и на сазнања о постојању могућности да се израђеним квалитетним пројектима 

аплицира за добијање разних врста помоћи (новчаних, едукативних и сл.) из 

предприступних фондова Европске уније, међународних организација и донатора, те 

субвенција које даје Влада Републике Српске7. 

Покретање пројекта на нивоу Општине који би показао привредницима да је улагање 

у знање вишеструко корисно како за њих саме тако и за цјелокупну заједницу би 

засигурно много придонијело остваривању визије ове Стратегије. 

Генерално гледано у утврђивању стратегије и ревитализације дрвне индустрије 

Општине важну улогу имају следеће карактеристике: 

 коришћење самообновљиве и просторно расположиве домаће сировине на 

већем дијелу Општине; 

 веома дуга традиција у преради дрвета; 

 трајна извозна усмјереност; 

 дугорочна тенденција пораста потражње производа свих фаза прераде дрвета; 

 могућност високог степена запошљавања у мањим мјестима Општине, гдје је 

то често и једини извор прихода становника; 

 релативно еколошки прихватљива дјелатност. 

Потребно је ускладити производни програм шумарства с привредним друштвима 

индустријске прераде дрвета која су у функцији развоја дрвне индустрије, а такође и 

утврдити међусобно дјеловање ових грана у будућности: 

                                                           
6 Eng. Cluster – је група привредних друштава и организација која међусобним умрежавањем и контактима 

побољшава свој наступ на тржишту и постиже конкурентску предност тј. ствара вишак вриједности – 

добит. 
7 Крајем 2012. године је Министарство индустрије, енергетике и рударства додијелило 20.000.000 КМ 

пројектима извозно орјентисаних привредних друштава. Са подручја општине Соколац пет привредних 

друштава је прошло на конкурсу. 
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 посматрати шумарство и индустријску прерaду дрвета као ланац, 

 осигурати дугорочно и поуздано снабдијевање извозно орјентисаних 

произвођача финалних производа са довољним количинама сировине, 

 продају шумских сортимената вршити у функцији извоза финалних производа. 

Дугорочни циљ развоја дрвопрерађивачке производње је стварање одрживог и 

економски ефикасног сектора дрвне индустрије, који ће бити конкурентан на 

европском и свјетском тржишту и тиме доприносити развоју привреде, унапређењу 

сектора шумарства и заштити животне средине у Општини. 

Да би се постигао дугорочни циљ неопходно је остварити специфичне циљеве: 

 промијенити постојећу индустријску структуру у сектору у корист финалне 

производње и извоза финалних производа, 

 повећати учешће финалних производа на извозном и домаћем тржишту а 

потом радити на повећању њихове конкурентности, 

 повећати запосленост, 

 осигурати задржавање становништва на територији Општине. 

Из горе наведеног, везано за дрвопрерађивачки сектор, намеће се логичан закључак да 

би Општина, у границама својих могућности, морала да улаже напоре за покретање 

новог или развијање већ постојећег дрвопрерађивачког система са већим степеном 

финализоване производње као што је производња иверица, која се намеће као 

најлогичнија посљедица свега до сад написаног. 

Без било каквог прејудицирања, свјесни свих тренутних проблема привредног 

друштва „Нова Романија“ а.д. Соколац (застарјелост опреме - 20 година није 

употребљавана и предвиђена за касацију, те пословање са губицима и сл.), а у духу 

приказаног пресјека стања и обзиром на чињенице, као што су:  

- приступ сировини, 

- традиција у производњи иверица (производа са доданом вриједности, те 

кадар8), 

- могућност организовања мреже коопераната дрвопрерађивачког сектора, 

- количине и вриједности увезених „иверица“ од стране привредних друштава 

из Републике Српске, 

- непостојање финалне производње овог типа на територији БиХ, 

- структуру власништва (Влада Републике Српске 100% власник), 

- облик организовања привредног друштава, 

- посебно наглашавамо: „већ постојећу инфраструктуру потребну за 

покретање производње иверица (плански изграђени чврсти објекти, вода, 

канализација, струја – трафостанице и др.), 

                                                           
8 Постоји кадар, са раније стеченим знањима, који би могао дати свој допринос што лакшем и 

једноставнијем покретању производње и увођењу нових радника у производњу. 
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мишљења смо да би покретање производње иверица у привредном друштву „Нова 

Романија“ а.д. Соколац било много брже и јефтиније, него да се оваква производња 

покреће било гдје друго на територији Републике Српске. Такође, покретање 

производње овог производа би било у складу са документом кога је израдила развојна 

агенција „Еда“ (назив документа: „Анализа производа који се увозе и могућности 

производње истих у Републици Српској“), а кога је Влада Републике Српске усвојила 

децембра 2010. године. Документ је овај производ означио као дефицитаран те би 

покретање производње овог, и сличних производа, у многоме утицало на смањење 

негативног односа увоз/извоз у Републику Српску. 

Домаћински приступ руковођењу и ревитализацији привредног друштва „Нова 

Романија“ а.д. Соколац, могао би да представља замајац за ову грану индустрије у 

Општини који би онда могао да подстакне развој осталих малих и средњих 

привредних друштава. 

Дрвни отпад 

Поред развоја дрвопрерађивачког сектора на територији Општине пажњу би требало 

усмјерити и према својеврсном заокруживању процеса, односно искоришћењу 

шумског отпада, отпада дрвне индустрије те нискоквалитетног дрвета. 

Дрвни отпад, условно говорећи Општине, се искориштава и данас. Дио дрвног отпада 

се искориштава у приватним сушанама привредних друштава дрвопрерађивачког 

сектора Општине, а дио се користи за добијање топлотне енергије у ЈП „Нова 

топлана“ Соколац (око 1.000 пакета дрвног отпада је преузето од приватних 

предузетника за грејну сезону 2012-2013). 

Поред тога што се поставља питање енергетске ефикасности тренутно расположивих 

технологија за добијање топлотне енергије на територији Општине, ово би требало 

посматрати и са аспекта заштите животне средине односно развоја туризма у које 

Општина полаже велике наде (види поглавље Туризам и његови потенцијали). 

Данас у свијету постоје технологије како што су термовалоризатори односно 

когенератори које су више намјенске. Народна скупштина Републике Српске је на 

засједању 17.10.2012. године усвојила Нацрт Закона о обновљивим изворима (који 

третирају и технологије термовалоризатора/когенератора). Ступање на снагу Закона о 

обновљивим изворима (у даљем тексту овог поглавља: Закон) се очекује у фебруару 

2013. године. 

Закон не предвиђа давање подстицаја за производњу топлотне енергије у 

термовалоризаторским/когенераторским постројењима већ само подстицање 

производње електричне енергије у истима9. Треба напоменути да се очекује да ће у 

                                                           
9  Ради ширине примјене термовалоризатора тј. когенератора о појединостима те технологије биће више 

речено у поглављу СТАЊЕ ЈАВНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И ЈАВНИХ УСЛУГА ове Стратегије. 
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Закону бити остављена могућност Влади Републике Српске да накнадно донесе 

подзаконске акте којима би се такође вршило подстицање производње топлотне 

енергије добијене овом технологијом. 

Законом ће бити омогућено покретање, когенерацијских постројења до 250 KWе без 

концесија, док ће за постројења преко 250 KWе бити потребна концесија. 

Почетком 2011. године, на технолошком форуму одржаном у склопу скупа о 

будућности енергије (WFES - World Future Energy Summit) у Abu Dhabiu најављен је 

пораст свјетске потражње за енергијом и од 25% до 2030. године. 

На истом Форуму је истакнуто је да је раст економије односно раст популације уско 

везан за раст потражње за енергијом - посебно чистом/зеленом енергијом. 

У уводу овог поглавља смо истакли да Општина треба да тежи модерном друштву и 

развијеној економији што је истовремено пут придруживања и прикључивања 

Европској унији тако да су директиве донесене од стране Европског парламента, иако 

још нисмо чланица Европске уније, врло битне за усмјеравање развоја Општине у 

правцу који је компатибилан стремљењима Европске уније. 

С тим у вези истичемо да је Европски парламент донио директиве које омогућавају 

провођење енергетске политике која има за циљ да се до 2020. године у Европској 

унији смањи потрошња енергије за 20%, смањи емисија стакленичких гасова за 20%, 

и да од укупно потрошене енергије 20% буде енергија добијена из обновљивих 

извора. 

Европски парламент и Вијеће донијели су двије директиве у којима су државама 

чланицама дате мјере и смјернице за кориштење когенерације и обновљивих извора 

енергије, а то су: Директива 2004/8/ЕЗ од 11. фебруарa 2004., и Директива 2009/28/ЕЗ 

од 23. април 2009. године. 

Узимајући у обзир ресурсе којима располаже Општина (биомаса10), те прогнозе и 

размишљања говорника на самиту WFES-a, затим тенденције у Европској унији 

покретање оваквих постројења у Општини би омогућило: додатно запошљавање, 

прилив новчаних средстава од продаје произведене електричне енергије, уштеду 

новчаних средстава која се сада издвајају за енергенте који се користе за производњу 

топлотне енергије, повећавање енергетске независности, што би водило бољој 

привредној ситуацији, а самим тим пронаталитетној политици и позитивним 

миграцијама становништва гледано из угла Општине. 

 

 

 

                                                           
10  (биомаса – шумска дрвна маса, огревно дрво и шумски остатак, те дрвни отпад из дрвопрерађивачке 

индустрије) 
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Остали недрвни шумски производи 

Поред типичног дрвопрерађивачког сектора заиста је неопходно усмјерити снаге ка 

подстицању развоја малих и средњих привредних друштава која би се базирала на 

осталим (недрвним) шумских производима као што су: 

- дивље љековито биље и чајеви; 

- гљиве; 

- плодови дивљих воћарица; 

- мед и медовина; 

- рибарство; 

- узгој дивљачи, итд. 

О овим привредним дјелатностима више ће бити речено у поглављу Пољопривреда. 

4.3 Текстилна индустрија 

Текстилна индустрија у Општини није заступљена као дрвна али је од стране 

локалних власти препозната као једна од индустријских грана на којој би се 

могао/требао базирати развој Општине. 

Мислимо да има смисла размишљати о покретању нових али и ширењу и развијању 

постојећих производних погона текстилне индустрије ради разлога које ћемо навести 

у даљем тексту. 

Привредна друштва из Републике Српске су у протекле 3,5 године (види Footnota 3) 

увезла робе која се по Царинској тарифи БиХ сврстава у ОДЈЕЉАК XI (тј. Текстил и 

производи од текстила) у вриједности од 622.878.961,59 KM 
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Табела 6. Увоз текстила и производа од текстила11 
О

д
је

љ
а
к
 

Г
л

а
в

а
 

Назив главе 
Количина 

[KG]
12

 

Вриједност 

[KM] 

XI 50 Свила 13.524,41 808.505,05 

XI 51 

Вуна, фина или груба животињска 

длака; предиво и тканине од коњске 

длаке 

245.935,83 7.717.322,25 

XI 52 Памук 21.680.853,14 136.933.738,70 

XI 53 

Остала биљна текстилна влакна; 

предиво од хартије и тканине од 

предива од хартије 

117.827,20 1.903.707,89 

XI 54 Вјештачки или синтетички филаменти 3.368.777,57 49.988.490,35 

XI 55 
Вјештачка или синтетичка влакна, 

сјечена 
12.814.630,96 71.749.849,60 

XI 56 

Вата, филц и неткани материјал; 

специјална предива; конопци и каблови 

и производи од њих 

5.128.504,59 30.838.663,72 

XI 57 
Теписи и остали текстилни подни 

покривачи 
1.836.295,05 10.381.575,14 

XI 58 

Специјалне тканине; текстилни 

производи добијени тафтинг 

поступком; чипке; таписерије; 

позамантерија; вез 

986.053,15 19.558.427,89 

XI 59 

Текстилни материјали, импрегнисани, 

премазани, превучени, прекривени или 

ламинирани; текстилни производи 

погодни за техничке сврхе 

2.710.461,66 45.938.830,59 

XI 60 Плетени или кукичани материјали 1.721.555,68 38.114.366,14 

XI 61 
Одјећа и прибор за одјећу, плетени или 

кукичани 
4.453.840,05 71.215.999,91 

XI 62 
Одјећа и прибор за одјећу, осим 

плетених и кукичаних производа 
6.208.531,94 108.394.632,75 

XI 63 

Остали готови текстилни производи; 

сетови; изношена дотрајала одјећа и 

дотрајали текстилни производи; крпе 

5.320.378,33 29.334.851,61 

УКУПНО :  622.878.961,59 

                                                           
11 Подаци о увезеној роби из овог Одјељка, по тарифним главама, се могу пронаћи на сајту Министарства 

индустрије, енергетике и рударства Републике Српске. 
12 Универзална статистичка јединица је килограм тако да су вриједности увезене робе дате у [KG]. 



 

СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА 

ОПШТИНЕ СОКОЛАЦ 

31  

Мора се узети у обзир да је текстилна индустрија у Републици Српској област у којој 

је производња базирана на лон‐пословима (услуге шивења, кројења, дораде...) за 

иностране партнере тако да се одређени подаци из Табеле 6 требају узети са 

резервом. Исто тако, треба рећи, да је у Републику Српску увезено робе, из овог 

ОДЈЕЉКА, коју ми нисмо у могућности производити и бити конкурентни, обзиром на 

капацитете, расположиву технологију и знање. Међутим, привредна друштва су у 

Републику Српску, у горе наведеном периоду, увезла у вриједности од око 1.500.000 

KM робе тарифне главе 5105xxxx xx (тј. Вуна, чешљана или у праменовима ит.д.). 

Према информацијама до којих смо дошли, житељи Општине вуну, добијену 

стрижењем својих оваца, врло мало користе за властите потребе а остало углавном 

бацају. 

На територији Општине послује привредно друштво „ФАТЕС“ а.д. Соколац које је 

једно од најзначајнијих друштава (како Општине тако и Републике Српске) у области 

текстила, коже и обуће. Запошљавају укупно 63 радника и имају властити производни 

програм производње тепиха. За израду тепиха, као сировину користе домаћу вуну. 

Своје производе пласирају на домаће тржиште, а мањи дио извозе у Македонију и 

Србију. 

Од стратешког значаја би било да ФАТЕС покрене организовани откуп вуне од 

житеља Општине. Такав приступ би био на трагу филозофије развоја малих и средњих 

предузећа (синергија једног „већег“ и више мањих). ФАТЕС би у том случају 

индиректно запошљавао додатну радну снагу што би било од вишеструке користи за 

Општину и њене житеље а постоји могућност и стимулисања сточарске производње и 

др. Таква синергија је могућа уз разговоре локалних власти и, у овом случају, 

ФАТЕС-а. Нпр. уколико постојеће пасмине оваца, које сада узгајају житељи Општине, 

гледано с аспекта квалитета вуне, не одговарају производним потребама ФАТЕС-а, 

Општина Соколац, као јединица локалне управе, би требала да се ангажује на 

усклађивању расположивих ресурса са производним потребама ФАТЕС-а. Уколико из 

неких разлога није могућа оваква сарадња требало би организовати „задругу“ која би 

на најбољи начин спојила понуду и потражњу за овим производом, а која евидентно 

постоји (види у Табели 6, глава 51).  

На примјеру ФАТЕС-а ћемо навести проблеме са којима се суочава текстилна 

индустрије Општине. Државни капитал овог привредног друштва је продат 

08.11.2004. године. Према подацима са Бањалучке берзе, на дан 13.12.2012. године, 

Друштво има 19 акционара. Привредно друштво редовно измирује текуће обавезе и 

обавезе по репрограму иако нису имали производњу у јануару и фебруару 2012. 

године због временских непогода (принудни годишњи одмор). Према подацима 

Бањалучке берзе за првих шест мјесеци 2012. године, друштво је остварило укупан 

приход у износу од 558.600 КМ и укупан расход у износу од 541.900 КМ, при чему су 
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приходи од продаје учинака на иностраном тржишту 27.063 КМ. У истом периоду 

Друштво је пословало са нето добити у износу од 15.030 КМ. 

Проблематика са којом се суочава ово привредно друштво је: недостатак 

средстава за проширење производње и недостатак средстава за обнову машинског 

парка; обавезе по основу репрограма за раније обавезе; проблем наплате потраживања 

за робе пласиране на домаћем тржишту; да би пласирали своје производе приморани 

су да дају разне бонитете тржишним центрима; недостатак радне снаге из области 

текстила (ткање и дизајн). 

Приједлози за рјешавање проблематике како привредног друштва „ФАТЕС“ а.д. 

Соколац конкретно, тако и текстилне индустрије у ширем смислу: 

- Подстицати привредна друштва која развијају властите производе и 

инвестирају у нову опрему без обзира да ли производе пласирају на домаће 

или инострано тржиште, а не само извознике (у претходном периоду 

„ФАТЕС“ није био корисник субвенција за подстицај извоза које је 

додјељивало Министарство индустрије, енергетике и рударства Републике 

Српске). 

- Пошто „ФАТЕС“-у недостаје одређена квалификована радна снага (ткање и 

дизајн), а обзиром на потребе и капацитете истог можда је најприхватљивија 

опција субвенционисање преквалификације радника у тражена занимања. 

- Инсистирати да се задржи подршка текстилној индустрији датој Законом о 

измјенама и допунама Закона о доприносима (Службени гласник Републике 

Српске број 1/11) према коме основица доприноса за запослене износи 25% 

просјечне мјесечне бруто плате у Републици Српској. 

Престижна BCG (The Boston Consulting Group) предвиђа да ће се, до 2020. године, из 

Кине у Америку вратити око 5 милиона радних мјеста. Главни фактори, како се 

наводи, за оваква предвиђања су: стални раст цијене рада у Кини у задњих пар година, 

већа продуктивност домаћих (у овом случају америчких) радника, повећање трошкова 

транспорта и сл. Исто тако предвиђају да неће доћи до великих промјена, са аспекта 

радних мјеста, у индустријама које су радно интензивне и захтијевају високу 

продуктивност, као што су текстилна, затим индустрија одјеће те TV индустрија и сл. 

Пошто је цијена рада знатно нижа код нас него у развијеним земљама запада, те 

обзиром на цијене транспорта као и на чињеницу да је област текстила радно 

интензивна, ниско акумулативна, са запосленом углавном неквалификованом 

женском радном снагом могло би доћи до повећања интереса страних инвеститора 

(мисли се на европске инвеститоре) у текстилну индустрију Републике Српске. 

4.4 Металска индустрија 

Творница лежаја „УНИС“ Соколац, до почетка рата, била је једна од најмодернијих 

фабрика за производњу ваљкастих лежајева у Европи. Запошљавала је око 250 
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радника за рад у 3 смјене уз производне капацитете од 5 милиона ваљкастих лежајева 

годишње. Максимални капацитет достигнут је 1988 године са оствареном 

производњом од око 4.3 милиона лежајева. Цјелокупна производња била је намјењена 

за извоз, а Творница се налазила на I-А листи добављача Њемачке индустрије 

аутомобила Volkswagen. У току рата опрема у фабрици је била конзервирана и у 

потпуности очувана, а у првим поратним годинама поједини погони су били 

покренути и стављени у функцију. У протеклих десетак година (од 1999 године) 

Творница је немарним односом менаџмента и надлежног министарства у потпуности 

девастирана, опрема распродата и уништена тако да и нема поузданих података шта је 

још од опреме остало у фабрици нити у ком је правном статусу ова фабрика. Обзиром 

да је поред УНИС-а и Шведске фирме СКФ, удио у инвестицији (земљиште и 

инфраструктура) имала и Општина Соколац, те да сам објекат има преко 6.000 

квадратних метара затвореног простора, интерес Општине је да се спријечи даље 

пропадање овог објекта и да се покуша овај простор ставити у функцију.  

4.5 Прехрамбена индустрија 

Према АПИФ-у13 привредна друштва, из области прехрамбене индустрије, која су 

предала завршне рачуне за 2010. и 2011. годину су: 

Табела 7. Привредна друштва из прех.инд. са предатим завршним рачунима 

 Назив привредног субјекта 
Претежна дјелатност привредног 

субјекта 

1. „Дуга-Комерц“ д.о.о. Соколац 
Производња осталих прехрамбених 

производа 

2. „Елпо“ д.о.о. Соколац 
Производња макарона, резанаца,кускуса и 

сличних производа од брашна 

3. „Матпан“ д.о.о. Соколац 
Производња хљеба; свјежих пецива и 

колача 

4. „Соко-Промет“ д.о.о. Соколац 
Производња хљеба; свјежих пецива и 

колача 

Укупан број запослених у овом сектору је на крају 2010. године био 61 радник, а на 

крају 2011. године је био 41 радник. 

Да би се причало о прехрамбеној индустрији Општине потребно је осврнути се на 

прехрамбену индустрију Републике Српске, односно БиХ па и шире. 

Као главни проблем се наводи непостојање адекватних контрола, роба које се увозе на 

територију БиХ, односно Републике Српске, јер не постоје адекватне лабораторије 

(технички и кадровски опремљене) у којима би се вршило испитивање тих роба тј. 

                                                           
13 Агенција за посредничке, информатичке и финансијске услуге Републике Српске. 
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контрола усаглашености квалитета. Може се рећи да је тржиште БиХ широм отворено 

за све врсте роба јер се контрола на граници углавном обавља органолептички. 

Обзиром да околне земље, за разлику од БиХ, имају лабораторије, БиХ, односно 

Република Српска, се налазила/налази и на удару „ванцаринских баријера“ ради којих 

сва привреда БиХ, односно Републике Српске трпи, а посебно прехрамбена 

индустрија. 

У БиХ постоји проблем и мањка цертификованих акредитацијских тијела. Половином 

2012. године Хрватска је имала око 300 цертификованих акредитацијских тијела, 

Србија око 400, а БиХ само 44. 

Опште је познато да Хрватска 01.07.2013. године улази у Европску унију14. Тада 

престаје да важи CEFTA15 споразум (везано за Хрватску) и на снагу ступа Споразум о 

стабилизацији и придруживању. Ради овога ће највише бити погођена прехрамбена 

индустрија БиХ, односно Републике Српске, а посебно индустрија (означена као 

ризична група) која се бави: живим животињама, месом и другим клаоничким 

производима, рибама, љускарима и мекушцима, те млијеком и млијечним 

производима, прерађевинама од меса и риба и сл. 

С друге стране за очекивати је да ће се и Хрватска, ради своје неконкурентности са 

прехрамбеним индустријама Европе те губитком тржишта CEFTA споразума, суочити 

са озбиљним проблемима. Ради царина на хрватску робу, иста ће на подручју земаља 

CEFTA споразума бити скупља (поједини производи и до 18%) те се процјењује да би 

Хрватска могла на годишњем нивоу да губи око 200 милиона КМ. 

Уколико би остало овакво стање, многи хрватски привредници су најавили пресељење 

својих привредних друштава у земље CEFTA споразума које ће, ако до њега и дође, 

бити по економској логици (БиХ се намеће као једно од логичних рјешења). 

Ако погледамо претежне дјелатности привредних друштава Општине, из области 

прехрамбене индустрије, може се видјети да иста не спадају у ризичну групу тако да 

ова привредна друштва неће трпити велику штету ради уласка Хрватске у ЕУ. 

Међутим, Општина обзиром на добру сировинску основу и велике могућности за 

производњу еколошки чисте и органске хране те изграђену индустријску зону 

Подроманија би могла да буде интересантна за покретање ове/оваквих индустрија. У 

циљу привлачења страног капитала (првенствено се мисли на хрватски) представници 

Општине, привредници и локална власт, би заједничким напорима требали да 

промовишу потенцијал Општине за инвестиције овог типа. 

Ради заштите своје прехрамбене индустрије Влада Хрватске је с Европском 

комисијом договорила отпочињање преговора са сваком чланицом CEFTA-е о 

задржавању нултих или најнижих царина за хрватске производе. 

                                                           
14 У укупном извозу из БиХ Хрватска учествује са 16,35%. 
15 Централноевропски уговор о слободној трговини – CEFTA. 
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Без обзира на исход билатералних преговора између БиХ и Хрватске, Република 

Српска ће морати предано радити на формирању лабораторија и сертификованих 

акредитованих тијела јер је то процес који се неминовно мора дешавати на путу БиХ, 

односно Републике Српске ка Европској унији, те би правовремено ангажовање16 на 

оваквим пројектима могло да донесе бенефите Општини у будућности. 

Овдје долази до изражаја максима да је прави пут уласка једне државе у Европску 

унију пут када у ЕУ прво улазе привредна друштва, а тек онда држава у којој послују 

та привредна друштва. 

4.6 Грађевина 

На територији Општине послују четири привредна друштва претежне дјелатности из 

подручја Грађевина, која су АПИФ-у предала завршне рачуне 31.12.2011. године. То 

су: „Катерпилар“ д.о.о. Соколац, „Индпостинг“ д.о.о. Соколац, АД „Романија путеви“ 

Соколац и „Рајак-воб“ д.о.о. Соколац. 

Табела 8. Привредна друштва из грађевине са предатим завршним рачунима 

Назив привредног 

друштва 

Добитак Радници 

2010 2011 2010 2011 

„Катерпилар“ 

д.о.о. Соколац 

Губитак у износу 

17.2450 

Губитак у износу 

19.523 
4 1,7 

„Индпостинг“ 

д.о.о. Соколац 
2.474 3.291 1 1 

АД „Романија 

путеви“ Соколац 
39.122 72.065 266 294 

„Рајак-воб“ д.о.о. 

Соколац. 
6.074 4.305 6 5 

У Табели 8, није наведено привредно друштво АД „Ромасок“ Соколац јер је назив 

претежне дјелатности истог из подручја А, односно Услужне дјелатности у 

шумарству и искоришћавању шума. 

Привредно друштво АД „Романијапутеви“ Соколац је друштво које има регионални 

значај. Редовна дјелатност је одржавање и чишћење магистралних и регионалних 

путева сарајевско-романијске регије. Тренутно запошљава око 400 радника од чега 15 

дипломираних инжењера разних струка. Обзиром да посједује властиту лабораторију 

за испитивање квалитета асфалта и земљишта, успјели су да недостатак инвестиција 

на овим просторима надомјесте пробојем на инострана тржишта као што је нпр. 

црногорско тржиште. Друштво измирује све обавезе, а као пут изласка из сложених 

економских и политичких услова рада виде улагање у просперитетне идеје као што је 

                                                           
16  Цертификована акредитована тијела по структури власништва могу бити приватна. 
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изградња великог гаражно-магацинског и сервисног простора чијим ће завршетком 

бити створени знатно бољи услови за рад и одржавање механизације која је достигла 

високе стандарде. Вриједност ове инвестиције процјењује се на око два милиона 

конвертибилних марака. 

Поред горе наведеног треба истаћи и успјешан завршетак асфалтне базе у 

Подроманији. Вриједност овог погона је била око три милиона конвертибилних 

марака, а капацитет му је 120 тона асфалта дневно. Као посљедицу улагања у нове 

идеје очекује се развојна експанзија. 

4.7 Индустријска зона ПОДРОМАНИЈА 

Како је привреда у Републици Српској знатно ослабљена, економски развој ослања се 

на страна улагања. Важан предуслов за привлачење директних страних и домаћих 

инвестиција у локалну заједницу јесте одређивање простора погодног за индустријску 

изградњу, као и успостављања модела управљања тим простором. 

Индустријске зоне би могли дефинисати као планирани или организовани дио 

земљишта који је подјељен транспортним мрежама, са или без изграђених објеката и 

парцела погодних за индустријске активности. Њу чине некретнине (земљиште, 

зграде и друге непокретности лоциране на одређеном месту), као и права и обавезе у 

вези са некретнинама (власништво, право коришћења). 

У напорима да створи конкурентне услове за нове инвеститоре, општинска управа 

треба да развија позитивну пословну климу обезбјеђујући, поред различитих облика 

финансијских олакшица, инфраструктурно опремљено земљиште спремно за 

индустријску изградњу. Улагање у путну инфраструктуру, комунално опремање зона, 

повољна цијена земљишта, као и реформисана општинска администрација, учиниће 

локалну заједницу привлачном за инвеститоре. 

Индустријске зоне су обично стратешки позициониране у непосредној близини 

важних саобраћајница, аутопута, жељезнице, аеродрома и ријека. Сходно напријед 

реченом, када је у питању развој пословне инфраструктуре, Општина има добре 

предуслове за развој пословне зоне уз магистрални пут (Сарајево – Рогатица) у 

Подроманији, површине 15 ha, што са већ постојећом пословном зоном чини 

површину од 43 ha. Обзиром да у ближем окружењу нема развијених пословних зона, 

то би у овом случају била конкурентска предност за Општину. Како оснивање 

пословних/индустријских зона треба да проистекне из потребе тако и проширење 

истих треба да проистекне из потребе односно да постоје заинтересовани 

инвеститори. 
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Предности индустријских зона 

 Промоција пожељних грана привреде и стимулисање запошљавања на 

националном и локалном нивоу; 

 Пружа могућност равномјерног регионалног развоја подстицањем производње и 

запошљавања у мањим неразвијеним местима; 

 Увођење разноврсности у економску основу као и унапређивање квалитета и 

продуктивности; 

 Стимулисање оснивања компанија у одређеној регији смањивањем капиталних 

трошкова и лакшег покретања производње; 

 Увођење тржишних принципа приликом улагања у јавну инфраструктуру, тј. 

планска инфраструктура прилагођена потребама индустрије; 

 Може оснажити ефикаснију употребу ресурса креирањем индустријске зоне у 

околини већих индустрија. 

4.8 Занатство, трговина и предузетништво 

Посебан значај за развој Општине треба да има развој предузетништва и малог 

бизниса. 

Уводни дио 

Закон о занатско-предузетничкој дјелатности (“Службени гласник Републике 

Српске”, 117/11) покрива ову област и са њим се уређују услови, почетак, начини и 

престанак обављања занатско-предузетничке дјелатности, образовање и 

оспособљавање предузетника (стицање мајсторског звања), организовање 

предузетника и вођење регистра предузетника. 

Пословима занатско-предузетничке дјелатности, у смислу овог закона, сматра се свака 

привредна дјелатност утврђена важећом класификацијом дјелатности коју физичко 

лице обавља производњом, прометом и пружањем услуга на тржишту, ради стицања 

добити и за чије обављање није потребан други облик организовања. 

Посебан облик предузетничке дјелатности представља занатска дјелатност која 

обухвата занатску производњу, пружање занатских услуга, старе, умјетничке занате и 

домаћу радиност. Једна од могућих подјела заната је на традиционалне и остале 

занате. Данас под појмом традиционалних заната подразумијевамо старе занате и 

домаћу радиност док су умјетнички занати у блиској вези са традиционалним с том 

разликом да је њихов развој везан за градске средине, да имају одређену умјетничку 

вриједност и да инспирацију могу да налазе и у традицији. 

 Старим занатима, у смислу горе наведеног закона, сматрају се дјелатности 

израде и дораде предмета претежно ручним радом, под условима и на начин 

којим се чува и одражава израз традиционалног народног стваралаштва, знања 

и вјештина. 



 

СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА 

ОПШТИНЕ СОКОЛАЦ 

38 

 Умјетничким занатима, у смислу горе наведеног закона, сматрају се 

дјелатности обликовања племенитих материјала, камена, метала, текстила, 

стакла и других материјала, при чијој изради долази до изражаја лични укус и 

вјештина произвођача по замисли или нацрту ствараоца или другог лица. 

 Домаћа радиност, у смислу горе наведеног закона, јесте дјелатност израде, 

дораде и оплемењивања предмета код којих преовладава ручни рад и који 

имају естетско обиљежје народне умјетности. 

У важећем Правилнику о дјелатностима које се сматрају старим и умјетничким 

занатима и домаћом радиности (“Службени гласник Републике Српске”, број 70/12), 

детаљно су приказани послови наведене групе заната. 

Овим правилником прописују се дјелатности која се сматрају старим и умјетничким 

занатом и домаћом радиности, поступак за стицање статуса старог заната, 

умјетничког заната и вођење евиденције о издатим рјешењима о стеченом статусу. 

Тренутна ситуација 

Према евиденцији Одјељења за привреду и друштвене дјелатности на подручју 

Општине 31.12.2010. године било је регистровано 275 радњи, у истом периоду 2011. 

године је било регистровано 259 радњи, док је закључно са 14.12.2012. године број 

предузетничких радњи опао на 214. Што се тиче њихове структуре, она се може 

сагледати у сљедећој табели: 

Табела 9. Структура предузетничких радњи 

РЕД. 

БР. 
ДЈЕЛАТНОСТ 2010 2011 14.12.2011. 

1. Занатске радње17 116 110 89 

2. Трговине 76 71 55 

3. 
Угоститељске радње (кафе бар, кафане, 

бифе) 
58 56 57 

4. Јавни превоз 17 14 6 

5. Остали 8 8 7 

Укупно: 275 259 214 

 

 

                                                           
17  Старим занатима се бави само једна занатска радња на територији Општине 
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Графикон 1. Број самосталних радњи 

 

На основу података наведених у табели односно приказу на Графикону 1 види се да 

је за обухваћени период дошло до опадања броја тј. затварања свих врста радњи сем 

радњи из области угоститељског сектора. Чак се ни за радње угоститељског сектора 

не може говорити о повећању броја истих него само о континуитету броја радњи. 

Могућности 

Што се тиче угоститељских објеката на територији Општине јасно је да је 

оживљавање овог сектора уско везано за побољшање и повећавање туристичке понуде 

те широке потрошње. 

Закон допушта да се занатска дјелатност може обављати као: основна, допунска или 

додатна. У циљу повољније климе за развој занатске дјелатности у јулу мјесецу 2012. 

године на снагу су ступили сљедећи правилници: 

- Правилник о дјелатностима за чије обављање није потребан пословни простор 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 063/12), 

- Правилник о дјелатностима које се могу обављати сезонски („Службени 

гласник Републике Српске“ број 063/12), 

- Правилник о дјелатностима које се могу обављати у стамбеном простору 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 063/12). 

Свима је познато да се одређени дио послова, који се сврставају у послове из ове 

области, обавља мимо законских токова тако да ни Република Српска а ни Општина 

немају корист. Доношењем ових правилника се настоји омогућити што једноставније 

и што јефтиније легализовање и покретање послова које исти третирају. Сигурно је да 
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постоје појединци који су имали намјеру пријавити овакве дјелатности и стећи 

одређене бенефите али им то није било исплативо. Сада имају законску могућност да 

без великих трошкова (као нпр. трошкови за: пословне просторе, комуналије и сл.) 

могу регистровати своју дјелатност. 

Развој старих, умјетничких заната те домаће радиности могао би да допринесе бољој, 

односно уникатнијој туристичкој понуди Соколачког краја. О овоме ће бити више 

речено у одјељку Туризам али ћемо овдје само споменути да је Музеј Републике 

Српске извршио истраживања и септембра 2012. године, је изашла публикација 

„Стари занати у Републици Српској“ аутора Владимира Ђукановића. Публикација 

је настала као плод теренских истраживања и истом је оцијењено да сљедећи стари 

занати имају дугу традицију те да могу бити интересантни за тржиште и могу 

употпунити туристичку понуду: 

- Ковачки занат; 

- Казанџијски занат; 

- Ћурчијски занат (израда одјевних предмета од штављених јањећих или 

овчијих кожа са вуном окренутом унутра); 

- Ћумурџијски занат (прављење и продаја ћумура – паљењем дрвета, горење и 

хађење дрвета у процесу који траје 10-12 дана); 

- Бачварски занат; 

- Домаћа радиност (мисли се превасходно на женски рад тј. Израду одјевних и 

украсних предмета ткањем, плетењем и везом). 

*** 

Стратешки изазови су стварање позитивног имиџа Општине, добре пословне климе за 

развој малих и средњих привредних друштава кроз различите врсте инвестиција, олакшица 

и подстицаја. Неопходно је подстицати конкурентност и све што је иновативно, 

помагати привредне субјекте који иду брже, помагати образовање и усавршавање, 

уважавати интересе малих привредника те подстицати одржавање институционалног 

дијалога између власти (локалних, ентитетских и државних) и малих привредника у циљу 

олакшавања њиховог пословања. 
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5 ПОЉОПРИВРЕДА И ЊЕНИ ПОТЕНЦИЈАЛИ 

Општина представља већим дијелом рурално подручје, а као такво има велики 

потенцијал за развој пољопривреде. Пољопривредно земљиште на територији 

Општине 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. Веома мали број 

пољопривредних површина се обрађује, а највећи дио регистрованих 

пољопривредних газдинстава производи само за сопствене потребе и немају 

комерцијални карактер. Привредни субјекти који тренутно егзистирају на територији 

Општине су регистровани за различите пољопривредне дјелатности као што су: 

гајење поврћа, цвијећа и украсног биља, узгој говеда, производња млијека итд. 

У ранијем периоду је, на подручју Општине, функционисао Центар за унапређење 

пољопривреде у брдско – планинском подручју, који је посједовао савремене 

капацитете за производњу безвирусног сјемена кромпира. У Центру су кориштене 

савремене технологије производње безвирусног сјеменског материјала путем 

примјене технике културе ткива и културе меристема. У оквиру Центра су били 

изграђени потребни објекти и инфраструктура за примјену технологије производње 

“virus free” сјеменског материјала. У реализацији овог пројекта су учествовали UNDP 

и FAO. 

Највећи дио, горе наведених, капацитета је у протеклих неколико година девастиран, 

а у 2010. години је покренут поступак стечаја над Центром. Међутим, како у 

Републици Српској, односно БиХ не постоји ниједан овакав центар, а имајући у виду 

значај овог пројекта за привредни, економски и друштвени развој шире регије, крајем 

2012. године обезбјеђени су сви неопходни законски и финансијски предуслови за 

поновно покретање Центра. Рад Центра ће се одвијати уз пуну подршку и сарадњу 

државних и ентитетских власти и FAO међународне организације, а његовом 

реактивацијом постиже се: 

1. Враћање првобитне функције Центра (Центар располаже са лабораторијским 

простором за производњу ”virus free” сјеменског кромпира, коморама раста које могу 

примити 10.000 иницијалних биљака, стакленичким простором од 510 m2 и 

капацитета 24.000 биљака у једном турнусу). Изградњом мрежаника површине 8.000 

m2 могуће је обезбједити производњу 750.000 гомоља суперелитне категорије. Овако 

произведена количина сјеменског материјала може засијати 18 ha и произвести 

годишње 360 тона елитног сјемена кромпира). 

2. Повећање пољопривредне производње у брдско-планинским подручјима 

(сарајевско-романијска регија) гдје би се становништво уз производњу сјеменског и 

меркантилног кромпира бавило и производњом крмног биља, јарих жита и 

сточарством, а као стручни сервис би служио Центар. 
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3. Обуке, образовање и научно-истраживачки рад у оквиру студија на универзитетима 

и високим школама у Републици Српској и региону, али и за реализацију научних и 

иновационих пројеката. 

Као што је већ наведено, осим производње кромпира, створили би се предуслови и за 

производњу неких сорти стрних жита, којима одговарају природни услови наше 

Општине. У Републици Српској тренутно постоји само Пољопривредни институт 

Републике Српске који је стациониран у Бањој Луци који се између осталог бави и 

производњом одређених сорти стрних жита. Према информацијама од стране 

менаџмента Института, њихови капацитети покривају свега 5% од укупних потреба 

тржишта Републике Српске за разним сортама стрних жита. 

У области ратарства у Општини доминирају производња кромпира и различитих 

житарица (јечам, зоб и пшеница), али гледајући постојеће стање, не може се 

очекивати напредак у овој области без додатних улагања и подстицаја. Развој 

ратарства је везан и за развој сточарства, кроз обезбјеђивање сточне хране. 

Да би се унаприједило стање пољопривреде потребно је обезбјеђивати додатне 

субвенције и подстицаје, али и савремене услове за производњу. Ту се прије свега 

мисли на производњу квалитетног сјемена (кромпира), одређених сорти жита и 

пластеничку производњу поврћа. У фази инвестиционих улагања треба максимално 

подржати изградњу пластеника који би касније били самоодрживи јер пластеничка 

производња поврћа на годишњем нивоу, обезбјеђује значајно највећи профит, у 

односу на бројне видове производње хране. 

Треба размислити и о производњи одређених врста воћкарица којима наше поднебље 

одговара. У данашње вријеме је све актуелнија производња Ароније (Aronia 

melanocarpa) биљке (воћкарице) изузетно љековитих својстава за коју постоји 

тржиште и код нас и у региону. За овакве и остале инвестиције у пољопривреду, могу 

се повући одређена подстицајна средства на ентитетском нивоу18, али и средства која 

додјељују остале Агенције19 и фондови. У наредном периоду је потребно вршити 

сталну едукацију локалног становништва о актуелним позивима и подстицајима за 

које већ испуњавају услове у области пољопривредне производње, јер најчешће због 

неинформисаности пољопривредници Општине врло ријетко аплицирају за њих. 

Осим ароније, производња малина у свјежем и замрзнутом стању има добру 

перспективу, нарочито када се говори о извозу. Произвођачи малина у БиХ извезли су 

у 2012-ој години 122 тоне свјеже малине у вриједности од око 740.000 КМ, што је 

више за 320 одсто него у 2011-ој години20. Свјежа и смрзнута малина углавном је 

извожена у земље ЕУ – Њемачку, Словенију, Шведску, као и у Хрватску. На извозним 

                                                           
18 Правилник о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој пољопривреде и села у 

2013.години (www.vladars.net) 
19 Градска развојна агенција Источно Сарајево (http://www.rais.rs.ba) 
20 Према подацима Сектора привреде Спољнотрговинске коморе БиХ 

http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mps/Documents/Pravilnik%20podsticaji%202012%20broj%2018%2012.pdf
http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mps/Documents/Pravilnik%20podsticaji%202012%20broj%2018%2012.pdf
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тржиштима цијена свјеже малине расте а смрзнуте опада, што би требало 

опредијелити потенцијалне произвођаче за већи извоз свјеже малине, јер ова врста 

производње између осталог доноси и релативно брзо враћање уложених средстава и 

даје могућност запошљавања сеоског становништва. Општина може помоћи при 

подизању нових насада малина кроз капитална улагања, односно одређеним 

подстицајима. Производња малина се може стимулисати и у виду подстицаја 

производње по хектару што би било у складу са захтјевима ЕУ (према ЕУ БиХ је 

дужна увести систем подршке пољопривредној производњи по хектару тражи до 

2017. године). 

Анализом стања у пољопривреди евидентиране су сљедеће потешкоће: мање од једне 

трећине су комерцијални пољопривредни произвођачи, мале површине под воћем и 

усјевима, неповољна старосна структура (старо становништво), застарјела 

механизација, недостатак прецизних података о броју газдинстава, неажурирани 

статистички подаци, уситњени посједи, слаба организованост – удруживање 

пољопривредних произвођача, недостатак бренда и неинституционализован откуп. 

Локална власт даљи развој пољопривреде види у усмеравању ресурса на подстицаје у 

овој области. Потребно је основати задругу21 која ће активно дјеловати и окупљати 

заинтересоване пољопривреднике за производњу, која ће бити мјесто гдје ће се 

вршити сталне едукације и размјена знања и искустава, али и мјесто гдје ће се вршити 

организовани откуп пољопривредних производа, чајева и љековитог биља од 

локалног становништва. У циљу бољег организовања индивидуалних 

пољопривредних произвођача потребно је формирати удружење које би партнерским 

односом са локалном влашћу радило на унапређењу пољопривредне производње и 

подстицању произвођаче да користе све повољности у овој области. 

Велику улогу има и стална едукација о доступним средствима и подстицајима у 

области пољопривреде која су у досадашњем периоду спорадично кориштена од 

стране малих пољопривредних произвођача из Општине. 

Развој пољопривреде Општине ће се постићи остваривањем сљедећих циљева: 

- институционална подршка (повезивање) пољопривредних произвођача 

(задруге, едукација), 

- инфраструктура (сеоски путеви, наводњавање, одводњавање), 

- развој органске производње хране22 и стандардизација аутохтоних производа 

са географским поријеклом и специфичним квалитетом, 

- стакленичка и пластеничка производња, 

                                                           
21

 У складу са Законом о пољопривредним задругама Сл. Гласник Републике Српске број 073/08, 106/09 и 078/11. 

22
 У складу са Законом о органској производњи хране Сл. Гласник Републике Српске број 075/04 и 071/09. 
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- формирање центра за комплетну логистику пољопривреди у циљу усмјеравања 

на врсту производње до маркетинга и пласмана на тржишту, 

- подршка формирању удружења и асоцијација произвођача, 

- производња воћа, посебно јабучастог и ситног воћа, за стону потрошњу, 

прераду и извоз и 

- производња, сакупљање и прерада љековитог биља. 

5.1 Сточарска производња 

Као грана пољопривреде, сточарство је веома важно за будући развој Општине. Основ 

за развој сточарства је и посједовање земљишта у власништву. Пољопривредници у 

Општини посједују 23.526 ha или 71% од укупног пољопривредног земљишта. 

Табела 10. Преглед сточног фонда који се налази у индивидуалном сектору 

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 

Табела 11. Откуп млијека од индивидуалних произвођача 

1990. год. 4.500 - 5.000 литара млијека дневно 

2008. год. 4.100 литара млијека дневно 

На подручју Општине не постоји ни један правни субјект који се бави сточарством и 

све се заснива на индивидуалним домаћинствима. 

„Мљекара“ д.о.о. Соколац посједује капацитете за прераду 5.000 литара млијека 

дневно, али су капацитети неискориштени, јер се ово привредно друштво углавном 

бави откупом млијека за друге, односно не бави се његовом прерадом. Да би се 

побољшало ово стање неопходно је успоставити организован откуп млијека, а кроз 

јавно-приватно партнерство унаприједити рад постојећих погона и планирати 

проширење производње. 

Романија је, у пријератном периоду, била позната по високом квалитету млијека и 

млијечних производа индивидуалних произвођача. Нажалост, данас ова регија ненуди 

никакве производе са доданом вриједношћу осим сировог млијека. Уз пројектни 

приступ и помоћ ентитетских и локалних власти могуће је развити производњу 

брендираног – димљеног романијског кајмака којег у слободној продаји готово да и 

нема. Разлог за то је што се искључиво производи за властите потребе и за 

појединачне купце по поруџбини, односно нема организоване производње и пласмана. 

Да би се домаћи производ могао пласирати на тржиште, потребно га је брендирати и 

заштитити географско поријекло. Због тога ће се планирати одређени подстицаји, 

како би се домаћи произвођачи прије свега обучили о процесу брендирања кајмака и 
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других производа (примјер са Златибора), након чега би се могло озбиљније 

приступити покретању производње, чиме би се повећало и самозапошљавање уз 

подршку локалне власти. 

Паралелно са развојем производње млијека и млијечних производа, потребно је 

развијати сточарство као карактеристичну пољопривредну грану ових простора. 

Развој сточарске производње на бази расположивих агроеколошких потенцијала је 

условљено производношћу животиња и њиховим бројним стањем. Ради тога је нужно 

извршити обиљежавање свих животиња, формирање производно тржних фарми, те 

пословно повезивање произвођача млијека и меса са предузетницима који се баве 

откупом ових производа. Прва организационо-техничка мјера у говедарству, поред 

маркирања грла, је формирање нових односно ревитализација постојеће фарме крава, 

која ће по својој грађевинско-технолошкој концепцији и функционалности, постати 

трајна јединица за тржну производњу квалитетног млијека по критеријумима 

европских стандарда. Развој фарми крава неминовно вуче за собом и развој 

производње довољних количина кабасте хране на ораницама у оквиру саме фарме, па 

би оснивање нових или ревитализације постојеће фарме крава захтијевало и 

интензивирање производње кабасте хране. 

Тренутна ситуација у Општини је таква да прерађивачки капацитети меса не раде. У 

2009. години на подручју Општине узгојено 21.500 јагњади, што је равно производњи 

од 376 тона јагњећег меса. Овчарска производња је такође, значајна грана сточарства 

на романијском подручју, али опет, махом за потребе индивидуалних домаћинстава. 

Експлоатација оваца углавном служи за производњу меса и дјелимично млијека. У 

претходном дијелу23 је указано на потребу увезивања локалног становништва и 

привредног друштва „ФАТЕС“ а.д. Соколац, због могућности откупљивања вуне као 

једног од додатних видова зараде. 

Живинарство је грана сточарства која је није значајно развијена у Општини. Од свих 

врста домаћих животиња, живинарство посједује супериорно највећу репродуктивну 

способност, што је поред осталих предности чини врло профитабилном граном, са 

изузетно брзим обртом капитала (у биолошкој производњи), логично у односу на 

друге видове производње путем домаћих животиња. Месо перади је данас, а сигурно и 

у перспективи, један од најјефтинијих извора (поред рибе) анималног протеина, 

високих биотинских перформанси, па ће тај производ и даље задржати својеврсну 

социјалну компоненту у исхрани наше популације. Из тог разлога је потребно 

усмјерити развој сточарства Општине и у правцу оснивања мини живинарских фарми 

које ће се бавити производњом јаја и меса за потребе становништва. 

 

 

                                                           
23 Види Поглавље о текстилној индустрији. 
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5.2 Производња меда 

Романијски мед је постао препознатљив захваљујући индивидуалном раду појединих 

медара са ових простора. Када је ријеч о развоју ове производње, треба уочити да 

постоје значајни услови, који нису довољно искоришћени. У том правцу, потребно је 

предузети низ корака на имплементацији програма који ће производњу меда и 

производа од меда подићи на виши ниво, те омогућити ефикасну маркетиншку 

презентацију, а самим тим и квалитетније финансијске ефекте за све произвођаче. 

У 2009. години пчелари су са својих 2.500 пчелињих друштава произвели 35.000 kg 

меда. Удружење пчелара “Гласинац“ се бави организованом производњом меда и 

осталих пчелињих производа. У перспективи, пчеларство је грана којој треба 

посветити посебну пажњу, првенствено због тога што се велики број популације, уз 

адекватну едукацију, може бавити овом производњом и тако стицати доходак. 

 

*** 

Постоје неискориштени потенцијали за развој ратарства, повртлартсва и сточарства 

кроз једна организован и плански приступ. Подстицање производње и стварање структуре 

комерцијалних газдинстава која ће одговарати потребама модерне тржишне економије 

намеће се као један од стратешких циљева у развоју Општине. 
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6 ТУРИЗАМ И ЊЕГОВИ ПОТЕНЦИЈАЛИ 

Туризам је дјелатност са највећом стопом раста у свијету. У последњих двадесет 

година стопа раста туризма је два пута већа од стопе раста бруто друштвеног 

производа24. Посебна је вриједност туризма у подстицају мање развијених подручја 

као што је општина Соколац. 

Туризам је извоз код куће. При томе, продаје се оно што се ни на који други начин не 

би могло продати (природа, историјски споменици, култура, домаћа кухиња, забава и 

др.). Робе и услуге се не отпремају у иностранство, по њих долазе купци из 

иностранства. Ту је управо посебна вриједност и посебан економски значај туризма за 

развој мање развијених општина. 

Туризам је једна од привредних грана која, уколико се уложи довољно труда, може 

бити покретач привредног развоја Општине. Захваљујући очуваној животној средини 

и природним карактеристикама, подручје Општине има веома добар потенцијал за 

развој ловног, риболовног, сеоског, планинског, еко и етно туризма. 

 

До сада је предузето веома мало активности у погледу развоја туризма и то махом од 

стране Планинарско скијашког друштва „Гласинац“. Ове активности су биле 

усмјерене углавном ка уређењу планинарских путева, стаза, извора и прилаза 

планинским врховима Романије. Једна од најинтересантнијих је стаза која води од 

Црвених Стијена до пећине Старине Новака. 

У циљу промоције туризма Општине, ЈП “Инфо центар“ Соколац је у јулу 2010. 

године издао је публикацију „Водич кроз општину Соколац – Знаменитости завичаја“ 

гдје је представио све могућности и капацитете Општине. У току 2012. године 

Општина је основала и туристичку организацију. Међутим, да би се туристички 

ресурси Општине ставили у функцију, неопходно је реализовати бројне активности у 

будућности, а неке од њих су изградња различито категорисаних смјештајних 

капацитета (нарочито за сеоски туризам), неопходне инфраструктуре, затим стална 

промоцију туризма Општине путем сајта туристичке организације и промотивног 

материјала, едукација локалног становништва о предностима и могућностима које 

пружа сеоски туризам, условима за категоризацију сеоских домаћинстава итд. 

                                                           
24 Стратегија развоја туризма Републике Српске 2011-2020 (www.vladars.net) 



 

СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА 

ОПШТИНЕ СОКОЛАЦ 

48 

Да би рурални/сеоски туризам заживио на овом подручју треба формирати 

асоцијацију сеоских домаћинстава која пружају туристичке услуге, уводити мјере 

стимулације инвестирања, те агресивније промовисати рурални туризам Општине. 

Снажнији развој сеоског туризма могао би се остварити по моделу етносела, високог 

квалитета туристичког производа и туристичких услуга (Романијско етносело). 

Такође, је потребно изградити један заједнички капацитет тј. продајно мјесто на 

атрактивној локацији (нпр: Романијску кућу - колибу на Романији) гдје би се 

продавали пољопривредни производи као и сувенири, с тим што је веома битно да се 

креира сопствени сувенир који ће бити препознатљив и колекционарски занимљив 

туристима. Романијска кућа, поред постојећег ресторана „Романија“, који је такође 

изграђен у етно стилу, треба да буде почетна конструкција изградње етно села на 

платоу Равне Романије. Изградњом етно села, направио би се квалитетан туристичко – 

угоститељски комплекс као предуслов за развој различитих врста туризма ове регије. 

 

У сарадњи са, горе поменутим, планинарским друштвом потребно је уредити још 

планинарских стаза, стаза за планински бициклизам, подржати планинарску 

манифестацију на Романији, покренути пројекат изградње планинарског дома у 

близини Црвених Стијена. 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. Хотел “Караван“ у Подроманији, такође располаже изузетно добрим 

смјештајним капацитетима: рестораном, салама и кухињом и као такав представља 

потенцијал на чије квалитетне услуге се може рачунати. 

Препознате препреке развоју туризма Општине су: 

- неизграђеност инфраструктуре – у првом реду саобраћајница, 

- непостојање пратећих туристичких садржаја – хотелски или други видови 

смјештаја, информациони пунктови, трговачки садржаји, 
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- недовољно развијена свијест о значају очувања културно-историјског насљеђа 

код локалног становништва, 

- неувезаност такозваног активног амбијента, манифестација и нематеријалне 

компоненте културног и историјског насљеђа, 

- слаба проходност и доступност дестинацијама током зимског дијела године и 

- слаб маркетинг. 

Низ објеката угоститељског типа (Етно - галерија “Огњиште“ у Бјелосављевићима, 

Етно - комплекс “Кум” у Казанима и Еко - рекреативни центар у селу Кусаче који је у 

изградњи) урађени по високим стандардима угоститељске понуде у Општини 

представљају релевантне показатеље постојања ресурса спремних да задовоље 

потребе развоја транзитног туризма овог поднебља. 

 

*** 

Развој туризма Општине је једна од могућности смањења незапослености и сиромаштва, 

те покретања привредног развоја и инвестиционих улагања. Потенцијали за сеоски, етно, 

планинарски, спортски и вјерски туризам постој. Реализацијом планираних активности из 

ове области може се заокружити једна квалитетна етно-културно-историјска 

туристичка понуда романијске регије која је велики туристички потенцијал Града 

Источног Сарајева и Републике Српске. 



 

СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА 

ОПШТИНЕ СОКОЛАЦ 

50 

7 ПРЕГЛЕД СТАЊА И КРЕТАЊА НА ТРЖИШТУ РАДА 

Почев од 2004. године, Завод за запошљавање Републике Српске свакодневно биљежи 

пораст броја незапослених лица. За период од осам година број незапослених лица 

(различитих образовних профила) се повећао са 1.367 на 2.231. 

Табела 12: Број незапослених за период 2004-2011. година 

Година 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Број незапослених 1367 1547 2206 2014 1991 2167 2121 2231 

Према квалификационој структури приказаној на Графикон 2, број незапослених лица 

варира у зависности од степена образовања. Полуквалификовани радници и лица са 

трогодишњим високим образовањем лакше проналазе запослење. У Општини нема 

незапослених евидентираних магистра и доктора наука. 

Графикон 2. Број незапослених лица по степену образовања 

 

 

 

 

 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2008

2009

2010

2011



 

СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА 

ОПШТИНЕ СОКОЛАЦ 

51  

Број запослених лица такође биљежи негативан тренд (види Графикон 3). Број 

запослених у акционарским друштвима се константно смањује, док се у 

дионичарским друштвима број запослених лица повећавао до 2007-е године од када 

има негативан тренд. Јавна, државна предузећа и радње незнатно повећавају број 

запослених, односно имају позитиван тренд25. 

Графикон 3. Број запослених лица  

 

                                                           
25  Већина података је добијена од АПИФ-а, коме су наведени облици организовања доставили завршне 

рачуне, а одређени број података добијен је директним путем. Имајући у виду чињеницу да нека 

предузећа, установе и органи не достављају завршне рачуне АПИФ-у, као што су АД “Телеком Српске” 

РЈ Соколац, “Поште Српске” а.д РЈ Соколац, банке, осигуравајућа друштва, те установе и органи управе 

који завршне рачуне подносе надлежним министарствима, они нису укључени у ову анализу. 
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8 ПРЕГЛЕД СТАЊА И КРЕТАЊА У ОБЛАСТИ ДРУШТВЕНОГ 

     РАЗВОЈА 

8.1 Образовање 

Образовање је основно људско право загарантовано Уставом Републике Српске и 

Уставом БиХ. Остварење овог права је од пресудног значаја за развој друштва у 

цјелини, па тиме и локалне заједнице. Кључан елемент права на образовање је 

обавезно, бесплатно, основно образовање. Савремене тенденције у свијету иду ка 

увођењу елемента обавезности у систем средњег образовања, те је у том смислу 

неопходно повећати број становника који има завршена оба нивоа образовања и 

смањити број дјеце која напуштају основно, обавезно образовање. 

У Општини, дјелатност образовања остварује се кроз предшколско, основно, средње и 

високо образовање. 

8.1.1 Предшколско образовање и васпитање 

На подручју Оштине егзистира Јавна установа за предшколско васпитање и 

образовање. Капацитет ове установе је 146 дјеце. Прије рата установу је похађало 120 

полазника, а у посљедњих 15 година примјетан је тренд опадања броја дјеце. Разлози 

су вишеструки, а међу најзначајније издвајају се негативна стопа природног 

прираштаја (пад наталитета), пад животног стандарда породица и одлазак 

шестогодишњака у систем реформисаног основног образовања (прелазак на 

деветогодишње образовање). 

Предшколско васпитање и образовање тренутно похађа 46 дјеце и то у три групе: а) 

јасличка која броји 11 дјеце, б) млађа која броји 17 дјеце, и в) старија која броји 18 

дјеце. Трошкови исхране на годишњем нивоу за 10-оро дјеце износе 2.500,00 КМ. У 

Установи је запослено 12 радника и то: професор педагогије и психологије са високим 

образовањем (директорица), васпитачица са вишим образовањем (васпитачица у 

старијој групи), пет медицинских сестара са средњим образовањем (васпитачице у 

јасличкој и млађој групи), рачуноводствени техничар са средњим образовањем, два 

КВ кувара, два НК хигијеничара и један волонтер. 

Највећи проблем, у раду Установе, представља недостатак квалификованог кадра, 

односно непостојање задовољавајуће врсте и нивоа образовања код запослених. 

Наиме, Законом о предшколском васпитању и образовању („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 119/08 и 1/12) предвиђа се да сви васпитачи у предшколским 

установама морају посједовати одговарајући ниво високог образовања, а крајњи рок 

за то је 26.12.2014. године. Осим тога, у Министарству просвјете и културе Републике 

Српске је у процедури доношење Правилника о врсти стручне спреме запослених у 

предшколским установама којим ће бити прописани ближи услови у погледу врсте 

високог образовања, но оно што је сигурно јесте да ће то бити васпитачко звање. У 



 

СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА 

ОПШТИНЕ СОКОЛАЦ 

53  

том смислу, Установа се већ сада суочава са великим проблемом немогућности 

додатног образовања пет запослених медицинских сестара јер исте већ сада не могу 

задовољити нити један од услова прописаних у погледу врсте и нивоа стручне спреме. 

Дакле, тренутно само један запослени испуњава све наведене услове за рад у 

Установи, док за једну васпитачицу (са вишим образовањем) још увијек није касно за 

стицање високог образовања; остале запослене не могу испунити прописане услове до 

истека рока. 

Други проблеми односе се на недостатак дидактичког материјала и боље и љепше 

вањско уређење, те замјену преосталог дијела крова на објекту. Обавеза прибављања 

дидактичког материјала лежи на Министарству просвјете и културе Републике 

Српске, а овај орган то опет, може учинити само уколико располаже са довољно 

средстава за све предшколске установе у Републици Српској, што тренутно није 

случај. 

8.1.2 Основно образовање 

У пријератном периоду на подручју Општине изводила се настава у једној централној 

школи у Сокоцу и девет подручних школа од којих су четири биле осморазредне са 

укупно 1.652 ученика. 

Данас се наставни процес у основном образовању изводи у три објекта централне 

школе и у двије подручне школе - у Кнежини и на Равној Романији. 

Табела 13. Број уписаних ђака (2007-2012) 

2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 

1.151 1.102 1.062 1.006 974 945 

Као што се може видјети из табеле, примјетан је драстичан пад броја уписане дјеце из 

године у годину. Разлози су пад наталитета који је проблем генерално у цијелој Босни 

и Херцеговини и Републици Српској (у посљедњих пет година Република Српска је 

сиромашнија за 14.060 основаца), као и миграције становништва, односно одлазак 

младих из мањих, неразвијених општина у веће градове. Последице су бројне и веома 

негативне, а оне које ће се прво осјетити јесте смањење потребе за наставним кадром, 

тј. смањење броја радних мјеста у школи. 

У школи је запослено укупно 87 радника и то: 52 радника са високим образовањем, 17 

радника са вишим образовањем, 3 радника са средњим образовањем, 2 КВ радника и 

13 ПК радника. У погледу структуре наставног кадра уочен је проблем са недостатком 

наставника физике. 

Подручне школе у Кутима и Доњим Драпнићима су у функционалном стању, али 

нажалост, нису активне јер не постоји потреба за организовањем наставе у њима. Када 

је у питању централна школа, постоје проблеми у погледу инфраструктуре и опреме у 
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школи. У погледу испуњености услова прописаних Законом о средњем образовању и 

васпитању („Службени гласник Републике Српске“ бр. 74/08, 106/09 и 104/11) те 

Уредбом о педагошким стандардима и нормативима за основно образовање и 

васпитање („Службени гласник Републике Српске“ бр. 51/11), објекат школе не 

задовољава прописане стандарде у погледу саме зграде објекта, фискултурне сале, 

библиотеке са читаоницом нити у погледу просторија за продужени боравак. 

Министарство просвјете и културе је у току 2009. и 2010. године изградило неколико 

нових основних школа, те извршило санацију и реконструкцију неколико школа и 

фискултурних сала, а средства за ове намјене издвајана су из Развојног програма 

Републике Српске. С обзиром да је средње образовање у надлежности Републике 

Српске, у циљу санације и реконструкције, као и опремања школа, Општина би 

требала упутити захтјев министарству како би се могло планирати издвајање 

материјално-финансијских средстава за ове намјене. 

Настава се одвија по важећем Наставном плану и програму Републике Српске за 

деветогодишње основно образовање. Наставни план и програм претрпио је промјене 

увођењем заједничких језгара, нарочито у наставним садржајима историје и српског 

језика. Уведени су савремени облици рада у настави (интерактивни облик рада) и 

нове методе те настава из информатике и енглеског језика од трећег разреда основне 

школе. 

У сврху остваривања савремених облика наставе и усавршавања васпитно-образовног 

процеса, неопходно је повремено обнављати наставну опрему и учила, обнављати 

фонд књига за лектиру и на друге начине обезбјеђивати материјално – финансијску 

подршку како би се настава у школи одвијала у складу са савременим тенденцијама и 

стандардима у основном образовању. 

8.1.3 Средње образовање 

Прва средњошколска установа у Сокоцу почела је са радом 1961. године када је 

основана Гимназија. До 2012. године, средња школа је радила под именом Средња 

школа Соколац, а на основу Одлуке Владе Републике Српске од 05. 07.2012. године 

промијенила је назив у Средњошколски центар „Василије Острошки“ Соколац. Ова 

установа обухвата сљедеће струке: а) гимназију - општи смјер, Шумарство и обраду 

дрвета – смјер шумарски техничар и смјер техничар за обраду дрвета. 

Табела 14. Број ђака уписаних у СШЦ „Василије Острошки“Соколац (2007-2012) 

Струка 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 

Гимназија 445 445 464 436 435 405 

Шумарство и 

обрада дрвета 
129 189 159 184 192 171 

УКУПНО 574 634 623 620 627 576 
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У СШЦ је укупно запослено 66 радника и то: 51 запослени са високим образовањем, 3 

са вишим образовањем, 7 са средњим образовањем и 5 НК радника. 

Узрокована општом рецесијом, падом производње, гашењем производних погона и 

радних мјеста на територији Општине у посљедњих неколико година све је 

очигледнија појава вишка кадрова са средњим образовањем шумарске струке. Због 

тога се намеће питање реформе, односно измјене наставног плана и програма који се 

образује у СШЦ на начин да се шумарство замијени неким дефицитарним занатима у 

Општини, као што су аутомеханичари, водоинсталатери и други. Да би се то учинило, 

неопходно је прикупити податке о дефицитарним занимањима у Општини, а затим 

захтјев за измјеном упутити надлежном ресорном министарству. 

8.1.4 Високо образовање 

На територији Општине од 2007. године ради Висока школа за услужни бизнис. Ова 

високошколска установа у приватном власништву нуди студентима сљедеће 

трогодишње и четворогодишње, лиценциране студијске програме: менаџмент у 

спорту, туризму, јавној управи, пословној информатици, безбједности, предузетничкој 

економији (бизнису) и пословним финансијама, дипломирани политиколог – смјер 

национална безбједност и дипломирани правник, смјер управни послови. 

Школа је прва, самостална високошколска установа у историји Општине. Осим 

основног циља образовања у Школи, а то је - да студентима омогући стицање знања, 

вјештина и компетенција за рад у атрактивним и савременим професијама, да их 

припреми за самосталан рад у струци и да им омогући да постану конкурентни на 

тржишту рада, Школа игра значајну улогу у развоју Општине. Наиме, умјесто да 

млади одлазе у велике градове и у сусједне државе одакле се често, вођени бољим 

условима живота и већим могућностима за запослење никада не врате, Школа им кроз 

атрактивне и релативно кратке програме високог образовања омогућава да стекну 

квалитетно високо образовање. Како је Стратегијом развоја Школе планирано 

повезивање са привредним субјектима у Општини и обављање стручне праксе 

студената, Школа ће студентима на тај начин омогућити упознавање са свијетом рада, 

стицање искуства и вјештина и лакше запошљавање у Општини након завршетка 

студија. Закључивањем споразума о сарадњи са универзитетима из Републике Српске, 

Школа је студентима који то желе омогућила наставак студија на другом циклусу на 

универзитима са којима остварује сарадњу. 

8.2 Култура 

8.2.1 Установа за културу 

Установа за културу „Перо Косорић“ Соколац у складу са својом пословном 

политиком заснованом на принципу интра, интер и мултикултуралности, представља 

институцију културе максимално отворену за пласирање културног производа 
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насталог на подручју локалне заједнице и шире, уз стварање креативног простора за 

учешће других и другачијих културних група и стваралаца из различитих облика 

умјетности. По принципу заштите и промовисања традиционалних вриједности и 

културолошких специфичности поднебља, Установа је отворена за остваривање 

конструктивних партнерских односа са институцијама, организацијама и удружењима 

који се баве културном дјелатношћу у склопу израде и презентације заједничких 

производа културе (ОО СПКД ''Просвјета'' Соколац, Удружење потомака и 

поштовалаца солунских добровољаца 1912.-1918. године, СУБНОР-ОО Соколац, 

Књижевни клуб ''Романија'' Соколац, УГ ''Аурора'' Соколац, КУД ''Романијска луча'' и 

сл.). У оквиру дјелатности Установе, већ 15 година се традиционално организују и 

обиљежавају сљедеће манифестације: 

1. „Дани Светосавља“ – (јануар) 

2. „Прољећне свечаности“ (обједињене двије комплементарне манифестације - 

април-мај), 

3. „Госпојинске вечери културе“ – (од 10. до 28 .августа), 

4. „Дани остваривања дјечијих права и жеља“ (проширена манифестација 

"Недјеља дјетета" - октобар – новембар), 

5. "Никољданске свечаности“ (18. и 19. децембар) и 

6. "Дани дјечије радости" (крај децембра – прва половина јануара наредне 

године). 

8.2.2 Дом културе 

Просторно-технички ресурси некадашњег Дома културе у Сокоцу уништени су у 

пожару драстичних размјера, насталом на сусједним објектима Занатског центра, у 

ноћи између 30. и 31. јула 2011. године. Као посљедица овог несрећног догађаја, 

онемогућено је функционисање не само Установе за културу, него и других установа 

(основне и средње школе) као и низа удружења који су се, у погледу реализације 

својих програмских активности, ослањали на Установу. Ове установе и удружења 

грађана су, наиме уништени простор Дома културе користили као мјесто за јавно 

презентовање својих културних производа (академије, приредбе, едукативне 

радионице, креативне арт-радионице, перформансе, годишње наступе, концерте и 

приредбе, књижевне сусрете, пјесничке вечери и сл.) 

Стручна комисија за утврђивање стања статичности објекта Дома културе је, након 

извршеног прегледа, закључила је да зидине објекта нису оштећене и да би се у том 

смислу постојећи објекат (који је више од четрдесет година служио својој сврси) 

могао реконструисати, санирати и ревитализовати. 

У циљу стварања услова за оспособљавање вишенамјенског активног радног простора 

за рад секција, креативних радионица и одржавање јавних културних догађаја са 

мањим бројем посјетилаца, саниран је улазни дио објекта (простор на спрату), изнад 
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кога је урађен кровни покривач и извршене су одређене измјене затеченог амбијента. 

Тиме су већ урађени конкретни помаци у сврху ревитализације простора Дома 

културе. 

8.2.3 Позориште и биоскоп 

У складу са глобалним Годишњим програмом рада Установе дефинисаним 1998. 

године, једна од програмских области дјеловања Установе је развој позоришне 

дјелатности. На основу вишегодишњег континуираног рада на развоју ове области, у 

склопу Установе дјелују Драмско-рецитаторска и Позоришна секција, које су у 

протеклом периоду промовисале резултате свога рада кроз значајан број јавних 

наступа у Општини и шире, укључујући и наступе на фестивалима дјечијег 

стваралаштва у БиХ. 

Ослањајући се на чињеницу да на подручју Општине постоји значајан потенцијал који 

се огледа у младим, талентованим људима заинтересованим за позоришни креативни 

израз, Установа је 2000. године, у сарадњи са Љубом Божовићом, професором глуме 

на Музичкој академији у Универзитета у Источном Сарајеву, формирала Драмски 

студио. 

Иако у огромним проблемима због недостатка финансијских средстава и просторних 

услова за рад, Драмско-рецитаторска и Позоришна радионица и даље активно раде 

захваљујући учешћу радника Установе са својим креативним способностима, 

искуству и изграђеним вјештинама у имплементацији пројеката у партнерству са 

ОЦД/НВО у локалној заједници (УГ ''Аурора'' и Удружење за помоћ лицима са 

посебним потребама ''Подршка'' Соколац). 

Реконструкцијом и ревитализацијом изгорјелог објекта Дома културе, створили би се 

и услови за отварање биоскопа у Сокоцу. Обзиром да је од посљедица пожара само 

(дјелимично) саниран улазни дио објекта, кино-дворана, чији је кровни покривач 

потпуно изгорио у пожару тренутно је потпуно ван функције. 

8.2.4 Народна библиотека 

Народна библиотека Соколац основана је 1949. године. Има шест запослених радника, 

три са вишим образовањем, два са средњим образовањем и једног НК радник. 

Библиотека је смјештена на простору од 126 m2 и посједује 26.000 монографских 

публикација, 587 серијских публикација, 503 књиге из завичајне збирке и 107 

серијских публикација. Књижни фонд библиотеке користи 1.134 лица. 

Библиотека се финансира из буџета Владе РС и буџета Општине. Проблеми у раду 

Народне библиотеке условљени су недостатком финансијских средстава, односно 

издвајања у буџетима за ову намјену. 
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8.3 Спорт 

Програмска концепција рада, развоја и реализације планова и програма активности 

спорта и физичке културе Општине одвија се по годишњим програмима у складу са 

законским прописима и подзаконским актима, а заснива се на реализацији физичке 

културе и спорта у свим сегментима. Спорт на нашем подручју има дугогодишњу 

традицију. Почеци су везани за тридесете године прошлог вијека са мање или више 

успјеха и периода у којима су оспоравани и подржавани, да би данас израсли у једну 

стабилну и бројну спортску породицу коју чини 18 спортских организација. У циљу 

потпунијег остваривања интереса и потреба спорта, као и тежње ка што 

квалитетнијем и рационалнијем обављању основне дјелатности клубова и развоја 

спортске дјелатности уопште, основано је Спортско друштво "Гласинац" у које су 

удружени сљедећи спортски клубови: 

1. Атлетски клуб „Гласинац“ 

2. Омладински фудбалски клуб “Гласинац-2011“ 

3. Фудбалски клуб „Соколац“ 

4. Одбојкашки клуб „Гласинац“ 

5. Кошаркашки клуб “Гласинац“ 

6. Рукометни клуб “Гласинац“ 

7. Смучарски клуб “Гласинац“ 

8. Шаховски клуб “Гласинац“ 

9. Футсал клуб „Гласинац-Соколац“ 

10. Џудо клуб „Соколац“ 

11. Карате клуб “Гласинац“ 

12. Карате клуб “Омладинац“ 

13. Боксерски клуб “Гласинац“ 

14. Стонотениски клуб „Гласинац“ 

15. Стрељачки клуб „Гласинац“  

16. Планинарско-скијашко друштво “Гласинац“ 

17. Удружење спортских риболоваца „Биоштица“ 

18. Удружење ловаца „Романија“ 

У Општини се редовно спроводе техничке, стручне и организационе припреме за 

одржавање традиционалних спортских манифестација поводом значајних датума и 

празника, као и утакмице редовних система такмичења спортских клубова који се 

званично такмиче по календару гранског спортског савеза. 

У децембру сваке године врши се анализа појединачних резултата спортиста, 

спортских радника и спортских клубова, а у сврху избора најбољих спортиста 

Општине, док се званично манифестација проглашења најбољих обавља у јануару. 
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На територији Општине изграђен је нови спортски центар на локалитету "Бара" гдје 

је, осим већ урађеног, планирано и изградња отворених спортских терена за одбојку, 

кошарку и рукомет, односно мали фудбал као и изградња базена. 

Од 2011.године путем Спортског друштва реализовале су се активности везане за рад 

спортске дворане у Сокоцу. Одлуком Начелника Општине, број: 02-080-50-од 

19.07.2011.године, на спортску дворану пренијето је и право кориштења, управљања, 

одржавања и чувања отворених спортских терена (рукометно игралиште или 

игралиште за мали ногомет, као и игралиште изграђено у насељу „Бара“).  

 

*** 

У области образовања, културе и спорта у Општини постоји пристојна инфраструктурна 

(са изузетком простора Дома културе), кадровска и техничка основа, али је у свим овим 

областима неопходна реконструкција, санација, модернизација и опремање. Наставне 

планове и програме треба прилагодити потребама Општине, кадровску структуру 

ускладити, а објекат Дома културе што прије оспособити. 

8.4 Здравствена заштита 

На подручју Општине егзистирају двије здравствене институције: Дом Здравља, као 

носилац примарне здравствене и Психијатријска клиника као носилац секундарне 

здравствене заштите. 

У Дому здравља Соколац, квалификациона структура запослених је сљедећа: 2 

доктора медицине, 11 доктора специјалиста (неуропсихијатар, др медицине рада, 

педијатар, др опште медицине, др породичне медицине, епидемиолог, др интерне 

медицине, др физикалне медицине и гинеколог), 4 доктора на специјализацији 

(психијатар, радиолог, др стоматологије, биохемичар), 1 социјални радник, 2 

физиотерапеута техничара, 50 медицинских радника и 24 немедицинска радника. 

Имајући у виду број становника које Установа здравствено збрињава (13.836 
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становника), дефицитаран је слиједећи кадар: најмање 2 гинеколога, 4 бабице 

(досадашње бабице су се или пензионисале или су пред пензију), транфузиолог или 

транф.техничар, анестезиолог као и анестетичар. 

Простор којим располаже Дом здравља, састоји се из 2.500 m2 корисног простора 

распоређеног у 4 пословна објекта, са 8 амбуланти породичне медицине, ЦМЗ, ЦБР, 

консултативно - специјалистичким службама из гинекологије и педијатрије са 

потребном дијагностиком ( ЛАБ и РТГ дијагностика). 

Потребно је предузети низ корака на поновном оживљавању породилишта у циљу 

подизања стопе наталитета. Треба поменути потребу за прилагођавањем старе зграде 

(реконструкција постојећих просторија, мокрих чворова и др.) савременим 

функцијама али у границама могућности. 

Опрема коју поседује Дом здравља је на нивоу критичног минимума 

функционалности, стара је преко 30 година, често се квари, а многи од апарата 

недостају. Средства која добија су недовољна за финансирање основних материјалних 

трошкова, па установа нема могућности набавку модерније опреме.  

Неопходно је направити квалитетну анализу рада „Дома здравља“ и утврдити 

актуелне проблеме, који се морају ријешити у што краћем року.  

Да би Дом здравља и породилиште могли нормално функционисати потребно је 

набавити ултразвучни апарат са три стандардне сонде за праћење и вођење 

патолошких и нормалних трудноћа, као и рано откривање појединих гинеколошких 

обољења, стерилизатор, гинеколошки и порођајни сто, ЦТГ (апарат за праћење 

срчаних тонова плода у касној фази трудноће), аспиратор, вишенамјенски операциони 

сто са апаратом за анестезију и др. Такођер, неопходно је осавременити лабораторију, 

јер налази који се добијају у постојећој лабораторији, у великој мјери одступају од 

налаза који се добијају у савременијим лабораторијама. На територији Општине 

егзистирају двије стоматолошке амбуланте, 3 апотеке и једна педијатријска 

амбуланта. 

8.4.1 Анализа стања у области психијатрије 

Психијатријска клиника Соколац основана је у циљу квалитетног збрињавања 

хроничних душевних болесника са капацитетом од 130 кревета. Садашњи капацитет 

је 200 кревета, а дневно у болници борави 150 пацијената. Одлуком Владе Републике 

Српске, болница је регистрована као саставни дио Клиничког центра Источно 

Сарајево. 

Психијатријска клиника у Сокоцу је здравствена установа секундарног и терцијарног 

нивоа. Збрињава ментално обољела лица са подручја цијеле Републике Српске. 

Намијењена је за лијечење, рехабилитацију, ресоцијализацију и заштиту лица, 

обољелих од више врста менталних поремећаја. Клиника посједује Одјељење за 

форензичку психијатрију, што је чини једином установом овог типа на подручју 
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Републике Српске. На клиници се примјењују и мјере чувања и лијечења судских 

пацијената. 

Ова психијатријска установа лоцирана је у непосредној близини града, на удаљености 

од 2 km и њен је локалитет задовољавајући. Клиника је павиљонског типа градње, 

нових објеката нема. Од 16 објеката у функцији је само 9 објеката, док су остали 

објекти дотрајали, стари, неусловни и ван функције. Рад је организован кроз шест 

одјељења и Радну терапију. Техничка опремљеност установе није на завидном нивоу. 

Запошљава 147 радника :79 медицинских радника, 9 здравствених сарадника и 59 

немедицинских радника. Менаџмент Психијатријске клинике у Сокоцу ће настојати 

да створи боље услове за повећање квалитета постојећих и изградњу нових 

смјештајних, дијагностичких и терапеутских капацитета. Настојаћемо да уведемо 

нове здравствене услуге, уз повећање њиховог обима, на нивоу потреба савремене 

специјализоване болнице. 

8.4.2 Центар за ментално здравље Соколац 

Према важећој легислативи26 Центар за заштиту менталног здравља има прописане 

нормативе опреме те потребне кадровске капацитете као предуслов за почињање са 

радом. Иако је ситуација у склопу комплетног здравственог система првенствено 

финансијски, веома лоша, напори новог руководства те ентузијазам упослених, довео 

је до испуњења минимално потребних услова прописаних Законом, па је Центар за 

ментално здравље оперативан у склопу расположивих капацитета те могућности са 

којима Дом здравља располаже. 

Усклађујући друге активности које се намећу као потреба позивом на дугогодишњи 

рад на овом пољу те новонастала ситуација везана за успоставу форензичког центра 

на локалитету Подроманије, додатно даје кредибилитет те предвиђа повећану тражњу 

за усугама овог центра, што са постојећим капацитетима неће бити могуће 

сервисирати у потребном обиму. Расположива амбуланта која је у употреби тренутно 

за потребе Центра за ментално здравље је у склопу старе зграде Дома здравља те 

располаже нивоом опреме која, иако задовољава постављене нормативе Законског 

оквира, је дотрајала те у употреби више деценија. 

Тренутни просторни капацитети су минимум услова за оперативност само 

дијагностичке амбуланте али нема могућности за задовољењем подржавајућих 

служби, те раста потреба за услугама са отварањем форензичког центра. Расположиви 

објекат у власништву ДЗ Соколац који се налази у непосредној близини старе зграде, 

је према планирању управе ДЗ, сматрана као добра локација у ком би се требао 

успоставити Центар за ментално здравље. Да би Центар могао почети са радом у 

пуном капацитету, неопходно је извршити дјелимичну реконструкцију просторија 

                                                           
26 Службени Гласник Републике Српске бр. 121, чл. 36. 
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намјењених за успоставу Центра за ментално здравље, те адекватно опремање према 

стандардима. Детаљнија анализа потреба Центра заједно са предрачуном трошкова ће 

бити приказана у пројектном приједлогу. Кадровски, Центар за ментално здравље 

располаже са сљедећим: 

 Специјалиста психијатар – један упослени 

 Дипломирани социјални радник – један упослени 

 Виша медицинска сестра са завршеном обуком за ЦМЗ – један упосленик 

 Медицинска сестра са завршеном обуком за ЦМЗ – један упосленик 

 Дипломирани психолог – један упосленик. 

8.4.3 Завод за форензичку психијатрију Соколац 

Завод за форензичку психијатрију Соколац је једина установа овог типа у Републици 

Српској (Босни и Херцеговини). Званичним отварањем Завода ће и здравствени и 

правосудни системи у оба ентитета и Дистрикту Брчко профитирати, јер ће бити 

осигуран адекватан психијатријски третман за особе којима су у кривичном поступку 

изречене мјере безбједности, у складу са Европском конвенцијом о људским правима.   

Завод за форензичку психијатрију Соколац, који је по Споразуму из 2009. године 

заједнички пројекат Владе Републике Српске, Владе Федерације Босне и 

Херцеговине, Вијећа министара Босне и Херцеговине и Дистрикта Брчко би према 

потписаном меморандуму требао функционисати за потребе државе, а процјена је да 

пројектовани смјештај буде са 200 кревета. Такођер је предвиђено да Завод буде 70 

посто здравствена, а 30 посто затворска установа, а корисници ће имати и 

свакодневни љекарски третман.  

До сада је завршен пројекат санације и реконструкције објекта Завода, а у току 

је реализација пројекта опремања Завода медицинском и немедицинском 

опремом. Оба пројекта су финансирана донацијом Владе Швајцарске. У сарадњи 

са Министарством здравља и социјалне заштите Владе РС, воде се активности на 

обезбјеђењу почетка рада ове Установе за шта је потребно обезбједити још око 

1.000.000 КМ.  

Када се обаве све започете процедуре набавке и уведу у функцију набављена 

опрема, обезбиједе неопходна финансијска средства и изврши избор потребних 

људских ресурса, Завод ће почети са радом, а очекивања су да то буде током 2013. 

године. 
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*** 

Опремљеност Дома здравља Општине, а посебно у области лабораторијске дијагностике је 

један од круцијалних проблема на којем треба интензивно радити у будућем периоду. 

Недостатак улагања од поратног периода па до данас је довело до тога да је становништво 

све више принуђено потражити медицинску помоћ у Источном Сарајеву и Сарајеву. 

Непостојање породилишта се такође намеће као један од проблема који треба ријешити у 

наредном периоду јер у одређеној мјери доприноси негативном природном прираштају. 

Покретање Завода за форензичку психијатрију и реконструкција објекта за потребе 

Центра за ментално здравље ће бити од виталног значаја за општину Соколац па је 

потребно уложити напоре у њихову реализацију. 
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8.5 Социјална заштита 

Социјална заштита је становника Општине се остварује кроз Центар за социјални рад 

(ЦСР) Соколац који својом дјелатношћу покрива више области и то: област 

социјалног рада, област социјалне, породичне и дјечије заштите, те здравственог 

осигурања корисника социјалне заштите. 

У 2012. години донесен је нови Закон о социјалној заштити,који је ступио на снагу 

05.05.2012. године, а примјењује се од 01. јуна 2012. године. Законом је уређен систем 

социјалне заштите, носиоци, корисници и права корисника социјалне заштите, 

поступак и услови за остваривање права, дјелатност установа социјалне заштите, 

самостално обављање послова у области социјалне заштите, финансирање, надзор и 

друга питања.  

Права у социјалној заштити по овом закону су: новчана помоћ, додатак за помоћ и 

његу другог лица, подршка у изједначавању могућности дјеце и омладине са 

сметњама у развоју, смјештај у установу, збрињавање у хранитељску породицу, помоћ 

и њега у кући, дневно збрињавање, једнократна новчана помоћ и савјетовање. 

Наведени Закон, као једно од права из ове области, наводи и право на дневни центар 

за особе са инвалидитетом као и право на дневно збрињавање о чему би више требало 

повести рачуна због чињенице да се ова врста права тренутно не остварује у Општини 

због непостојања дневног центра.  

Социјална заштита утврђена овим законом финансира се из јавних прихода који се 

обезбјеђују у буџету Републике и јединица локалне самоуправе. Права из социјалне 

заштите:новчана помоћ, додатак за помоћ и његу другог лица и здравствено 

осигурање за кориснике ових права се финансирају: 50% износа из буџета Општине и 

50% износа из буџета Републике (ранијим Законом су се финансирала само из буџета 

Општине). Финансирање права на подршку у изједначавању могућности дјеце и 

омладине са сметњама у развоју финансира се из буџета Републике. У Центру за 

социјални рад Соколац је запослено шест радника и кадровска структура ове 

институције је на задовољавајућем нивоу. У табели 15.  је приказан број корисника 

права у социјалној заштити у 2010., 2011. и 2012. години као и предвиђена средства за 

2013. годину, намјењена за ове категорије становништва. Евидентно је да су у односу 

на 2010. И 2011. годину повећани номинални мјесечни износи за кориснике права на 

новчану помоћ и додатак за помоћ и његу другог лица, па самим тим и предвиђена 

средства за 2013. годину. 
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Табела 15. Број корисника права у социјалној заштити 

Врста права 

Број корисника Исплаћена средства 
Предвиђена 

средства 

2
0
1
0
 

2
0
1
1
 

2
0
1
2
 

2010 2011 2012 2013 

Новчана помоћ 42 32 32 21.971,00 17.619,00 19.680,00 59.710,00 

Додатак за помоћ и 

његу другог лица 
212 237 250 102.293,00 98.340,70 215.440,00 291.240,00 

Помоћ за 

оспособљавање за 

рад дјеце и 

омладине 

3 3 2 13.016,00 13.623,00 15.000,00 15.000,00 

Смјештај у 

установу социјалне 

заштите 

11 13 10 65.043,12 67.669,36 77.025,00 88.935,00 

Здравствено 

осигурање 

корисника 

7 7 7 3.875,38 3.892,60 7.800,00 7.920,00 

Jеднократне 

новчане помоћи 
95 95 93 10.791,14 15.238,79 7.000,00 8.500,00 

Помоћ у кући 4 4 2 6.187,00 5.700,00 3.600,00 5.400,00 

Укупно: 374 378 396 223.177,14 222.083,45 345.545,00 476.705,00 

Унапређење социјалне заштите на подручју Општине се може постићи кроз: 

 провођење Програма рада Центра за социјални рад Соколац сачињеног на 

основу анализе социјалног стања грађана 

 обезбјеђивање стабилних и сталних извора средстава за остваривање сврхе и 

циљева социјалне заштите грађана тако да се пропише обавезан проценат 

издвајања, из буџета Општине  

 сарадњу и удруживање са другим општинама око заједничких циљева, 

интереса, програма и пројеката у области социјалне заштите 

*** 

Укупно стање сектора социјалне заштите Општине карактерише повећање броја лица која 

су у стању социјалне потребе. Проблеми као што су сиромаштво, насиље у породици и 

незапосленост имају повећан тренд што се итекако одражава негативно на буџет Центра 

за социјални рад, па је у том смислу потребно предузимати мјере које ће довести до 

побољшање ситуације у области социјалне заштите Општине. 
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8.6 Становање 

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

је насеље градског карактера. Ужи дио града одговара ужој урбаној зони коју 

карактеришу објекти колективног становања, пословних и централних градских 

садржаја. Зона ширег урбаног подручја углавном је препознатљива по гушћем или 

рјеђе организованим индивидуалним становањем са већ формираним приградским 

насељима и припадајућим привредним капацитетима. Веће насељено мјесто је 

Подроманија са низом заселака који се надовезују један на други, разбијеног су типа 

као и сва остала сеоска насеља. Подроманија има тенденцију убрзаног развоја 

привредних капацитета. У послијератном периоду, због економских и других 

потешкоћа, градња нових објеката колективног становања је прилично отежана. 

8.7 Цивилно друштво – невладине организације 

Према подацима из 2012. године, на подручју Општине основана су 44, а активно је 

укупно 28 удружења грађана (из области културе шест, три хуманитарног карактера, 

три омладинске организације, осам струковних удружења, те остала удружења). 

Цивилно друштво Општине је потребно подстаћи на активније дјеловање у областима 

дефинисаним статутима удружења. Обзиром да се заштита животне средине, развој 

туризма, култура и многе друге области добрим дијелом ослањају на рад невладиног 

сектора, потребно је развијати партнерски однос између локалне власти и овог 

сектора у циљу заједничког рјешавања проблема у наведеним областима. 

8.8 Информисање 

ЈП “Инфо центар” Соколац, је основано и започело са радом у 2009. години. Претежна 

дјелатност овог јавног предузећа је радио телевизијска. Територија Општине је 

медијски покривена властитим средствима информисања и великим бројем 

електронских и штампаних медија, те осталих начина информисања грађана, што 

доприноси демократизацији друштва и јавности рада локалне управе. Информисање 

грађана се врши и периодичним издавањем локалних новина „СИН“. 

8.9 Финансије и осигурање 

Финансијске услуге везане за послове платног промета, пласман средстава, штедњу и 

обраду података за потребе грађана, привредних и других субјеката пружају банке и 

остале финансијске организације. У области финансија на територији Општине 

послују: банке, микро-кредитне организације и осигуравајућа друштва.
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9 СТАЊЕ ЈАВНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И ЈАВНИХ УСЛУГА 

9.1 Саобраћај 

Комуникацијска повезаност Општине са сусједним општинама, регијом и већим 

урбаним срединама је један од предуслова њеног успјешнијег и бржег развоја. Сви 

стратешки циљеви који се односе на развој осталих привредних грана (индустрије, 

пољопривреде, туризма и др.) у многоме су условљени и ограничени развојем 

саобраћајне инфраструктуре и комуникацијском повезаношћу са широм регијом и 

већим урбаним центрима. Из тих разлога од кључног значаја како за Општину 

Соколац, тако и за ширу регију је реконструкција и модернизација магистралних 

путева Сарајево – Соколац - Хан Пијесак – Власеница - Зворник и Сарајево – 

Подроманија – Рогатица – Вишеград - Вардиште.  

Према студијама27 које су рађене за потребе Босне и Херцеговине и ширих 

Балканских простора ови путни правци су дефинисани као дио putne мреже која 

увезује Пан-Европске коридоре који пролазе Балканским просторима. Обзиром да су 

остали путни правци из поменутих Студија (а који се односе на Републику Српску), 

већ изграђени или су у фази градње (слика 1), то је у наредном периоду потребно 

извршити притисак на Владу и ресорно министарство да се и ови путни правци уврсте 

у приоритете градње. 

Слика 1. Пан-Европски коридори и руте на основној путној мрежи - Регионална 

Балканска Инфраструктурна Студија трансорт, РЕБИС. 

 

                                                           
27 Студија за Транспорт Мастер План у Босни и Херцеговини, JICA, Министарство цивилних послова и 

комуникација БиХ, Министарство промета и комуникација Федерације БиХ, Министарство саобраћаја и веза 

Републике Српске, Сарајево, март 2001. и Регионална Балканска Инфраструктурна Студија транспорт, 

REBIS транспорт Јоинт Вентуре, јули 2003, Европска Комисија, CARDS Програм. 
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Такође, због велике фреквенције саобраћаја на путној дионици Љубогошта-

Подроманија преко планинског превоја Романија, надлежно Одјељење Града Источно 

Сарајево је покренуло иницијативу око изградње треће траке пута са једне и друге 

стране Романије у укупној дужини cca 14 км, чија би се изградња углавном 

финансирала из буџета Републике Српске и Јавног предузећа ''Путеви'' Републике 

Српске.  

Напомињемо да на овој дионици пута долази често и до повремених обустава 

саобраћаја у зимском периоду, због великог броја теретних возила и долазака туриста 

из правца Србије на Јахорину. Уједно овај пут је ушао у план изградње ''Брзих путева'' 

у Републици Српској и наставак правца тих путева из Србије на релацији Чачак – 

Ужице – Вишеград – Рогатица – Подроманија – Источно Сарајево. 

Са становништва безбједности саобраћаја, према расположивим подацима, од укупног 

броја саобраћајних незгода у РС на подручју које покрива Центар јавне безбједности 

Источно Сарајево у 2012. години догодиле су се 728 саобраћајне незгоде или 10,40% 

од укупног броја у Републици Српској. Од тог броја више од половине или тачније 

62% су се десиле на дионици пута Љубогошта – Подроманија. Према подацима 

Агенције за безбједност саобраћаја процјењује се да се свака трећа саобраћајна 

незгода везује за стање и услове на путу. Према Стратегији безбједности саобраћаја 

Републике Српске 2013 – 2022. година, на глобалном нивоу, потребно је да Владе 

ентитета и органи надлежни за путеве поставе циљеве како би ''елиминисали путеве 

високог ризика'' до 2020. године. 

На редовним сједницама Скупштине Града Источно Сарајево у два наврата је 

донесена Одлука о одржавању посебне тематске сједнице по овом питању, а 

остварени су и контакти са ресорним Министарством у Бања Луци. Одржавање 

тематске сједнице је планирано у 2013. години, на којој ће се разматрати наведени 

проблем. Сматрамо да је и те како потребно ући у реализацију изградње треће траке 

преко Романије на чему ће се интензивно радити у будућности заједно са Градом 

Источно Сарајево.  

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, неисправна свјетлосна сигнализација, као и потреба 

санације и асфалтирања уличне мреже на подручју ширег дијела града. На подручју 

Општине има 45 km магистралних путева, дужина регионалних путева је 28 km, а 

локални путеви повезују сва насељена мјеста у укупној дужини 300 km. 
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9.2 Аеродром Сарајево – локација Соколац 

У БиХ тренутно постоје 4 аеродрома. Два аеродрома имају интернационалну улогу 

(Сарајево и Бањалука), а два локални карактер (Мостар и Тузла). Ваздушна лука са 

највећим капацитетом је Сарајевски аеродром са око 250.000 путника на годишњем 

нивоу, према мјерењу из 2000. године. Према предвиђањима јапанске агенције JICA 

за развој ваздушног саобраћаја, број путника у БиХ ће у 2020. години нарасти чак на 

1.550.000 годишње.  

Пошто је аеродром на Бутмиру највећи и најзначајнији аеродром интернационалног 

карактера у БиХ, он се мора прилагодити и адаптирати да прихвата већи број путника, 

а самим тим и објекти на аеродрому морају задовољити такав повећан проток путника 

у блиској будућности.  

Локација Сарајевског аеродрома често представља проблем при слијетању и 

полијетању авиона, па због тога и због великог броја магловитих дана у току године у 

Сарајевској котлини, морају да слијећу на друге околне аеродроме. Велики проблем је 

и велика бука авиона која омета живот становника у насељима Добриња и Бутмир. 

Пошто је тренутна локација Аеродрома Сарајево практично у средишту Града, не 

постоји могућност доградње или проширивања постојећег аеродрома, него се траже 

адекватне локације ван града Сарајева. Већ дужи низ година стручњаци разматрају 

двије локације: Високо и Соколац. Обје локације су релативно близу Града, имају 

повољнији рељеф, мање магловитих дана и изолованост од буке.  

Локација предвиђеног аеродрома на Гласиначком пољу је удаљена 38 километара од 

Сарајева или 45 минута вожње аутомобилом. 1995. године је Влада Републике Српске 

била инвеститор за пројекат „Полијетно-слијетне стазе Аеродрома Соколац“, а фирма 

„Путеви“ Београд извршила сва неопходна мјерења и израдила Пројекат под називом 

„Полијетно-слијетна стаза Аеродрома Соколац“. Овај пројекат писте посједује Влада 

РС и Општина Соколац. По овом Пројекту предвиђа се аеродром на Гласиначком 

пољу, јужно од Сокоца, између рјечице Решетнице и пута Подроманија - Рогатица. 

Надморска висина аеродрома је 866,5 метара, а референтна температура је 25,2 °C. 

Положај ПСС омогућава прилажење из оба смјера. Због надморске висине у условима 

оштрије континенталне климе са доста падавина треба очекивати отежано одржавање 

маневарских површина у условима зимске експлоатације. У складу са стандардима и 

препорукама ICAO које доносе управе цивилног ваздухопловства појединих земаља, 

користе се савремени начини одржавања и зимског експлоатисања маневарских 

површина.  

У сарадњи са Архитектонско-грађевинским факултетом у Бањалуци и проф. др 

Емиром Фејзићем, Немања Ковачевић, дипломирани архитекта, је израдио пројекат 

„Аеродром Сарајево – локација Соколац“ који обухвата објекте који би служили 

путничком аеродрому капацитета једног интернационалног аеродрома , одговарајуће 
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рулне стазе, спојне стазе, паркинг просторе за авионе и све саобраћајнице у 

комплексу.  

Овај пројекат садржи и разрађује:  

1. Идеjно рјешење комплекса,  

2. Објекат терминала и гараже, 

3. Зграду контролног торња,  

4. Карго терминал и гаражу, 

5. Постројења за гориво, гараже и администрација, 

6. Зграду техничког комплекса (аеродромске службе), 

7. Хангари, 

8. Хотел и др. 

Идеја о аеродрому на Сокоцу је стара исто тако неколико деценија. Помињао се као 

војни аеродром у Лубурић пољу, као теретни и као путнички аеродром ширег 

интернационалног значаја. Планирање изградње треће траке преко превоја Романија 

би дефинитивно створила предуслове да се Гласиначко поље истакне у први план као 

локација за изградњу главног интернационалног аеродрома за БиХ. 

9.3 Енергетска инфраструктура 

Електроенергетске објекте на подручју Општине чине објекти снабдијевања и 

дистрибуције електричне енергије: далеководи, трансформаторске станице и 

нисконапонска мрежа. 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 

9.4 Комунална инфраструктура 

Водоснабдијевање и канализација 

Снабдијевање Општине водом за пиће врши се са сљедећих изворишта: Биоштица, 

Геруша и Кржуљ, а њима управља ЈП „Врело Биоштица“ Соколац – у стечају. Поред 

ових јавних водовода исто предузеће управља и водоводом у МЗ Кнежина 

(Кетеновићи) и МЗ Каљина (Бања Лучица). Укупан број корисника је 4.639, од тога 

домаћинстава 4.342 и субјеката у привреди 297. 

Основни недостаци водоводног система: су неуређеност зона изворишта и појасева 

заштите, велики проценат губитка воде, недовољна пропустна моћ дистрибутивне 

мреже, велики број неисправних водомјера, неадекватна и неефикасна наплата дугова 

за утрошену воду. 
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Шири центар Општине има сепаратни систем фекалне и кишне канализације. Фекална 

канализација је углавном изграђена на дијелу ужег урбаног подручја, док шире 

приградско подручје још увијек посједује већи број септичких јама. 

Кишна канализација је урађена дјелимично на ужем урбаном подручју, али је 

углавном запушена због нередовног одржавања и недостатка средстава потребних за 

њено одржавање. 

У насељима Брезјак и Мајдани рађен је систем локалног каналисања фекалне 

канализације са непосредном одводњом до иза самог насеља и испуштањем у 

ископану јаму што није трајно рјешење и угрожава околину. Неки корисници 

наведених локалитета нису прикључени на изграђену мрежу него испуштају фекалије 

у локалне водотоке чиме угрожавају околину нарочито у љетном периоду. 

Канализациони систем Општине нема постројење за пречишћавање отпадних вода 

него се те воде директно испуштају у водоток ријеке Решетнице. Постојећа 

канализациона мрежа је недовољног капацитета, а неки дијелови су грађени и 

дограђивани без планске и пројектно-техничке документације, па у свим тим 

радовима не постоје довољно јасни подаци о величини обухвата, стању мреже, њеним 

капацитетима као и другим битним параметрима. 

Реконструкција водоводне и канализационе мреже је планирана пројектом „“ чија је 

вриједност, а период имплементације 2013 – 2017. Година. Пројекат је од круцијалног 

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.  

9.5 Топловод 

Топловодом управља ЈП „Нова топлана“ а.д. Соколац. Извршена је санација 

секундарне топловодне мреже ужег дијела Сокоца са оспособљавањем прикључних 

инсталација за поједине стамбене објекте који су спојени са топловодном мрежом. 

Такође, изведени су радови на примарном топловоду који су котловницу у кругу 

„Нове Романије“ повезали са секундарном градском топловодном мрежом. Као 

сировина за гријање служи пилота, сјечка и остали дрвни отпад. Одлуком Владе 

Републике Српске објекат котловнице са пратећим објектима у кругу привредног 

друштва „Нова Романија“ а.д. Соколац пренесен је Општини на коришћење. 

Саставни дијелови секундарне мреже су ревизиона окна са инсталираним вентилима 

за прикључне линије, саме секундарне топловодне линије и подстанице. На мрежу 

топловода прикључено је 26.918 m² стамбеног простора и 8.361 m² пословног 

простора што укупно износи cca 35.000 m² површине. 

Примарни задатак у побољшању стања топловодне мреже је реконструкција и 

неопходна адаптација, јер је у 2010. години велики број грађана остао без гријања 

током зимског периода. Потребно је обезбиједити неопходне количине сировине, како 
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би се омогућило несметано гријање у свим стамбеним и пословним објектима који су 

прикључени на топловодну мрежу. Сировину треба обезбиједити у сарадњи са 

локалним шумским газдинством (огревно дрво), дрвопрерађивачима (пиљевина и 

окорци), као и ангажовањем десетак људи на прикупљању шумског отпада. 

Дугорочно рјешење за Општину Соколац може да буде изградња нове енергане на 

биомасу која би била комбинованог типа (производња топлотне енергије за гријање 

града и производња електричне енергије за тржиште), а која би за гориво могла да 

користи дрвну биомасу (шумски отпад и отпад из дрвне индустрије) који се тренутно 

не користи или користи у врло малим количинама. 

9.6 Стање јавне расвјете 

Јавна расвјета у Општини није на задовољавајућем нивоу. На главним и споредним 

улицама јавна расвјета је прилично стара, са превазиђеним свјетиљкама које троше 

много електричне енергије. Одржавање јавне расвјете је лоше, па су локалне власти 

препознале значај ревитализације уличне расвјете али примјеном штедљивих сијалица 

чиме би се постигле значајне уштеде у дужем периоду. 

9.7 Телекомуникације 

У области телекомуникација и поштанског саобраћаја на подручју Општине 

егистирају „Поште Српске“ Радна јединица Соколац и „Телеком Републике Српске“ 

а.д. Бања Лука, Радна јединица Соколац. 

9.8 Термовалоризатори / когенератори 

У поглављу Дрвна индустрије–Дрвни отпад ове Стратегије су споменути 

термовалоризатори/когенератори. Обзиром на вишенамјенску примјену ових 

постројења те њихову повезаност са топловодом, енергетском и комуналном 

инфраструктуром у горе наведеном поглављу су само споменути а овдје ће бити више 

ријечи о њима. 

Експерти фирме „CGE Engineering“ су 21.12.2012. године у Бања Луци су одржали 

презентацију ове технологије која је у употреби већ 10 година у постројењу „Milano-

Silla2“ у Милану – Италија. 

Доле се наводи преглед неких карактеристика термовалоризатора: 

- У термовалоризатору је могуће спалити: 

o тврди градски отпад, 

o талог (перколат), 

o дрвни отпад, 

o болнички отпад, 

o индустријски отпад (у принципу сваки отпад сем радиоактивног). 
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- Производи термовалоризатора: 

o термичка енергија за даљинско гријање (централно гријање), 

o електрична енергија, 

o пара за индустријску употребу. 

- Емисија гасова у атмосферу. Овдје долази до занимљивог феномена а то је да 

атмосфера око постројења током рада истог постаје чистија (феномен 

примијећен у градским зонама). Обзиром на технологију, вриједности 

хемијских елемената који се испуштају у атмосферу су далеко испод законима 

дозвољених вриједности прописаних Директивом 2000/76/CE (контролисане 

вриједности: NOx; SO2; HCI; CO; прашина и NH3). 

- Отпад из постројења: 

o пепео (једино се он одлаже и он износи 2,5% од спаљене количине), 

o прашина (се може искористити као минерално ђубриво за пластенике), 

o шљака28, 

o (битно је споменути да комуналног отпада нема односно 0,00%). 

Енергетски биланс и маса 

Од једног килограма отпада се добија: 0,75 kWh електричне енергије; 1,30 kWh 

термичке енергије, 0,025 kg (или 2,5%) пепела, 0,010 kg (или 1%) прашине, 0,156 kg 

(или 15,6%) шљаке (види footnote 28) и 0,00 kg (или 0%) комуналног отпада. 

Проблемска рјешења и предности термовалоризатора: 

- одсуство депонија, 

- одсуство нелегалног одлагања отпада, 

- очување животне средине, 

- добијање енергије, 

- унапређивање know-how, 

- исплативост инвестиција, 

- повећавање броја високо специјализованих послова. 

По законима Републике Српске за термовалоризаторска постројења преко 250 KWе ће 

бити потребна концесија. Италијанска фирма „CGE Engineering“ има политику да за 

већа постројења иде на концесију и њихова улагања су око 30%, те уколико државна, 

а у овом случају муниципална власт изрази намјеру за изградњу оваквог постројења 

они шаљу своје експерте, да сагледају цјелокупну ситуацију и израде студију 

изводљивости при чему Општина не би имала никаквих финансијских обавеза. 

                                                           
28  Шљака се користи за производњу цемента или асфалта. Свој интерес би могло да види ЈП „Романија 

путеви“ обзиром на новоизграђену асфалтну базу. 
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Ако се стратегијски посматра Република Српска те се нпр. у Бањој Луци, као највећем 

граду, направи овакво једно постројење економска логика (са становишта 

исплативости транспорта отпада) говори да се још једно мора направити у источном 

дијелу Републике Српске. 

На територији Општине дјелују: ЈП „Врело Биоштица“ Соколац – у стечају, затим ЈП 

„Нова топлана“ а.д. Соколац и ЈП “Романијски божур“ Соколац. Видљиво је да се ова 

јавна предузећа суочавају са бројним проблемима од стечаја до неисплаћених плата 

радницима и сл. Као могуће рјешење проблема можда би требало размишљати у 

правцу спајања ових јавних предузећа у једно. Спајањем те реорганизацијом радних 

мјеста би се смањили трошкови и повећала њихова ефикасност. 

Под претпоставком да у будућности дође до реализације капиталног пројекта 

изградње термовалоризаторског постројења у Општини, које би имало регионални 

значај, управљање таквим постројењем би захтијевало организовану управљачку 

структуру са изграђеном потребном инфраструктуром. Обзиром на дјелатности, горе 

споменутих, јавних предузећа, постојећу инфраструктуру истих, те законе Републике 

Српске, обједињено јавно предузеће би било у стању да одговори том захтјевном 

пројекту. 

*** 

Потребно је извршити санацију и реконструкцију путне мреже како у ужем дијелу 

Општине тако и у њеним рубним дијеловима. Такође, потребно је ријешити проблем 

гријања као и проблем недостатка средстава за улагање у водоводну и канализациону 

инфраструктуру. Оно што се намеће као проблем јесте рјешавање проблема квалитетног 

градског гријања које је у прилично лошем стању и неопходна су значајна улагања у 

реконструкцију, али наглашавамо и неопходност улагања у водоводну и канализациону 

инфраструктуру, те бољег управљања отпадним водама. 
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10 СТАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Због релативно слабе развијености привреде Општине нема много загађивача ваздуха, 

земљишта и вода, изузев отпадних вода чији је извор не регулисана канализациона 

мрежа. Општина не посједује станице за контролу квалитета ваздуха и мониторинга 

квалитета земљишта. У 2011. години усвојен је локални еколошки акциони план 

(LEAP29) којим су дефинисани проблеми и приоритети у овој области, те дати 

приједлози за побољшање тренутног стања. Према овом Плану проблеми са којима се 

суочава становништво Општине су: лош квалитет водоводне мреже у граду и сеоским 

подручјима, недовољно водоснабдијевање питком водом, неадекватна заштита зоне 

изворишта на подручју Општине, неуређена корита ријека и потока (посебно ријеке 

Решетнице), неконтролисано одлагање свих врста отпада, дивље депоније, недовољно 

развијена свијест грађана по питању одлагања отпада и др. Када су у питању зелене и 

рекреативне површине, проблеми су сљедећи: недовољно уређене градске зелене 

површине, недостатак корпи за одлагање смећа и лош однос грађана према општој 

чистоћи Општине. 

На територији Општине велики проблем представљају дивље депоније настале како 

резултат одлагања отпада од стране грађана на мјестима која нису за то предвиђена 

као што су: водотоци и њихове обале, појас магистралног, регионалних и локалних 

путева, подручја око изворишта, у шумама и на пољопривредним земљиштима30. 

Одржавање зелених и других јавних површина као и чврстог отпада из градског 

насеља врши ЈП “Романијски божур“ Соколац чије услуге нису на задовољавајућем 

нивоу. 

Отпад са територије Општине се одвози на депонију Рудине (општина Рогатица) уз 

новчану накнаду у износу од 41.603,52 КМ (податак из 2009. године) коју Општина 

плаћа Јавном комуналном предузећу „Комрад“ АД Рогатица. Наведена депонија је 

неуређена, односно не врши се евидентирање, разврставање и третман отпада. 

*** 

Стање животне средине Општине није на задовољавајућем нивоу. Потребно је уложити 

напоре у активирању невладиних организација са еколошким предзнаком по питању 

чишћења дивљих депонија, корита ријека и потока и подизању еколошког нивоа свијести 

грађана путем едукације. Неопходно је започети имплементацију LEAP-a којим су 

идентификовани приоритети у области заштите животне средине. 

                                                           
29  LEAP - Local Environmental Action Plan 
30  Као могуће рјешење овог проблема погледај поглавље Термовалоризатори/когенератори 
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11 ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 

Рад Административне службе Општине организован је у оквиру стручне службе и пет 

одјељења: 

1. Одјељење за општу управу 

2. Одјељење за привреду и финансије 

3. Одјељење за просторно уређење 

4. Одјељење за локални развој и 

5. Одјељење комуналне полиције 

11.1 Одјељење за општу управу 

Одјељење за општу управу врши стручне послове који се односе на послове пријемне 

канцеларије, послове грађанских стања, матичне књиге, држављанство, лично име, 

борачко-инвалидска заштита, архива, овјера потписа, преписа и рукописа, издавање 

увјерења из јавних регистара, пружање правне помоћи ,заједнички послови који се 

односе на дактилографе, послове чишћења, физичко обезбјеђење објекта и сл., 

припрема одлуке и друге акте из своје надлежности, те друге послове органа управе 

који нису у надлежности других одјељења. 

11.2 Одјељење за привреду и финансије  

Одјељење за привреду и финансије је дефинисано кроз двије организационе јединице 

- Одсјек за привреду и Одсјек за финансије и буџет. 

Одсјек за привреду врши стручне и управне послове који се односе на студијске и 

аналитичке послове из области привреде и друштвених дјелатности, приватног 

предузетништва, науке и културе, здравства и информисања, области образовања, 

васпитања, омладинског организовања, невладиних организација, спорта и физичке 

културе, као и друге послове који му се ставе у надлежност. 

Одсјек за финансије и буџет врши стручне и друге послове који се односе на праћење 

остваривања политике финансирања у Општини, припрема нацрт буџета, завршни 

рачун, прати приходе извршења и расходе буџета, врши контролу правилности и 

законитости кориштења буџетских средстава, финансијско, материјално и 

рачуноводствено пословање општинске Административне службе, фондова и других 

органа који се финансирају из буџета Општине, израђује извјештаје и информације из 

ове области и доставља их на увид надлежним органима, као и друге послове који му 

се ставе у надлежност. 

11.3 Одјељење за просторно уређење  

Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове, обавља стручне и 

управне послове који се односи на примјену и израду просторно-планске 
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документације, издавање локацијских услова и одобрења за грађење, технички 

прегледи и употребне дозволе изграђених објеката, врши се контрола пројектно-

техничке документације за инвидуалне стамбене и стамбено-пословне објекте бруто 

грађевинске површине до 400 m2 (у складу са Законом о уређењу простора и грађењу 

„Сл.гласник РС“број 55/10), надзор у области грађења, уређење, одржавања и заштита 

животне средине. 

Осим наведеног, ово Одјељење врши послове који се односе на примјену закона и 

прописа из стамбене области, прати, контролише законит обрачун у поступку 

приватизације станова и евидентира откупљене и неоткупљене станове, те води 

поступак око оснивања и упис оснивања заједница етажних власника зграда у складу 

са Законом о одржавању зграда („Сл. Гласник РС“ број 101/11) и Законом о 

приватизацији државних станова („Сл. Гласник РС“ број 118/11). 

Одјељење врши послове који се односе на примјену закона и прописа из комуналне 

области - заједничка комунална потрошња, организација обављања комуналних 

дјелатности од посебног јавног интереса у складу са Законом о комуналним 

дјелатностима („Сл. Гласник РС“ број 124/11). 

Поред претходно поменутог, Одјељење врши и израду програма одржавања 

саобраћајница, локалних и некатегорисаних путева како у љетном тако и у зимском 

периоду. 

11.4 Одјељење за локални развој 

Одјељење за локални развој врши стручне и управне послове који се односе на 

локални развој и планирање локалног развоја у областима пољопривреде, 

водопривреде, просторног планирања, екологије и заштите животне средине, туризма, 

угоститељства, занатства и трговине. Такође, израђује пројекте за сваку наведену 

област, успоставља сарадњу са вишим нивоима власти у Републици Српској и БиХ, 

међународним организацијама и фондовима и обавља друге послове који му се ставе у 

надлежност. 

11.5 Одјељење комуналне полиције  

Одјељење комуналне полиције обавља све послове из надлежности Комуналне 

полиције одређене Законом о комуналној полицији („Службени гласник Републике 

Српске„ број:85/03), и одлукама Скупштине општине Соколац. 

11.6 Стручна служба 

Стручна служба Скупштине општине и Кабинет Начелника Општине обезбјеђују 

стручно и рационално обављање послова органа и функционера Општине. 

Стручна служба Скупштине општине обавља стручне, организационе и друге послове 

за потребе Скупштине општине,комисија,савјета и одбора Скупштине општине, 
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пружа стручну помоћ одборницима у извршавању њихових одборничких дужности, 

врши стручне и административно- техничке послове за потребе клубова одборника 

Скупштине општине,припрема материјале за сједнице скупштине и њених радних 

тијела, стара се о њиховој достави одборницима односно члановима радних тијела и 

другим лицима који се позивају на сједнице,обавља организационе и техничке 

послове у вези са одржавањем сједница Скупштине општине и њених радних 

тијела,обавља и друге послове везане за рад Скупштине општине. 

Кабинет Начелника Општине обавља стручне,организационе и друге послове за 

потребе Начелника општине, припрема нацрте и приједлоге аката које доноси 

Начелник Општине, стручно помаже Начелнику у вршењу његових дужности у 

управљању људским ресурсима и рјешавању приспјелих предмета и стара се о 

уредном достављању свих аката које доноси Начелник Општине, прати и информише 

Начелника о извршавању свих аката које доноси Скупштина Општине и Начелник 

Општине. Обавља савјетодавну функцију, у смислу савјетовања Начелника и 

Замјеника Начелника из области развоја општине, економских питања, борачко-

инвалидске заштите, повратка, јавних набавки и интерне ревизије. 

Обавља организационе и административно-техничке послове за потребе Начелника и 

Замјеника Начелника , усклађује рад кабинета са другим организационим дијеловима 

у Општинској административној служби и надлежним државним органима, врши 

послове у вези са оцјеном усаглашености са Законом аката предузећа и установа на 

које Начелник Општине даје сагласност, припрема и организује радне састанке за 

потребе Начелника Општине и протоколарне пријеме,организује сарадњу Начелника 

Општине са средствима информисања, учествује у припреми сарадње Општине са 

другим градовима и општинама, организује јавне наступе овлаштених радника 

Општине, послове у вези са представкама упућеним Начелнику Општине,послови 

техничког секретара за потребе Начелника и Замјеника Начелника Општине, врши 

допуну новим и ажурирање постојећих садржаја WEB странице Општине Соколац, 

обавља и друге послове по налогу Начелника Општине. 

11.7 Руковођење општинском административном службом 

Радом општинске административне службе , у складу са Законом, Статутом и 

Одлуком о организацији општинске управе, руководи Начелник Општине или лице 

које он овласти. Начелник Општине има замјеника који обавља послове које му 

повјери Начелник Општине и замјењује га у случају његове одсутности или 

спријечености. 

Начелник Општине доноси рјешење о распоређивању радника на послове и радне 

задатке. Радом Одјељења руководе начелници Одјељења. Радом Одсјека руководи 

шеф Одсјека. Начелник одјељења, по посебном овлаштењу Начелника 

Општине,доноси и потписује акте из дјелокруга рада Одјељења. 
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Један од стратешких циљева развоја Општине јесте успостављање модерне локалне 

самоуправе. Модерну локалну самоуправу је могуће организовати уколико се она 

постави као тржишно оријентисана, односно управа на темељима тржишног 

пословања. То подразумијева да она: 

- испуњава законске задатке, 

- ради на задовољство грађана – корисника услуга, 

- ради ефективно што значи да постиже релевантне циљеве, 

- ради економично, што значи да послове обавља уз рационално коришћење 

ресурса, 

- брине о задовољству запослених, 

- има такав распоред службеника да је прави човјек на правом мјесту. 

Најсигурнији, али не и најједноставнији начин успоставе модерне локалне управе 

јесте успостава система управљања квалитетом у складу са захтјевом норме ИСО 

9001:2000. Овај стандард подразумијева локалну управу која у свом раду задовољава 

сљедеће критеријуме: 

Усмјереност на купца – корисника услуга 

Свака организација, па и органи управе и самоуправе, зависи од купца – корисника 

својих услуга. Зато организација мора разумјети садашње и будуће потребе купаца. 

Организација мора предвидјети захтјеве купца и настојати надмашити њихова 

ишчекивања. Овај нимало једноставан задатак могуће је остварити само ако све 

проблеме и потребе сагледа очима оних којима су услуге потребне, дакле из угла 

грађанина који нешто очекује, треба или тражи од локалне управе. 

Лидерство 

Пословодство успоставља јединство сврхе и усмјерености организације. У том циљу 

сарадници морају бити укључени у остваривање сврхе организације. То значи да 

руководство у случају локалне управе, тј. руководиоци одјељења, сектора или других 

организационих јединица, те замјеници на челу с начелником Општине би рјешавали 

животна питања грађана, с тим да у тај процес укључе све службенике. 

Укљученост службеника 

Запосленици су најважнији дио сваке организације. Да би се што потпуније користиле 

њихове способности, они се морају укључити у активности и процесе. Само на тај 

начин може се очекивати успјех. 

Процесни приступ 

Жељени резултат се остварује много успјешније када се ресурсима и активностима 

управља као процесима. Процесним приступом се осигурава да је од улаза до излаза 

(нпр. код захтјева за урбанистичку сагласност) маркиран носилац процеса који 
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одговара за цијели процес, затим одговорности, задатке и обавезе носиоца поступка, 

писарнице, итд. Једноставно речено, да се зна се ко, шта, када, како и зашто ради. 

Системски приступ управљању 

Већина локалних самоуправа искориштава само дио својих потенцијала. Напори нису 

усклађени, јављају се бројни конфликти и неразумијевања, начелници су при томе 

преоптерећени јер покушавају контролисати и мотивисати људе који све мање дијеле 

заједничку идеју и све теже личне интересе подређују заједничким. Због свега тога 

резултати у раду управе најчешће нису онакви какви би требало да буду. Како би се 

отклонио узрок ових проблема и осигурала продуктивност и квалитета која ће грађане 

трајно учинити задовољнима, потребно је научити сагледавати организациону 

структуру локалне самоуправе и управљати њоме као системом међузависних 

компоненти усмјерених заједничком циљу. 

Стално побољшавање 

Стално побољшавање мора бити трајни циљ локалне власти. Не треба се задовољити 

оним што је учињено, већ се увијек требају тражити нови начини побољшања 

квалитета. То је систем управљања квалитетом. У ту сврху постоји шема тзв. PDCA 

активности: 

 планирај (П -plan) изврши (Д - dо) провјери (Ц – check) и дјелуј (А - action)  

Као што се види из наведеног, прво је потребно планирати шта урадити, затим то 

урадити, провјерити како је урађено и да ли је остварен план. На крају извести 

закључке и дјеловати, чиме се улази у нови круг, а кругови се понављају - до 

успостављања континуираног система побољшања квалитета рада локалне управе. 

Одлучивање на основу чињеница 

Ефективне одлуке треба да се темеље на анализи података и информација. Због тога је 

неопходно стално прикупљати и обрађивати податке и информације које су 

неопходне за доношење ефективних одлука. Нажалост, често је присутна пракса 

доношења одлука без елементарних чињеница о томе на кога се одлуке односе (нпр. 

социјална помоћ, број особа, потребна средства, итд). 

*** 

Стратешки циљ и изазов за општину Соколац јесте модернизација локалне самоуправе, те 

развијање тијесне сарадње са цивилним сектором, предузетницима и младима, те њихово 

стављање у функцију развоја и просперитета Општине. Такође је потребно уложити 

додатни напор у едукацију оних запослених у административној служби Општине, који ће 

бити директно повезани са израдом пројектних приједлога из различитих области. 
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11.8 Анализа буџета општине Соколац 

Буџет Општине представља процјену годишњих прихода, помоћи и финансирања и 

процјену годишњих расхода. Нажалост, буџет Општине још увијек нема развојну 

компоненту и социјалног је карактера. У будућности треба настојати да се колико је 

год могуће укључи развојна компонента у планирање буџета, те да се у што већој 

мјери користе грантови, фондови и друга доступна средства за одрживи развој 

општина. Буџет Општине је недовољан да подмири текуће потребе и потребе које су 

везане за развој Општине. 

Табела 16. Приказ буџета Општине за период 2008-2011. година 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

3.876.788 4.236.951 4.926.395 4.921.843 5.686.298 5.220.760 

Табела 17. Структура буџета за период 2009-2011. година 

Врста 

прилива 
Грантови 

Непорески 

приходи 

Продаја сталних 

средстава 

Прилив од домаћих 

задуживања 

2009 227.336 959.881 45.830 1.500.000 

2010 252.885 1.306.973 18.470 500.000 

2011 306.650 1.294.139 115.711 0 

*** 

Потребно је креирати систем континуираног праћења и планирања средстава у буџету 

Општине намијењених што потпунијој реализацији стратешких циљева предвиђених овим 

документом. Успостављање ефикасног и одрживог механизма за управљање развојем 

локалне заједнице је један од основних предуслова за успјешну имплементацију Стратегије.
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12 SWОТ АНАЛИЗА ОПШТИНЕ СОКОЛАЦ 

СНАГЕ СЛАБОСТИ 

 повољан географски положај 

 близина Сарајева и Источног Сарајева 
као великог тржишта у БиХ 

 раст буџетских прихода 

 активан однос руководства општине 

према развојним проблемима 

 спремност и одлучност руководства 

општине за подстицај локалног развоја 

 расположивост природним и 

просторним богатствима, природним 
обновљивим ресурсима  

 постојање услова за производњу здраве 

хране 

 традиција, знање и искуство у области 

дрвопрерађивачке, месне, текстилне, 

кожарске и металне индустрије, 

пољопривреде и сточарства и 
хотелијерства 

 општинско издвајање стипендија 

 очувана животна средина 

 релативно јефтина радна снага 

 развијен локални информативни систем  

 постојање идеалних природних услова за 

развој туризма  

 постојање кадровских услова за 
отварање породилишта и већи степен 

здравствене заштите 

 расположивост значајним површинама 

пољопривредног земљишта 

 постојање кадровских ресурса 

 развијен НВО сектор 

 уситњеност пољопривредних посједа и слаба 

заинтересованост за пољопривредну 

производњу 

 недостатак стручњака за припрему и 

реализацију развојних пројеката 

 неажурна просторно - планска 

документација 

 недовољно изграђена комунална 
инфраструктура 

 недовољно изграђена туристичка 

инфраструктура 

 низак обим индустријске производње 

 низак степен обраде дрвета 

 ниско профитабилна привредна структура 

 пасиван лични и друштвени однос према 

предузетништву 
 неразвијеност партнерства између јавног и 

приватног сектор 

 неусклађена понуда радне снаге 

 незапосленост 

 одлазак младих и способних кадрова низак 

ниво употребе информационо-

комуникационих технологија 
 лоша опремљеност јавних установа из 

области здравства, школства и социјалне 

заштите 

 низак природни прираштај 

 недостатак породилишта 

ШАНСЕ ПРИЈЕТЊЕ 

 коришћење јавно-приватног партнерства 
 проактиван приступ средствима домаћих 

и страних фондова и институција 

 развој туризма 

 довршетак приватизације државног 

сектора 

 доношење новог просторног плана 

општине Соколац у служби развоја 

 покретање дијела предратних 
производних капацитета 

 боља сарадња са невладиним сектором 

 развој пољопривредног сектора и здраве 

хране 

 отварање нових МСП и већи број 

предузетника 

 модернизација и проширење локалне 

путне мреже 
 финализација дрвних и пољопривредних 

производа 

 повећање стопе наталитета 

 непостојање институција за цертификовање 
пољопривредних производа од стране ЕУ 

 престанак финансирања локалних заједница 

од стране виших нивоа власти 

 мањи број доступних грантова из домаћих и 

страних фондова 

 превелико запошљавање у општинску 

управу без одговарајућег кадровског јачања 

 глобална економска криза 
 дестимулативан амбијент за пословне 

иницијативе 

 неорганизована домаћа производња и висок 

степен сиве економије 

 присуство застарјелих технологија 

 неусклађеност образовног система са 

захтјевима тржишта 

 неконтролисан увоз роба и гушење домаће 
производње 

 незадовољавајући рад контролних 

механизама. 
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1 ВИЗИЈА И СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ РАЗВОЈА 

1.1 Визија 

Визија ове Стратегије јесте да Општина постане 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. 

1.2 Циљеви дугорочног развоја 

За остварење визије потребно је јасно дефинисати стратешке циљеве који 

истовременом представљају и стратешку платформу и смјернице за управљање 

локалном заједницом. Развој је могуће остварити добро зацртаним циљевима, 

континуираним напорима за њихово остваривање и адекватним мониторингом 

реализације. 

Дефинисани стратешки циљеви, уважавајући реалне материјалне, кадровске, 

финансијске и друге услове локалне власти наглашавају ургентна подручја, тј. 

области у којима је потреба ефикасног управљања и интервенције највећа. Узимајући 

у обзир њихов начелни, тј. универзални карактер, у оквиру Стратегије су, према 

приоритету, препознати сљедећи циљеви: 

 РАЗВОЈ ПРИВРЕДЕ И ПРЕДУЗЕТНИШТВА 

 РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

 ИЗГРАДЊА МОДЕРНЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

 УНАПРЕЂЕЊЕ ОПШТЕГ ЖИВОТНОГ СТАНДАРДА ГРАЂАНА 

 ОЧУВАНА ЖИВОТНА СРЕДИНА 
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СТРАТЕШКИ ЦИЉ 1 

Развијена привреда и предузетништво 

Општина има оптималан географски положај и потребне предуслове за покретање и 

изградњу снажне привреде и предузетништва. Обзиром да је веома богата шумом има 

све предуслове за снажан дрвопрерађивачки сектор, са већим степеном финализације 

производа. Очувани природни ресурси, разноврсност природних услова чине ово 

подручје идеалним за развој сеоског/руралног туризма, али и планинског, 

авантуристичког, спортског и др.  

Такође постоје сви потребни предуслови за развијену пољопривредну производњу 

органске хране за коју све више постоји тржиште. Близина Сарајева чини подручје 

Општине привлачним за инвестиције у различитим областима. Општина је богата 

природним ресурсима који нису искоришћени на адекватан начин. Велике површине 

земљишта се не обрађују, пољопривредна домаћинства производе храну али само за 

сопствене потребе и нису комерцијалног карактера.  

Кораци које је потребно предузети у функцији реализације овог стратешког циља ће 

укључивати подршку у изградњи снажне предузетничке инфраструктуре, подстицање 

индивидуалних пољопривредних произвођача на планску производњу у складу са 

захтјевима тржишта, те њихово организовање и увезивање, оснаживање дрвне 

индустрије са повећањем степена финализације производа, подстицање развоја 

туризма и улагање у промоцију туристичких потенцијала Општине. 

Реализација овог стратешког циља ће бити омогућена остваривањем сљедећих  

ОПЕРАТИВНИХ ЦИЉЕВА: 

ОЦ 1: Изграђена снажна предузетничка инфраструктура 

ОЦ 2: Развијена дрвопрерађивачка индустрија уз висок степен финализације  

ОЦ 3: Развијена и организована пољопривредна и сточарска производња 

ОЦ 4: Привлачна туристичка понуда 

Да би се што детаљније разрадио претходно дефинисани стратешки циљ урађена је 

обједињена SWОТ анализа за поједине секторе: 

 привреда и предузетништво 

 пољопривреда и рурални развој 

 туризам 
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SWOT АНАЛИЗА: Привреда и предузетништво 

СНАГЕ СЛАБОСТИ 

 Повољан геостратешки положај 

 Повољни услови за развој дрвне 

индустрије 

 Отвореност према ино 

инвестицијама, 

 Постојање услова за развој МСП 

 Релативно јефтина радна снага 

 Постојање великог броја банака 

и осигуравајућих друштава 

 Добра координација нивоа 

власти 

 Спремност локалне власти на 

сарадњу 

 Минимална индустријска 

производња 

 Неорганизованост приватног 

сектора 

 Слаби ефекти приватизације 

 Незаступљеност финалне 

производње у дрвној индустрији 

 Висока стопа незапослености 

 Недовољан број стручних кадрова 

 Недостатак финансијских улагања у 

области предузетништва 

 Недостатак базе података о 

привредним ресурсима 

ШАНСЕ ПРИЈЕТЊЕ 

 Кориштење јавно – приватног 

партнерства за развој 

 Везивање малих бизниса за 

велике 

 Кориштење различитих 

модалитета финансирања 

развојних пројеката 

 Активно коришћење 

предприступних фондова ЕУ 

 Покретање дијела постојећих и 

нових индустријских капацитета 

 Развој МСП 

 Високе и промјењиве каматне стопе 

на кредитна средства за развој 

привреде 

 Свјетска економска криза 

 Негативне посљедице 

приватизације 

 Присуство сиве економије 

 Правна несигурност (честе измјене 

и неусклађеност прописа) 

 Нестабилно и недовољно испитано 

тржиште 

 Одлив кадрова 
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SWOT АНАЛИЗА: Пољопривреда и рурални развој 

СНАГЕ СЛАБОСТИ 

 Природна богатства (шуме, 

шумски плодови и љековито 

биље, вода и друго) 

 Постојање услова за развој 

производње здраве хране 

 Релативно јефтина радна снага 

 Квалитетно пољопривредно 

земљиште 

 Могућност развоја сточарства 

 Незагађена животна средина 

 Повољни климатски услови за 

одређене пољопривредне 

културе 

 Повољни услови за пластеничку 

и стакленичку производњу 

 Повољни услови за пчеларство 

 Неорганизована дистрибуција 

пољопривредних производа 

 Непостојање откупних станица 

 Непостојање задруге 

 Непостојање локалне мљекаре 

 Неуређен систем откупљивања 

пољопривредних производа од 

стране локалних предузетника 

 Лоше стање пољских путева 

 Слаба информисаност о доступним 

подстицајима за област 

пољопривреде, сточарства и др. 

 Недостатак основног капитала 

домаћинстава за покретање мини 

производње 

 Неповољна старосна структура 

 Непланска производња 

 Застарјела механизација 

ШАНСЕ ПРИЈЕТЊЕ 

 Развој пољопривредног сектора и 

здраве хране 

 Капитал, знање и искуство наших 

људи у ширем региону 

 Партнерски односи локалне 

заједнице према пољопривредним 

произвођачима 

 Брендирање домаћих производа 

 Давање необрађеног 

пољопривредног земљишта под 

концесије 

 Давање подстицаја ѕа 

пољопривреду 

 Оснивање развојне агенције за 

планирање и помагање грађанима 

и привредницима 

 Пластеничка и стакленичка 

производња 

 Повлачење средстава из домаћих и 

иностраних фондова  

 Немотивисаност становништва за 

бављење пољопривредом 

 Нестабилно и недовољно испитано 

тржиште 

 Несигуран пласман и откуп 

пољопривредних производа 

 Недовољни подстицаји за 

пољопривредни и рурални развој 

 Зависност пољопривреде од 

временских услова 

 Свјетска економска криза 

 Либерализација увоза 

пољопривредних производа 

 Незаинтересованост локалних 

предузетника за откуп производа од 

пољопривредних произвођача 
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SWOT АНАЛИЗА: Туризам 

СНАГЕ СЛАБОСТИ 

 Повољан стратешки и географски 

положај 

 Природна богатства (шуме, 

шумски плодови и љековито 

биље, вода и друго) 

 Разноликост природних 

туристичких вриједности 

 Постојање ресурса за све врсте 

туризма (еко, етно, културног 

итд.) и археолошких налазишта,  

 Очуваност животне средине 

 Богато културно-историјско 

насљеђе 

 Здрава храна и традиционална 

кухиња  

 Близина туристичких центара 

(Вишеград, Сарајево, Јахорина) 

 Непостојање потребних 

смјештајних капацитета за туристе 

 Минимална активност НВО сектора 

Непостојање плана развоја туризма 

општине Соколац  

 Минимална улагања у туристичку 

инфраструктуру 

 Недостатак свијести о значају и 

могућностима туристичке привреде 

 Недовољно препознатљив 

туристички производ 

 Недостатак хотела високе 

категорије са већим смјештајним 

капацитетима 

ШАНСЕ ПРИЈЕТЊЕ 

 Развој сеоског, еко и етно 

туризма 

 Оснивање Романијске куће 

 Оснивање етно села 

 Брендирање домаћих производа 

 Реновирање хотела „Романија“ 

 Повећања смјештајних 

капацитета на селима кроз мини 

пројекте опремања и 

регистрације домаћинстава 

 Промоција туристичких 

потенцијала општине кроз 

увезивање туристичке 

организације и НВО сектора 

 Туристичка конкуренција 

 Изражен интерес за свјетске 

туристичке дестинације 

 Непредвидиви унутрашњи развојни 

процеси, нарочито политичка 

ситуација 

 Неразумијевање улоге туризма у 

економском социјалном и 

просторном развоју 

 Недовољна заштићеност 

туристичких простора од 

индивидуалне градње 
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СТРАТЕШКИ ЦИЉ 2 

Развој инфраструктуре 

Инфраструктурна улагања су финансијски најзахтјевнија. Инвестирање у основну 

инфраструктуру подразумијева свеобухватно подизање инфраструктурних 

капацитета. Инфраструктурни пројекти се не спроводе изоловано, без унапређења 

осталих елемената привредног окружења, а захтијевају дугорочно финансијско 

планирање. Изграђена инфраструктура обухвата, не само трошак изградње, већ и 

значајан трошак за одржавање. Тешко је утврдити листу приоритета када се ради о 

улагањима у основну инфраструктуру (водоводна и канализациона мрежа, топловод, 

путеви, улична расвјета), нарочито у условима када се суочавамо са запуштеном 

инфраструктуром и дугогодишњим неулагањем. Обзиром да стање инфраструктуре 

Општине није задовољавајуће, дефинисаће се приоритети у овој области путем 

сљедећих оперативних циљева 

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉЕВИ: 

ОЦ 1: Доношење комплетне просторно-планске документације  

ОЦ 2: Унапређење система водоснабдијевања и канализације  

ОЦ 3: Модернизација путне инфраструктуре 

ОЦ 4: Реконструкција и проширење топловодне мреже  

ОЦ 5: Реконструкција градске уличне расвјете 

SWОТ АНАЛИЗА: Развој инфраструктуре 

СНАГЕ СЛАБОСТИ 

 Развијена локална путна мрежа 

 Постојање добре електро-

енергетске инфраструктуре 

 Изворишта водоснабдијевања 

довољна 

 Отвореност према ИНО - 

инвестицијама 

 Непостојање Урбанистичког плана 

 Лоши пољски и локални путеви 

 Нема санитарне заштите изворишта 

 Неразвијена и застарјела 

инфраструктура 

 Нерентабилан систем градске 

расвјете 

 Мали капацитет канализационе 

мреже 

ШАНСЕ ПРИЈЕТЊЕ 

 Санација постојеће и изградња 

потребне канализационе мреже 

 Заштита изворишних зона 

 Доношење новог Урбанистичког 

плана 

 Боље одржавање и доградња 

локалне путне мреже 

 Рјешавање система гријања 

 Немотивисаност донатора за 

инвестиције 

 Недостатак средстава 

 Свјетска економска криза 

 Даље загађење изворишта 
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СТРАТЕШКИ ЦИЉ 3 

Изградња модерне локалне самоуправе 

Савремена, модерна локална самоуправа почива на сљедећим принципима: правна 

сигурност, отвореност, одговорност, ефективност и ефикасност, јавност и 

транспарентност. Модерну локалну самоуправу могуће је организовати уколико се 

она постави као тржишно оријентисана, односно управа на темељима тржишног 

пословања. У сврху реализације стандарда ISO 9001:2000 дефинисани су сљедећи 

оперативни циљеви 

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉЕВИ: 

ОЦ 1: Ефикасна локална самоуправа 

ОЦ 2: Ефективна локална самоуправа 

ОЦ 3: Економична локална самоуправа 

SWOT АНАЛИЗА: Изградња модерне локалне самоуправе 

СНАГЕ СЛАБОСТИ 

 Опредјељеност за реформу 

 Повољна полна и старосна структура 

 Израђена веб страница 
 Сарадња са свим нивоима власти, 

међународним организацијама и 

НВО сектором 
 Сарадња са Савезом општина и 

градова Републике Српске 

 Транспарентност процедура (јавне 
набавке, додјела грађевинског 

земљишта, закуп пословних 

простора) 
 Професионалан однос према 

странкама (грађани и правна лица) 

 Неријешени имовинско-правни односи 

 Неажуриране евиденције (катастар и 

друге) 
 Недостатак кадрова 

 Лоша и застарјела информатичка опрема 

 Неувезаност служби (непостојање базе 
података и интра-мреже) 

 Слаба информатичка писменост кадра 

 Непостојање система праћења 
напредовања службеника (нема система 

награђивања/кажњавања, нема „норме“) 

 Слаба укљученост социјалних партнера 
(грађана/привредника/НВО) у 

одлучивање 

 Непостојање свијести о регионалним и 
међународним стандардима у раду 

управе 

ШАНСЕ ПРИЈЕТЊЕ 

 Кориштење државних и недржавних 

фондова, грантова и других извора 

средстава за реформу локалне 
управе 

 Успостава трајног дијалога и 

кооперације са јавним, приватним и 
НВО сектором 

 Успостава што више услуга помоћу 

е-управе (изводи из м.к., увјерења, 
упити) 

 Континуирано стручно 

оспособљавање и усавршавање 
кадрова 

 Лош механизам санкционисања 

непоштовања одлука општине 

 Опструкције одређеног броја 
грађана/приватних предузетника којима 

одговара слаба и неефикасна општинска 

власт 
 Мањак финансијских средстава 

 Незаинтересованост запослених за обуку 

и усвајање нових вјештина 

 Застарјела инфраструктура и опрема 
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СТРАТЕШКИ ЦИЉ 4 

Унапређење општег животног стандарда грађана 

Животни стандард грађана је сложен и вишедимензионалан појам који представља 

укупност услова живота и рада становништва одређеног подручја или шире у 

одређеном временском периоду. За потребе израде ове Стратегије, под животним 

стандардом обухваћени су сви аспекти живота становника Општине који њихов 

свакодневни живот чине мање или више квалитетним. Како ће грађани неке општине 

живјети и како ће се осјећати у својој средини, зависи од низа фактора међу којима су, 

на првом мјесту, зараде и примања, добра здравствена превенција и адекватна 

здравствена заштита коју покрива обавезно здравствено осигурање, социјална 

заштита, висок ниво квалитета и доступност свих нивоа образовања, културни 

садржаји, развијен спортски живот у општини, уређена омладинска политика и 

култура становања, као и задовољавајућа инфраструктура у општини (путеви, објекти, 

електро-мрежа, термоакумулациона мрежа и слично). Oдрживи развој општине мора 

укључивати обезбјеђење високог нивоа квалитета услуга у наведеним областима као и 

обезбјеђивање услова за повратак младих стручњака, позитивне миграције (ка 

општини), враћање младих на село и пораст наталитета. У претходним поглављима 

извршена је анализа стања у овим областима, а на основу резултата анализе, 

дефинисани су сљедећи оперативни циљеви у овој области који представљају 

приоритете општине у наредних седам година. 

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉЕВИ: 

ОЦ 1: Унапређење здравствене заштите 

ОЦ 2: Унапређење социјалне заштите 

ОЦ 3: Унапређење образовања, културе и спорта 

ОЦ 4: Повратак младих и развој омладинске политике 

За потребе детаљнијег прегледа тренутне ситуације урађене су обједињене SWOT 

анализе за сљедеће области: 

 здравствена и социјална заштита, 

 образовање, култура и спорт и 

 повратак младих и развој омладинске политике 
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SWOT АНАЛИЗА: Унапређење здравствене и социјалне заштите 

СНАГЕ СЛАБОСТИ 

 Формирани тимови породичне 

медицине 

 Планско улагање у капацитете и 

опрему 

 Континуирана едукација кадрова 

у здравству 

 Активан Центар за социјални рад 

 Континуирана помоћ социјално 

угроженим категоријама 

 Кадровска оспособљеност 

здравствених и социјалних 

установа 

 Спремност општинске власти и 

локалне заједнице да унаприједи и 

здравствену социјалну заштиту 

 Недовољна мотивисаност 

запослених 

 Недовољна финансијска средства 

 Лоша опремљеност установа 

 Висока стопа морталитета 

 Пад наталитета 

 Минимална општинска средства 

за социјалну заштиту (4%-6%) 

 Непостојање инфраструктурних и 

техничких капацитета посебно у 

погледу ултразвучне и 

лабораторијске дијагностике 

 Слаба превентивна заштита жена 

 Подручне амбуланте ван функције 

ШАНСЕ `ПРИЈЕТЊЕ 

 Помоћ донатора 

 Учешће у разним пројектима 

 Сарадња са Министарством 

здравља и Фондом здравственог 

осигурања 

 Повећање квалитета и квантитета 

здравствених услуга 

 Координирано дјеловање свих 

друштвених фактора у помоћи 

социјално угроженим 

 Заинтересованост родитеља за 

подршку дјеце са потешкоћама у 

развоју 

 Повећање стопе наталитета кроз 

фонд „Мајка и дијете“ 

 Оснивање и развој нових 

специјалистичких одјељења 

 „Одлив мозгова“ (Вrain Drain) 

 Повећање броја породица са 

дисфункционалитетом 

 Недостатак просторних и 

техничких услова 

 Све више старог становништва 

 Повећана стопа алкохолизма и 

наркоманије 

 Све више становника у стању 

социјалне потребе на коју 

институције не могу адекватно 

финансијски одговорити 

 Нестабилност фармацеутског 

тржишта 

 Мањи број осигураника 

 Неизвјесност у финансирању 

пројеката из социјалне заштите 
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SWОТ АНАЛИЗА: Унапређење образовања, културе и спорта  

СНАГЕ СЛАБОСТИ 

 Млад и стручан кадар заинтересован 
за стално учење и усавршавање 

 Увођење нових и савремених метода у 

настави и учењу 
 Омладина заинтересована за културу и 

спорт 

 Активна удружења и клубови 

 Традиција у области спорта и културе, 

 Развијен НВО сектор 

 Спремност локалне самоуправе за 
сарадњу 

 Значајан број регистрованих 

спортских клубова на подручју 
Општине, као и интересовање младих 

за спорт 

 Значајни досадашњи успјеси и 
резултати 

 Добри услови за тренинге и такмичења 

у погледу спортске инфраструктуре 

 Стручни кадар, спортски тренери 

 Недовољна опремљеност школа 

 Недостатак квалификованог кадра у 

предшколском васпитању 

 Непостојање канцеларије за младе 

 Појава „бијеле куге“ 

 Миграције омладине, стручњака и 
интелектуалаца ка урбаним срединама 

 Слаба развијеност менаџмента спортских 

клубова 

 Недостатак базе података о чланству у 

спортским клубовима 

 Слабо информисање јавности о раду 

клубова и резултатима 

 Лоша комуникација између спортских 
клубова и професора физичког 

васпитања 

 Недовољно повлачење средстава из 

буџета РС 

 Недостатак Правилника о вредновању 

спортских резултата и награђивању 

спортиста 

 Недостатак расвјете на појединим 
отвореним спортским теренима 

 Недостатак теретане у оквиру спортске 

дворане 

ШАНСЕ ПРИЈЕТЊЕ 
 Помоћ локалне заједнице у рјешавању 

постојећих материјалних проблема 

 Увођење нових образовних профила у 

складу са планом развоја општине и 

потребама локалне привреде 
 Награђивање ученика са добрим 

успјехом 

 Стипендирање дефицитарних профила са 

високим образовањем 

 Доношење посебних програма који се 

тичу најугроженијег дијела 

становништва 

 Учешће у позивима и пројектима 
 Успјешно спортско представљање 

општине на међународној сцене 

 Организација спортских такмичења у 

Сокоцу 

 Комплетирање спортског центра 

изградњом базена 

 Кориштење спортске дворане за ученике 

средње школе, заинтересоване групе 
грађана 

 Организација манифестација културно 

забавног и другог садржаја 

 Развој маркетинг менаџмента 

 Социјално незадовољство 
 Пад животног стандарда грађана 

 Демотивисаност младих за промјене 

 Неусклађеност образовног система са 
захтјевима тржишта 

 Смањивање броја радних мјеста у 

школама због смањења броја дјеце 

 Запостављеност културе и спорта у 

односу на друге области 

 Ограничена средства за реализацију 
културних и спортских манифестација 

 Престанак тренирања спортиста кад би 

требали да постижу значајније 
резултате 

 Одлазак младих спортиста у друге 

спортске клубове 
 Употреба стимулативних средстава, 

допинг у спорту 

 Рад теретана без надзора стручног 

лица 
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SWOT АНАЛИЗА: Повратак младих и развој омладинске политике 

СНАГЕ СЛАБОСТИ 

 Природни предуслови за привредни 

развој општине 

 Постојање више високошколских 

установа на територији града 

Источно Сарајево који нуде 

могућност образовања 

 Доступне школе за информатичке 

курсеве и курсеве страних језика 

 Курсеви страних језика у 

организацији Завода за 

запошљавање РС 

 Висок потенцијал за развој туризма 

 Постојање високе школе на 

територији општине која нуди 

студијске програме који развијају 

предузетнички дух и вјештине 

 Недостатак финансијских средстава 

за системско рјешавање питања 

повратка младих 

 Лоша информисаност шире јавности 

о постојању програма и о 

активностима омладинских 

организација, општинске управе, 

међународних и домаћих НВО 

 Висок проценат необразованог 

становништва 

 Висока стопа незапослености у 

општини 

 Мањак друштвених и културних 

збивања у општини 

 Пасивност/апатија младих људи и 

незаинтересованост за живот на селу 

 Високе каматне стопе на кредите за 

отпочињање сопственог бизниса 

 Застарјела техника и технологија 

постојећих производних капацитета у 

општини 

 Незаинтересованост послодаваца за 

промјене и запошљавање према 

стварним компетенцијама радника 

ШАНСЕ ПРИЈЕТЊЕ 

 Пројекти USAID-а, UNDP-ја и 

других домаћих и међународних 

невладиних организација 

намијењених повратку младих у 

рурална подручја 

 Ниже каматне стопе на кредите за 

стамбено збрињавање младих 

брачних парова, на 

пољопривредне кредите и кредите 

за МСП 

 Омладинска политика РС и задаци 

свих нивоа власти у њеној 

реализацији 

 Стратегија развоја општине 

 Отварање Центра за унапређење 

пољопривреде брдско-планинског 

подручја Соколац 

 Проширење индустријске зоне и 

могућности запошљавања 

 Економска криза и мањак радних 

мјеста 

 Социјално незадовољство усљед 

незапослености и лоше економске 

ситуације домаћинстава 

 „Одлив мозгова“ (Вrain Drain) 

 Повећање броја породица са 

дисфункционалитетом 

 Пад наталитета („Бијела куга“) 

 Недовољан прилив страних 

инвестиција 

 Лоши резултати приватизације 

 Успорен раст и развој привреде и 

пољопривреде 
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СТРАТЕШКИ ЦИЉ 5 

Очувана животна средина 

Постојеће стање у области животне средине је дјелимично резултат општих 

друштвених и економских околности без чије претходне промјене није било могуће 

рјешавање проблема у овој области. Ниво економске развијености, карактер 

привредне структуре и последице транзиционих мера опште су околности које снажно 

утичу на стање у области животне средине. Основни проблеми су дивље депоније и 

управљање отпадом (управљање комуналним отпадом, управљање отпадним водама), 

некоординисане активности, неспровођење прописа, и низак ниво знања о 

проблемима у области животне средине итд. Стварање претпоставки за интензивније 

укључивање организација цивилног друштва у процесе доношења одлука у области 

животне средине и од значаја за ову област подразумијева њихово институционално 

јачање. 

Реализација овог стратешког циља ће бити омогућена кроз сљедеће оперативне 

оперативне циљеве: 

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉЕВИ 

ОЦ 1: Институционално јачање цивилног сектора  

ОЦ 2: Побољшање стања животне средине на подручју општине 

SWOT АНАЛИЗА: Очувана животна средина 

СНАГЕ СЛАБОСТИ 

 Очувана животна средина (мало 

загађивача) 

 Природна богатства (шуме, 

шумски плодови и љековито 

биље, вода и друго) 

 Развијен НВО сектор са 

еколошким предзнаком 

 Постојање дивљих депонија 

 Нерационална искориштеност 

природних ресурса 

 Недовољна заштита животне 

средине 

 Слаба активност НВО сектора са 

еко предзнаком 

ШАНСЕ ПРИЈЕТЊЕ 

 Санација дивљих депонија 

 Коришћење фондова за заштиту 

животне средине 

 Заштита изворишта пијаће воде 

 Могућност одрживог 

искориштавања природних 

ресурса 

 Јачање цивилног сектора 

 Даље загађење изворишта 

 Повећање броја дивљих депонија 

 Неконтролисано кориштење 

природних ресурса 

 Недостатак финансијских 

средстава за системско рјешавање 

проблема. 
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2 МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА СТРАТЕГИЈЕ 

Стратегија развоја општине Соколац 2013 - 2020. године састоји се од низа пројеката 

и програма који су у функцији реализације постављених стратешких и оперативних 

циљева, односно достизања дефинисане визије развоја Општине. Међутим програми и 

пројекти, сами по себи нису гарант да ће овако урађен стратешки план бити у 

потпуности остварен. Успјешност реализације стратешког плана великим дијелом 

зависи и од начина провођења и управљања пројектима. Није риједак случај да 

квалитетан пројекат, усљед лоше имплементације или непланског утрошка средстава 

покаже лош резултат, а некада и потпуни неуспјех. Због тога је потребно посветити 

посебну пажњу изради квалитетног система мониторинга пројеката који се буду 

реализовали у оквиру Стратегије. 

Мониторинг и евалуација Стратегије односе се на подршку, праћење и контролу свих 

сегмената њене реализације. Активности перманентног прикупљања и анализирања 

података о ефикасности и квалитету спровођења планираних пројеката, ће се 

спроводити у оквиру овог сегмента у циљу дефинисања остварених резултата. За 

вријеме важења Стратегије периодично ће се анализирати сви аспекти њене 

имплементације о чему ће се сачињавати извјештаји. Евалуација представља 

објективну процјену Стратегије у периоду имплементације и указује на потребу 

евентуалних измјена, у складу са неким новонасталим околностима. Стварни 

резултати развоја, који произилазе из имплементације интегрисане Стратегије 

локалног развоја, могу бити видљиви и мјерљиви само уколико Општина Соколац 

буде системски спроводила праћење и вредновање реализације Стратегије.  

Основни разлог примјене мониторинга и евалуације Стратегије је ефикасна и 

транспарентна реализација планираних активности предвиђених путем сталног 

сагледавања ефеката имплементације Стратегије. 

Главни циљеви су: 

- ефикасност - провјера ефикасности коришћења расположивих ресурса, 

- одговорност – провјерава се до које су мјере стратешки и оперативни циљеви 

остварени, 

- имплементација - праћење и вредновање даје информације које омогућују 

добру и ефикасну реализацију и управљање, 

- стварање новог знања - повећање разумијевања о томе шта, како и у којим 

условима функционише и како побољшати ефекте различитих програма и 

пројеката. 

Скупштина општине Соколац ће разматрати и усвајати периодичне извјештаје о 

реализацији Стратегије, те путем Административне службе Општине Соколац 

указивати на недостатке, давати приједлоге и сугестије у циљу ефикаснијег 

спровођења Стратегије. 
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Осим запослених у службама Општине, а у сврху одрживости цијелог процеса, у 

мониторинг и евалуацију могу се по потреби укључити и чланови ужег експертског 

тима, који су радили на изради Стратегије. Укључивање више различитих актера у 

процес мониторинга и евалуације Стратегије произилази из чињенице да је провођење 

и управљање предложеним пројектима, највећим дијелом, у надлежности јавног 

сектора, али је неопходна и помоћ ангажованог експертског тима. Међутим, за 

достизање усвојене визије развоја Општине до 2020. године, неопходан је заједнички 

рад и креативан напор свих актера развоја, укључујући приватни сектор, НВО и 

грађана. 

2.1 Ажурирање стратегије 

Стратегија је флексибилан радни документ који ће се периодично ажурирати ради 

прилагођавања новонасталој ситуацији. Преиспитивање и ажурирање компоненти 

Стратегије изводи се тако да се најчешће визија развоја не мијења током одабраног 

стратешког периода, стратешки циљеви се преиспитују и уколико се укаже потреба, 

периодично ревидирају, док се остале компоненте (оперативни циљеви, планирани 

програми и пројекти) ажурирају на годишњем нивоу. За прву годину имплементације 

Стратегије урађен је Акциони план, у складу са буџетом општине и осталим 

предвиђеним средствима 

Улоге и одговорности за имплементацију Стратегије 

Основна улога и одговорност у процесу имплементације Стратегије (2013-2020) 

Улога Надлежност 

Координација имплементације Стратегије развоја Начелник Општине 

Утврђивање надлежности општинских одјељења 

припрему пројектних приједлога и имплементацију 

пројеката из Акционог плана за период 2013-2020. 

годину 

 

Начелник Општине 
начелници одјељења 

 

Утврђивање надлежности општинских одјељења 

припрему пројектних приједлога и имплементацију 

пројеката из Акционог плана за 2013. годину 

Одјељење за општу управу; 

Одјељење за привреду и 

финансије; Одјељење за 
просторно уређење; Одјељење за 

локални развој и Одјељење 

комуналне полиције. 
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Основна улога и одговорност у процесу имплементације Стратегије (2013-2020) 

Улога Надлежност 

Разрада приједлога пројеката 

Одјељење за општу управу; 

Одјељење за привреду и 

финансије; Одјељење за 
просторно уређење; Одјељење за 

локални развој и Одјељење 

комуналне полиције. 

Праћење потенцијалних извора финансирања 

пројеката 

Одјељење за општу управу; 

Одјељење за привреду и 
финансије; Одјељење за 

просторно уређење; Одјељење за 

локални развој и Одјељење 
комуналне полиције. 

 

Процедура јавних набавки 

 

Комисија за јавне набавке 

Мониторинг имплементације Стратегије и 

извјештавање 

Начелник општине, Скупштина 

општине, Одјељење за општу 
управу; Одјељење за привреду и 

финансије; Одјељење за 

просторно уређење; Одјељење за 
локални развој и Одјељење 

комуналне полиције 

Разрада и усвајање Акционих за 

наредне године имплементације Стратегије 

Начелник општине, Скупштина 

општине, Одјељење за општу 

управу; Одјељење за привреду и 

финансије; Одјељење за 

просторно уређење; Одјељење за 

локални развој и Одјељење 
комуналне полиције 

Дефинисање кључних потреба за изградњом 

капацитета 

особља укљученог у имплементацију Стратегије 

 

Начелник Општине и 
начелници одјељења 
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ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ СТРАТЕШКИХ ЦИЉЕВА 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 1: РАЗВОЈ ПРИВРЕДЕ И ПРЕДУЗЕТНИШТВА 
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ОПЕРАТИВНИ 

ЦИЉЕВИ 
Програми/Пројекти 

ОЦ 1: Изграђена 

снажна  

предузетничка 

инфраструктура 

Регистар пројеката привреде општине Соколац 

"Започни свој посао" 

Анализа потреба привредника и инвеститора 
 за квалификованом радном снагом. 

Израда студије изводљивости о потенцијалима  

обновљивих извора енергије на подручју  
општине Соколац. 

Оснивање центра за обуку и 

преквалификацију 

ОЦ 2: Развијена 

дрвопрерађивачка 

индустрија уз висок 

степен 

финализације 

производа 

Ревитализација привредног друштва Нова Романија а.д. Соколац 

Аналитички приказ увоза у Републику Српску производа из 

области пољопривреде и сточарства 

Регистар слободних простора на територији општине Соколац 

Оснивање удружења пољопривредних произвођача 

ОЦ 3: Развијена и 

организована 

пољопривредна  

и сточарска 

производња 

Оснивање Задруге 

Подстицај развоју стакленичке и пластеничке  
производње 

Програм унапређења пољопривредне производње 

Ревитализација Центра за унапређење 

Пољопривреде  у брдско – планинском подручју 

Оснивање/ревитализација фарме крава у Подроманији 

Оснивање пољопривредне савјетодавне 

службе 

Организовање радионице о сакупљању споредних шумских 
производа 

ОЦ 4: Привлачна 

туристичка понуда 

Оснивање етно села на Романији 

"Романијска кућа" 

Израда сајта Туристичке организације Соколац 

Промоција туристичких потенцијала општине Соколац 

Сеоски туризам - могућност самозапошљавања 

Уређивање трим стазе на подручју Талина 

Обука о процесу брендирања домаћих производа 

Израда сувенира Романијске регије 
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СТРАТЕШКИ ЦИЉ 2: РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ 
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ОПЕРАТИВНИ 

ЦИЉЕВИ 
Програми/Пројекти 

ОЦ 1: Доношење 

комплетне 

просторно-планске 

документације 

Израда и усвајање урбанистичког плана  

за период до 2030. године 

Израда планско - урбанистичке 

документације 

 за проширење индустријске зоне 

ОЦ 2: Унапређење 

система 

водоснабдијевања 

и канализације 

Пројекат снабдијевања водом и канализације у Општини 

Соколац 

ОЦ 3: 

Модернизација 

путне 

инфраструктуре 

Изградња нових и проширење и 

реконструкција постојећих саобраћајница 

Изградња треће траке пута на дионици Љубогошта - 

Подроманија 

Изградња аеродрома Сарајево – локација Соколац 

ОЦ 4: 

Реконструкција и 

проширење 

топловодне мреже 

Реконструкција градске топлане 

ОЦ 5: 

Реконструкција 

уличне расвјете 

Нови систем јавне расвјете (LED расвјета) 
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СТРАТЕШКИ ЦИЉ 3: ИЗГРАДЊА МОДЕРНЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
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ОПЕРАТИВНИ 

ЦИЉЕВИ 
Програми/Пројекти 

ОЦ 1: Ефикасна 

локална самоуправа 

Увођење Е-управе („Е-Government) 

Обука административних службеника и функционера 

Увођење система оцјењивања/напредовања службеника 

Увођење електронске писарнице 

ОЦ2: Ефективна 

локална самоуправа 

Ефикаснија регистрација занатских и 

предузетничких радњи 

Формирање Канцеларије за локални развој 

Укључивање грађана/привредних субјеката 

/НВО сектора у процесе одлучивања 

ОЦ3: Економична 

локална самоуправа 

Рационализација унутрашњих организационих јединица и 

радних мјеста 

Реформа система наплате такса, пореза и других прихода 

општине 
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СТРАТЕШКИ ЦИЉ 4: УНАПРЕЂЕЊЕ ОПШТЕГ ЖИВОТНОГ СТАНДАРДА 

ГРАЂАНА 
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ОПЕРАТИВНИ 

ЦИЉЕВИ 
Програми/Пројекти 

 

ОЦ 1: Унапређење 

здравствене 

заштите 

Покретање Завода за форензичку психијатрију 

Реконструкција просторија за успоставу 

Центра за ментално здравље 

Набавка ултразвучног апарата 

Набавка покретног мамографа 

Праћење, анализа и дистрибуција информација о 

 здравственом стању становништва 

Набавка опреме и осавремењивање лабораторије 

Оснивање Фондације "Мајка и дијете" 

Техничко, кадровско, материјално и функционално  

оспособљавање породилишта 

ОЦ2: Унапређење 

социјалне 

заштите 

Повећање буџета Центра за социјални рад 

Побољшање социјалног положаја становништва 

 у стању посебних потреба 

ОЦ3: Унапређење 

образовања,  

културе и спорта 

Oбезбјеђивање кадра за рад у предшколској установи 

Санација и реконструкција Дома Културе 

Санација и реконструкција зграде и  

фискултурне сале Основне школе 

Увођење нових наставних планова и програма  

у СШЦ „Василије Острошки“ 

Стипендирање дефицитарних занимања 

ОЦ4: Повратак 

младих и  

развој омладинске 

политике 

"Ја имам идеју" 

Обезбјеђивање услова за повратак младих,  

образованих кадрова у општину 

Подршка повратку младих на село 

Реализација циљева Омладинске политике  

Републике Српске 
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СТРАТЕШКИ ЦИЉ 5: ОЧУВАНА ЖИВОТНА СРЕДИНА 
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ОПЕРАТИВНИ 

ЦИЉЕВИ 
Програми/Пројекти 

ОЦ 1: 

Институционално 

јачање цивилног 

сектора 

Организовање радионице  

 "Израда пројектних приједлога" 

Суфинансирање оснивања нових Удружења  

на територији општине 

Суфинансирање радионица о важности  

очувања 

 животне средине 

ОЦ 2: Побољшање 

стања животне  

средине 

Имплементација ЛЕАП-а 

Идентификација и санација дивљих депонија 
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ПРИЛОГ 1 

 

Напомена: Иако је у документу „Царинска тарифа БиХ 2012“ као јединица мјере за ову тарифну 

главу [m3], вриједности у доњој табели су дате у килограмима (јер је та јединица кориштена као 

статистички податак). Такође у дијаграму нису приказане вриједности за 2012 годину јер су то 

подаци само за првих 6 мјесеци 2012 па се као половични не могу упоређивати са подацима за 

читаву годину. 

Графички приказ увоза иверастих плоча  

 

 

4410 xxxx xx - Плоче иверице, плоче са усмјереним влакнима (OSB) и сличне плоче 
(нпр. wafer ploče) од дрвета и од осталих дрвенастих материјала, неагломерисане или 

агломерисане смолама или осталим органским везивним материјалима 

Статис 

пода за 

годину 2009. 2010. 2011. 

Првих 6 мјесеци 

2012. године 

Укупно за 3,5 

године 

Тарифни 

бр. 

Колич 

[kg] 

Вријед. 

[KM] 

Колич 

[kg] 

Вријед. 

[KM] 

Колич 

[kg] 

Вријед. 

[KM] 

Колич 

[kg] 

Вријед. 

[KM] 

Колич 

[kg] 

Вријед. 

[KM] 

4410 1110 10.702.16

2,76 

4.083.49

4,59 

13.477.

517,72 

5.131.32

0,57 

12.902.

111,93 

6.130.90

7,68 

5.276.140

,27 

2.487.47

1,26 

42.357.

932,68 

17.833.1

94,10 

4410 1130 10.713.16

9,28 

6.984.82

8,17 

10.948.

814,24 

6.647.06

8,75 

10.661.

971,57 

7.766.60

6,50 

5.596.157

,04 

4.087.39

9,94 

37.920.

112,13 

25.485.9

03,36 

4410 1150 908.600,5

2 

1.067.07

1,86 

980.95

1,89 

1.210.57

5,80 

873.60

1,54 

1.190.62

2,59 

317.987,7

5 

436.349,

42 

3.081.1

41,70 

3.904.61

9,67 

4410 1190 
0 0 

808.18

9,07 

394.334,

98 

1.131.7

78,04 

457.709,

37 

435.685,0

0 

188.081,

22 

2.375.6

52,11 

1.040.12

5,57 

4410 1210 
0   

322.31

3,70 

293.039,

66 

433.04

9,22 

427.533,

78 

209.788,9

2 

183.501,

62 

965.15

1,84 

904.075,

06 

4410 1290 
0 0 

15.346,

69 

15.166,6

1 0 0 0 0 

15.346,

69 

15.166,6

1 

4410 1900 
0 0 

54.050,
00 

17.039,1
5 

5.426,0
0 2.145,85 1.120,00 4.502,90 

60.596,
00 

23.687,9
0 

4410 9000 3.182.726

,86 

1.496.77

9,26 

1.330.2

85,80 

399.818,

33 

1.669.2

51,76 

642.564,

57 

909.107,1

0 

351.248,

53 

7.091.3

71,52 

2.890.41

0,69 

 
25.506.65

9,42 

13.632.1

73,88 

27.937.

469,11 

14.108.3

63,85 

27.677.

190,06 

16.618.0

90,34 

12.745.98

6,08 

7.738.55

4,89 

93.867.

304,67 

52.097.1

82,96 
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ПРИЛОГ 2 

Назив пројекта СЦ 1 

"Започни свој посао" ОЦ 1 

Кратак опис: 

У циљу смањења незапослености на подручју општине, те побољшању животног 

стандарда становника, неопходно је пружити помоћ (консалтинг) постојећим малим и 

средњим предузећима, о начинима и могућностима повлачења доступних 

подстицајних средстава и проширењу постојећих капацитета. Такође се желе 

стимулисати становници Општине Соколац, (посебно млади људи) да се 

самозапошљавају, кроз креирање и развој пословних идеја, за које ће имати 

неопходну подршку кроз све фазе оснивања малих предузећа.  У оквиру овог пројекта 

ће се спроводити слиједеће активности: 

Адаптација  простора за потребе канцеларије при Општини 

Опремање простора потребном техничком опремом 

Оспособљавање стручног лица за рад на наведеној проблематици 

Израда плана и програма рада. 

Циљна група: 

Млади незапослени људи  

Ученици средњих школа 

НВО сектор 

Очекивани резултати 

Оснивање нових  малих предузећа 

Повећан број запослених 

Процијењена вриједност пројекта: Трајање пројекта: 

4000,00 КМ 12 мјесеци 

Носиоци активности: Партнери 

Општина Соколац 

Средњошколски центар 

Јавна предузећа општине Соколац 

УСАИД, ФИРМА, ФАРМА 

остали страни партнери 
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Назив пројекта СЦ 1 

Анализа потреба привредника и инвеститора 

 за квалификованом радном снагом 
ОЦ 1 

Кратак опис: 

Један од проблема са којима се суочавају локалне заједнице у Републици Српској 

јесте недостатак одређених занимања односно образовних профила. Осим 

високообразованих кадрова као нпр. дипломирани инжењер архитектуре, професор 

физике, дипломирани дефектолог,  васпитач у предшколској установи и сл., евидентан 

је дефицит керамичара, обућара, аутолимара, фризера и другиох заната који ће бити 

установљени након имплементације пројекта. 

Овим пројектом ће се утврдити чињенично стање у погледу потреба тржишта, те у 

складу са тим дати приједлог за корекцију наставних планова у средњошколском 

центру, али и извршити преквалификација/доквалификација запослених лица. 

Циљна група: 

Локални привредници 

Инвеститори 

Незапослена лица 

Очекивани резултати 

Детаљна анализа постојећих кадрова (запослених и незапослених). Дефинисање 

потреба постојећих и будућих инвеститора за одређеним образовним профилима. 

Утврђени потребни образовни профили путем доквалификације или 

преквалификације.  Стварање нових радних мјеста за одређена занимања у складу са 

захтјевима инвеститора. Побољшање постојећих наставних планова у 

средњешколском образовању, те уврштавање нових (потребних) кадрова који ће моћи 

наћи запослење на подручју општине Соколац.  

Процијењена вриједност пројекта: Трајање пројекта: 

10.000,00 КМ 5 мјесеци 

Носиоци активности: Партнери 

Општина Соколац 

Средњошколски центар 

Јавна предузећа 

Приватни сектор 

Средњошколски центар 

Ентитетска министарства 

НВО 
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Назив пројекта СЦ 1 

Израда студије изводљивости о потенцијалима 

обновљивих извора енергије на подручју општине 

Соколац 

ОЦ 1 

Кратак опис: 

Узимајући у обзир чињенице као што су: европски подтсицаји развоју технологија за 

добијање зелене енергије (а што је препознато и од стране Републике Српске), 

расположивости биомасом општине Соколац, те повољним географским положајем 

потребно је урадити Студију изводљивости покретања једног таквог постројења на 

територији општине. 

Студијом би се утврдила оправданост и вриједност улагања. 

НАПОМЕНА: 

Уколико би се представници локалне самоуправе званично обратили италијанској 

фирми “CGE Engineering” иста има праксу да пошаље своје стучњаке да о свом 

трошку направе Студију изводљивости као основ за њихово финансијско учешће у 

пројекту. 

Циљна група: 

Локална заједница 

Привредници  

Очекивани резултати 

Урађена анализа природних услова општине Соколац те потенцијала за увођење и 

кориштење обновљивих извора енергије.  

Дефинисани приоритети у будућности на бази којих ће се израдити Стратегија 

примјене обновљивих извора енергије   

Процијењена вриједност пројекта: Трајање пројекта: 

Нема трошкова 5 мјесеци 

Носиоци активности: Партнери 

Влада Републике Српске 

Општина Соколац 

ЈП „Шуме Републике Српске“ а.д 

Соколац 

“CGE Engineering” Италија 
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Назив пројекта СЦ 1 

Оснивање центра за обуку и 

преквалификацију 
ОЦ 1 

Кратак опис: 

Пројекат би био реализован у сарадњи више институција и то Министарства просвјете 

и културе, Средње школе Соколац, Завода за запошљавање РС и општине Соколац. У 

складу са захтјевима тржишта за одређеним образовним профилима, промјеном 

занимања или стицањем виших квалификација значајно се повећавају шансе за посао. 

Центар би био механизам којим би се олакшало запошљавање путем 

преквалификација и доквалификација у процесима запошљавања кроз оспособљавање 

и обуку. Реализацијом тог пројекта даће се допринос развоју неформалног сектора 

образовања.  

Циљна група: 

Сви заинтересовани за квалификацију и доквалификацију 

Очекивани резултати 

Дефинисање дефицитарних образовних профила 

Омогућавање преквалификације и доквалификације 

Пружање савјетодавне помоћи при избору нове каријере 

Праћење потреба за одређеним профилима 

Смањење опште незапослености 

Процијењена вриједност пројекта: Трајање пројекта: 

10.000,00 КМ 5 мјесеци 

Носиоци активности: Партнери 

Средњошколски центар Соколац 
Министарство просвјете и културе РС, 

ФИРМА 
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Назив пројекта СЦ 1 

Регистар пројеката привреде општине Соколац ОЦ 2 

Кратак опис: 

Да би било који пројекат, из области привреде, био означен као квалитетан за 

општину Соколац потребно је да исти проистекне из реалне ситуације која влада у 

општини. 

Правовремена разрада пројекта и квалитетна презентација истог даје предност тако 

припремљеном пројекту над остлим пројектима које разматрају инострани или домаћи 

донатори, односно инвеститори. 

У разговорима са инвеститорима који су заинтересовани за инвестирање у већи број 

пројеката тако припремљен регистар би био од великог значаја. 

Кратак опис: 

Привредници општине Соколац 

Очекивани резултати 

Већи прилив усмјерених инвестиција, донација, повољних и бесповратних кредита за 

развој привредног амбијента општине. 

Процијењена вриједност пројекта: Трајање пројекта: 

Нема додатних издвајања из буџета  

Општине 
Континуирано 

Носиоци активности: Партнери 

Одјељење за привреду Општине 

Соколац 
Локални привредници 
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Назив пројекта СЦ 1 

Ревитализација привредног друштва Нова 

романија а.д. Соколац 
ОЦ 2 

Кратак опис: 

Привредно друштво Нова романија посједује инфраструктуру која карактерише 

велика привредна друштва, па је због тога Стратегијом развоја Општине Соколац 

препознато као  један од могућих генератора развоја Општине. Имајући у виду 

тренутну ситуацију у којој се налази ово привредно друштво, потребно је  уложити 

додатне напоре у виду пројеката који ће привући потенцијалне инвеститоре, а у циљу 

оживљавања Нове Романије. 

Циљна група: 

Република Српска а превасходно локална заједница и њени житељи. 

Очекивани резултати 

Генератор привредног опоравка локалне заједнице, смањење незапослености, 

повећање широке потрошње 

Процијењена вриједност пројекта: Трајање пројекта: 

Према пројекту У складу са динамиком инвестирања 

Носиоци активности: Партнери 

Влада Републике Српске у сарадњи са 

локалном заједницом 
Инвеститори 
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Назив пројекта СЦ 1 

Аналитички приказ увоза у Републику Српску 

производа из области пољопривреде и 

сточарства 

ОЦ 2 

Кратак опис: 

За покретање планске производње одређених култура у складу са захтијевима тржишта 

Републике Српске и шире, неопходно је имати анализу увезених количина и 

вриједности производа који се могу производити на територији општине те планирати 

подстицаје за развој пољопривреде и сточарства. 

Циљна група: 

Житељи локане заједнице 

Очекивани резултати 

Планска производња одређених пољопривредних култура у складу са захтијевима 

тржишта и плански развој сточарства. 

Повећање запослености и животног стандарда у локалној заједници. 

Процијењена вриједност пројекта: Трајање пројекта: 

Према пројекту Континуирано 

Носиоци активности: Партнери 

Локална власт 
УИО БиХ 

Општина Соколац 
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Назив пројекта СЦ 1 

Регистар слободних простора на територији 

општине Соколац 
ОЦ 2 

Кратак опис: 

У циљу бољег информисања потенцијалних инвеститора тј. бољег повезивања понуде 

и потражње за просторима који могу послужити за обављање дјелатности која доноси 

профит потребно је обезбиједити редовно ажуриран регистар истих.  

Циљна група: 

Инвеститори 

Очекивани резултати 

Повећан број инвестиција, боља искориштеност простора који не доносе или доносе 

врло мало профита 

Процијењена вриједност пројекта: Трајање пројекта: 

Према пројекту Континуирано 

Носиоци активности: Партнери 

Органи локалне власти 

Министарство индустрије, енергетике и 

рударства 

Општина Соколац 
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Назив пројекта СЦ 1 

Оснивање Удружења пољопривредних произвођача ОЦ 3 

Кратак опис: 

Удруживањем пољопривредних произвођача створили би се предуслови за 

заједничко наступање према великим купцима као и према добављачима чиме би се 

постигли бољи услови пословања, јер се због уситњености не може заједнички 

дјеловати. На овај начин ће се лакше постићи јединствени ставови са којима ће 

удржење као правно лице моћи преговарати са локалном управом и надлежним 

министарствима. 

Циљна група: 

Становници Општине 

Пољопривредни произвођачи 

Очекивани резултати 

Заједничко дјеловање на општинском и регионалном нивоу 

Повезивање са другим удружењима 

Постизање континуиета и квалитета производње пољопривредних производа 

Бољи услови код набавке производа и сировина за саму производњу 

Лакше добијање подстицаја за развој пољопривреде 

Процијењена вриједност пројекта: Трајање пројекта: 

1.000,00 КМ Континуелно 

Носиоци активности: Партнери 

Општина Соколац 

Пољопривредни произвођачи 

Министарство пољопривреде, 

шумарства и водопривреде 



 

СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА 

ОПШТИНЕ СОКОЛАЦ 

115 

Назив пројекта СЦ 1 

Оснивање Задруге ОЦ 3 

Кратак опис: 

Оснивањем Задруге ће се ријешити многобројна питања у области пољопривредне 

производње. Задруга ће бити мјесто на којем ће се сакупљати пољопривредни 

произвођачи, размјењивати знања и искуства, али такође ће се вршити сакупљање и 

откуп одређених производа од стране локалног становништа. Активан рад Задруге ће 

сигурно бити незамјењив за сеоско становништво које се између осталог бави и 

сакупљањем љековитог биља у сезони. С обзиром на тренутно стање у области 

пољопривреде и тржишту пољопривредних производа произвођачи са подручја 

општине Соколац нису довољно конкуретни и способни да самостално наступају на 

тржишту.  Организовање кроз задруге је неопходно ради заједничког наступа на 

тржишту. 

Циљна група: 

Пољопривредни произвођачи 

Локално становништво 

Пољопривредна удружења 

Очекивани резултати 

Ситни пољопривредни произвођачи би временом прешли из категорије 

егзистенцијалних у комерцијалне произвођаче, ојачани у складу са стандардима ЕУ и 

диверзификација животних услова на селу кроз пољопривредне и непољопривредне 

активности.Приступ тржишту за ситне произвођаче би био много једноставнији, 

приступ одређеним финансијским услугама, обукама и подстицајима би био бољи. 

Процијењена вриједност пројекта: Трајање пројекта: 

20.000,00 КМ Континуелно 

Носиоци активности: Партнери 

Одјељење за привреду 

Пољопривредни произвођачи 

Министарство пољопривреде, шумарства и 

водопривреде 

Агенција ѕа пружање стручних услуга у 

пољопривреди 

Страни фондови 
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Назив пројекта СЦ 1 

Подстицај развоју стакленичке и пластеничке 

производње 
ОЦ 3 

Кратак опис: 

Циљ је пружање помоћи заинтересованом становништву у проналаску средстава за 

подизање стакленика или пластеника. Потребно је стално едуковати и усмјеравати 

становнике на постојећа и доступна им средства за ову грану пољопривреде. Такође је 

циљ и да Општина учествује у планској производњи одређених врста воћа или поврћа 

(у складу са претходно анализираним потребама тржишта), кроз давање једнократних 

износа за проширење постојећих капацитета или пак консултативне помоћи. 

Циљна група: 

Пољопривредна газдинства на општини Соколац 

Пољопривредни произвођачи 

Удружења пољопривредника на општини 

Очекивани резултати 

Пораст запослености 

Пораст прихода 

Интензивирање пољопривредне производње 

Развој села 

Процијењена вриједност пројекта: Трајање пројекта: 

У складу са буџетом Општине  Континуелно 

Носиоци активности: Партнери 

Одјељење за привреду 

Министарство пољопривреде, шумарства 

и водопривреде, Пољопривредна 

газдинства, задруге и удружења, страни 

фондови. 
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Назив пројекта СЦ 1 

Програм унапређења пољопривредне 

производње 
ОЦ 3 

Кратак опис: 

Програм унапређења пољопривредне производње има за циљ да развије и 

унаприједи пољопривредну производњу на подручју општине Соколац. Идеја је да 

се дају подстицај пољопривредним произвођачима у циљу проширивања постојећих 

капацитета, те да се повећа број тржишно оријентисаних домаћинстава. Обзиром да 

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске у 

складу Правилником даје подстицаје за пољопривредну производњу, Општина ће 

пружити потребну помоћ у прикупљању потребне документације у циљу 

остваривања подстицаја.  

Циљна група: 

Пољопривредна газдинства на Општини Соколац 

Пољопривредни произвођачи 

Удружења пољопривредника на општини 

Задруге 

Очекивани резултати 

Пораст запослености 

Пораст прихода 

Интензивирање пољопривредне производње 

Развој села 

Процијењена вриједност пројекта: Трајање пројекта: 

У складу са буџетом Општине Континуелно 

Носиоци активности: Партнери 

Општина Соколац 

Министарство пољопривреде, шумарства и 

водопривреде, 

Пољопривредна газдинства, задруге и 

удружења 
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Назив пројекта СЦ 1 

Ревитализација Центра за унапређење 

пољопривреде у брдско – планинском подручју 
ОЦ 3 

Кратак опис: 

Пројектом би се поново покренула производња сјеменског кромпира и неких сорти 

стрних жита, а према познатој методологији која се примјењивала и раније. Близина 

Пољопривредног факултета у Источном Сарајеву јесте предност коју ћемо 

искористити у погледу пружања потребних консултација и услуга од стране њихових 

експерата,  а Центар ће бити и научно - истраживачка база за потребе особља 

Универзитета у Републици Српској. У почетној фази реализације, пласман ће се 

вршити на територији РС/БиХ, а касније и у региону.  

Циљна група: 

Пољопривредни произвођачи и удружења на општини и шире 

Пољопривредне задруге 

Општина Соколац 

Универзитет у Источном Сарајеву, Универзитет у Бања Луци и др. 

Очекивани резултати 

Отварање нових радних мјеста 

Побољшање економских и социјалних ефеката на подручју општине 

Смањење увоза безвирусног сјемена кромпира 

Смањење увоза сорти стрних жита 

Процијењена вриједност пројекта: Трајање пројекта: 

4.000 000,00 КМ  5 година 

Носиоци активности: Партнери 

Општина Соколац 

Универзитет у Источном Сарајеву 

(Пољопривредни факултет) 

ФАО средства 

Министарство пољопривреде, шумарства 

и водопривреде 

 



 

СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА 

ОПШТИНЕ СОКОЛАЦ 

119 

Назив пројекта СЦ 1 

Оснивање/ревитализација фарме крава у 

Подроманији 
ОЦ 3 

Кратак опис: 

Пројекат подразумијева оснивање односно ревитализацију фарме музних крава, чија 

ће намјена поред запошљавања бити и развој сточарства на подручју општине. 

Планирани обим производње је 200 музних крава за које је потребно адаптирати 

постојеће капацитете и инфраструктуру. Такође је потребно извршити набавку 

машинског прстена, неопходног за производњу кабасте хране за исхрану грла. 

Произведено млијеко ће бити пласирано на тржиште путем локалних и регионалних 

мљекара. Значајно је истаћи да ће фарма бити у власништву Општине. 

 Пројектом ће се аплицирати за средства више различитих донатора. 

Циљна група: 

Пољопривредни произвођачи/сточари 

Локално становништво 

Локална заједница 

Очекивани резултати 

Запослено 10 људи 

Развијеније сточарство (производња млијека и меса) 

Смањење незапослености 

Процијењена вриједност пројекта: Трајање пројекта: 

 922.485,00 EURO 2 године 

Носиоци активности: Партнери 

Општина Соколац 

Министарство пољопривреде,  

шумарства и водопривреде РС 

USAID, FIRMA, FARMA, Влада Велике 

Британије 
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Назив пројекта СЦ 1 

Оснивање пољопривредне савјетодавне 

службе 
ОЦ 3 

Кратак опис: 

Пољопривредна савјетодавна служба, ће дјеловати при Административној служби 

општине Соколац, вршиће анализу увоза пољопривредних производа те у складу са 

тим пружати стручну помоћ у планској производњи поврћа и воћа, потребама 

примјене заштите биљака, посредовати у успостављању сарадње са прерађивачима и 

јавним сектором (институцијама), те у реализацији подстицајних мјера и других 

програма финансираних од стране различитих организација. 

Циљна група: 

Становници Општине 

Пољопривредни произвођачи 

Очекивани резултати 

 

Развој сеоских и руралних подручја 

Планска производња поврћа, житарица и др.  

Приступ новим знањима и технологијама 

Унапређење пољопривредне производње 

 

Процијењена вриједност пројекта: Трајање пројекта: 

40 000,00 КМ 1 година 

Носиоци активности: Партнери 

Општина Соколац 
Министарство пољопривреде, 

шумарства и водопривреде 
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Назив пројекта СЦ 1 

Организовање радионице о сакупљању 

споредних шумских производа 
ОЦ 3 

Кратак опис: 

Пројектом ће се окупити заинтересоване стране (становништво и НВО сектор) и 

едуковати о слиједећим темама: 

 Потенцијали споредних шумских производа (гљиве, љековито биље, дивље 

воћарице) на подручју општине Соколац  

 Вријеме и начин сакупљања одређених биљних врста/гљива 

 Начин сушења и складиштења 

 Могућности откупљивања путем задруге Општине Соколац 

Циљна група: 

 

Пољопривредни произвођачи 

Локално становништво 

НВО сектор 

 

Очекивани резултати 

Повећана заинтересованост становништва за сакупљање споредних шумских 

производа 

Повећан број људи који на овај начин обезбјеђују сопствена примања 

Дефинисање потенцијала општине Соколац за сакупљање споредних шумских 

производа 

Уврштавање ових информација у туристичку понуду општине - планински туризам 

Процијењена вриједност пројекта: Трајање пројекта: 

5000,00 КМ Континуелно 

Носиоци активности: Партнери 

Одјељење за привреду 

Пољопривредни произвођачи 

Удружење пољопривредних 

произвођача, едукатори/експерти 

Министарство пољопривреде, шумарства и 

водопривреде 

ЈП "Шуме Републике Српске" 

Шумарски факултет Бања Лука 

ШГ "Романија" Соколац 

Домаћи и страни донатори 
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Назив пројекта СЦ 1 

Оснивање етно села на Романији ОЦ 4 

Кратак опис: 

Циљ пројекта је покретање туризма на романијском подручју. Имајући у виду 

природне карактеристике и потенцијале, потребно  је направити добру полазну 

основу за развој еко и етно туризма реализацијом овог пројекта. Обзиром на свјетске 

трендове, те сеоски туризам као све присутнији вид дјелатности, изградњом етно села 

на Равној Романији би се привукло и локално становништво које станује у 

непосредној близини за оспособљавање својих домаћинстава и обезбјеђивање 

смјештајних капацитета, а у сврху бављења сеоским туризмом. Имајући у виду 

комплексност овог пројекта, непопходно га је реализовати у неколико етапа: 

 одабир локације 

 рјешавање питања инфраструктуре 

 подизање неколико еко-етно кућа са пратећим садржајима 

 опремање еко кућа за смјештај туриста 

 рекламирање етно села 

 

Циљна група: 

Становници општине Соколац 

Потенцијални домаћи и страни туристи  

Школе и школска омладина 

Очекивани резултати 

Промоција туризма на подручју општине Соколац. 

Привлачење страних инвестиција 

Промоција културних вриједности 

Привлачење домаћих и страних туриста 

Промоција домаћих производа и рукотворина 

Запошљавање одређеног броја људи 

Процијењена вриједност пројекта: Трајање пројекта: 

Према пројекту 7 мјесеци 

Носиоци активности: Партнери 

Општина Соколац 

НВО сектор 

Министарства (ентитетска и државна) 

ЈИЦА, УСАИД, остали страни фондови 
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Назив пројекта СЦ 1 

"Романијска кућа" ОЦ 4 

Кратак опис: 

Романијска кућа јесте дио туристичке понуде Романијске регије у оквиру које би се 

значајно допринјело развоју туризма општине Соколац. Пројектом је предвиђен 

одабир наповољније локације за подизање дрвеног објекта у којем би се изложиле 

рукотворине са овог подручја, те типични домаћи производи као  што је домаћа ракија 

и кајмак. Такође би се представио историјат регије те туристичке занимљивости 

подручја. Романијска кућа би била повезана са сајтом туристичке организације. Ту би 

се поред претходно поменутих производа нашли и домаћи чајеви, сушени плодови 

дивљих воћкарица те остале љековите биљка. На овај начин би увезали Туристичку 

организацију општине, НВО сектор и становништво заинтересовано за туризам. У 

оквиру пројекта би се спровеле слиједеће активности: Израда пројектне 

документације "Романијске куће" са предрачуном трошкова; Одабир локалитета; 

Набавка потребне опреме (расхладних ветрина);  Прикупљање потребних 

информација о историјату које ће се сликом представити;  Прикупљање рукотворина, 

старих алата и оруђа са регије; Промоција "Романијске куће" преко сајта Туристичке 

организације и mедијска промоција овог пројекта 

Циљна група: 

Становници општине Соколац 

Потенцијални домаћи и страни туристи  

Очекивани резултати 

Оснивање Романијске куће; Промоција етно туризма Романијске регије; Увезивање и 

активирање НВО сектора; Увезивање са туристичком организацијом; Долазак туриста 

на ову дестинацију; Привлачење страних инвестиција за развој планинског, етно и 

сеоског туризма; Запослење одређеног броја становника (стално или повремено) 

Процијењена вриједност пројекта: Трајање пројекта: 

Према пројекту 5 мјесеци 

Носиоци активности: Партнери 

Општина Соколац 

Министарство трговине и туризма РС 

Министарство пољопривреде, шумарства 

и водопривреде РС, Министарство 

спољне трговине и економских односа 

БиХ (JICA, UNDP, USAID) 
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Назив пројекта СЦ 1 

Израда сајта Туристичке организације Соколац ОЦ 4 

Кратак опис: 

Циљ пројекта је да се направи први корак у промовисању туризма овог подручја. 

Квалитетно урађен сајт туристичке организације ће бити основа за анимирање 

становништва о предностима бављења првенствено сеоским, затим еко, етно и 

планинским туризмом, имајући у виду природне карактеристике општине. Осим тога,  

сајт  треба бити уређен тако да потенцијални туристи могу наћи све потребне 

информације о туризму овог подручја, занимљивостима које могу видјети, 

смјештајним капацитетима, природним карактеристикама и др.  

Циљна група: 

Становници општине Соколац 

Потенцијални туристи 

Очекивани резултати 

Урађен сајт туристичке организације општине Соколац који ће служити за промоцију 

туризма овог подручја. Увезивање са Туристичком организацијом Републике Српске, 

те осталим Удружењима и организацијама. Стварање основе за будуће привлачење 

инвестиција. 

Процијењена вриједност пројекта: Трајање пројекта: 

10 000,00 КМ Континуелно 

Носиоци активности: Партнери 

Општина Соколац 
Министарство трговине и туризма 

Туристичка организација РС 
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Назив пројекта СЦ 1 

Промоција туристичких потенцијала Општине 

Соколац 
ОЦ 4 

Кратак опис: 

Да би општина Соколац била препозната као занимљива туристичка дестинација, 

потребно је креирати промотивни материјал (српску и енглеску верзију) који ће се 

дистрибуирати широм БиХ (свим туристичким организацијама), а у циљу 

рекламирања. У ту сврху је потребно спровести слиједеће активности: 

 Прикупљање постојећих информација о туристичким потенцијалима општине 

Соколац (природни ресурси, вјерски туризам, могућности еко и етно туризма, 

сеоски туризам) 

 Превод текста на енглески језик 

 Техничка припрема лифлета и промотивних летака за штампу 

 Штампање одређеног тиража у зависности од расположивих средстава 

 Дистрибуирати материјал свим туристичким организацијама у БиХ 

Циљна група: 

Становници општине Соколац 

Потенцијални домаћи и страни туристи  

Туристичке организације у Републици Српској 

Очекивани резултати 

Израда промотивног материјала који ће бити дистрибуиран широм РС. 

Увезивање са осталим Туристичким организацијама у ближем региону у циљу 

повлачења средстава из иностраних фондова за развој регионалног туризма.  

Процијењена вриједност пројекта: Трајање пројекта: 

8 000,00 КМ годишње 2013-2020 

Носиоци активности: Партнери 

Општина Соколац 

Туристичка организација Соколац 

НВО сектор 

Министарство трговине и туризма РС 

ТОРС 
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Назив пројекта СЦ 1 

Сеоски туризам - могућност самозапошљавања ОЦ 4 

Кратак опис: 

Увођење сеоског туризма као вида туристичке дјелатности све више добија на значају. 

Општина Соколац (нарочито рурални дијелови) имају потребне природне предуслове 

за развој ове привредне гране. Циљ је да се едукацијом и подршком за опремање 

потребних смјештајних капацитета привуче сеоско становништво за бављење сеоским 

туризмом. Свако регистровано домаћинство треба бити категорисано према 

Правилнику Министарства трговине и туризма Републике Српске, те промовисано 

путем сајта туристичке организације Соколац. На овај начин ће се направити први 

корак у сачињавању туристичке понуде Општине Соколац у коју ће бити уврштена сва 

сеоска домаћинства која су регистрована и категорисана. Сајт Туристичке 

организације ће бити основа за њихову промоцију и представљање туристима.  

Циљна група: 

Становници општине Соколац 

Потенцијални туристи 

НВО сектор 

Очекивани резултати 

Развој сеоског туризма 

Повећање прихода сеоског становништва 

Промоција туристичких потенцијала општине Соколац 

Процијењена вриједност пројекта: Трајање пројекта: 

Према пројекту 2013 - 2020 

Носиоци активности: Партнери 

Општина Соколац 

НВО сектор 

Министарство пољопривреде, 

шумарства и водопривреде, 

Министарство трговине и 

туризма 

ЈICA, USAID, UNDP, Амбасаде у 

БиХ 
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Назив пројекта СЦ 1 

Уређивање трим стазе на подручју Талина ОЦ 4 

Кратак опис: 

Трим стаза је стаза или пут који се користи за шетњу, бициклизам или неке друге 

активности.  Трим стаза је изузетно корисна и подесна за масовну активност, јер се 

лако одржава, а израда и обнављање справа не траже пуно времена и средстава.                                                                                                                                                                                                          

Подручје Талина је веома погодно за рекреацију и представља мјесто окупљања 

становника заинтересованих за рекреацију.  

Циљ овог пројекта је да дјеци, спортистима, туристима, пензионерима и радним 

људима наше Општине да могућност да користе један природни али и савремено 

уређени амбијент за физичко вјежбање у циљу рекреације, одмора и одржавања добре 

физичке кондиције потребне за свакодневне послове и друге активности, као и за 

спортско усавршавање не само појединаца већ и екипа, што може само да обогати 

туристичку понуду Сокоца.   

Циљна група: 

Становници општине Соколац 

Туристи 

Очекивани резултати 

Сређивање подручја Талина и прилагођавање потребама локалног становништва и 

туриста. Проширење туристичке понуде општине Соколац 

Процијењена вриједност пројекта: Трајање пројекта: 

20.000,00 КМ 3 мјесеца 

Носиоци активности: Партнери 

Начелник општине са стручним 

службама 

Туристичка организација општине 

Соколац 

ЈП „Српске шуме“ 

Министарство за трговину и туризам РС,  

Фонд за заштиту животне средине и 

енергетску ефикасност РС 
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Назив пројекта СЦ 1 

Обука о процесу брендирања  домаћих производа ОЦ 4 

Кратак опис: 

Обзиром да Стратегија развоја Општине подразумијева развој пољопривреде и 

туризма, те производњу брендираних домаћих производа (као што је димљени 

кајмак), неопходно је створити предуслове и осопособити кадрове за сам процес 

брендирања и цертификације сваког од производа. 

Процес брендирања домаћих производа јесте прва и незаобилазна фаза у развоју 

туризма, пољопривреде али и других привредних дјелатности. . Стечена знања ће 

бити пренешена на заинтересоване стране кроз организоване обуке и радионице. 

Пројектом ће се извршити обука представника различитих сектора као нпр. 

пољопривредни произвођачи, представници Удружења пољопривредних произвођача, 

заинтересовани становници за сеоски туризам, представници Општине и др., на начин 

да стекну потребна знања о цјелокупном процесу брендирања домаћих производа, 

потребним условима и законском регулативном која регулише ову област. Тиме ће се 

направити први корак у дефинисању производа романијске регије који ће проћи овај 

процес и након брендирања постати препознатљиви. 

Циљна група: 

Становници заинтересовани за сеоски туризам 

Мала и средња предузећа 

Туристичка организација општине Соколац 

Туристичка организација Републике Српске 

НВО сектор 

Очекивани резултати 

Успјешан процес брендирања и цертификације домаћих производа. 

Процијењена вриједност пројекта: Трајање пројекта: 

3500,00 1 мјесец 

Носиоци активности: Партнери 

Одјељење за привреду 

Министарство трговине и туризма 

Републике Српске 

Министарство пољопривреде, 

шумарства и водопривреде 

Републике Српске 
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Назив пројекта СЦ 1 

Израда сувенира Романијске регије ОЦ 4 

Кратак опис: 

Развој туризма романијске регије захтијева велики број континуелних активности 

које ће се спроводити у наредном периоду. Да би туристичка понуда неке регије била 

препознатљива неопходно је између осталог креирати сувенир који ће бити 

"заштитни знак" датог подручја. Креирањем и производњом "Романијског" сувенира 

постаћемо препознатљиви као туристичка дестинација, а тиме ћемо вршити и сталан 

маркетинг, јер је општепозната чињеница да туристи купују сувенире као успомену 

на дестинације гдје су били. Креирање сувенира и његова израда ће бити значајан 

искорак у развоју туризма Општине и исти и био доступан туристима на више 

продајних мјеста (туристичка организација, Романијска кућа, етно село и др.). 

Циљна група: 

Становници општине Соколац 

Домаћи и страни туристи 

Очекивани резултати 

Стална промоција подручја Сокоца као туристичке дестинације 

Процијењена вриједност пројекта: Трајање пројекта: 

15.000,00 континуелно 

Носиоци активности: Партнери 

Одјељење за привреду 

Министарство трговине и туризма 

ТОРС 

Туристичка организација Соколац 
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Назив пројекта СЦ 2 

Израда и усвајање Урбанистичког плана за 

период до 2030. године 
ОЦ 1 

Кратак опис: 

Развој подручја општине Соколац се мора одвијати у складу са Урбанистичким 

планом којим ће се дефинисати основни циљеви, правци и инструменти развоја 

урбаног подручја општине. У досадашњем периоду, општина Соколац је посједовала 

урбанистички план чији је рок важења истекао. Пројектом би се урадила потребна 

припрема, израда и усвајање Урбанистичког плана као као важног просторно - 

планског документа којим би се   утврдила начела и циљеви просторног развоја 

урбаног дијела општине, организација простора, његова заштита и коришћење. 

Урбанистички план урбаног подручја општине Соколац биће усвојен за период од 

2013. до 2030. године. 

Циљна група: 

 

Становници општине, а нарочито урбаног подручја 

Мала и средња предузећа и сви привредни субјекти 

Потенцијали и постојећи инвеститори  стамбених, пословних и других објеката 

 

Очекивани резултати 

 

Да би се стекли потребни услови за пројектовање у првој фази, а онда и изградњу 

објеката у наредним фазама, Урбанистичким планом ће се дефинисати границе овог 

подручја те извршити уређење градског грађевинског земљишта. Овим ће се стећи 

потребни услови за изградњу објеката у складу са планом, а тиме ће се дефинисати 

изглед Општине Соколац.  

 

Процијењена вриједност пројекта: Трајање пројекта: 

Према пројекту 2 године 

Носиоци активности: Партнери 

Одјељење за просторно уређење и 

стамбено – комуналне послове 

Влада РС 

Савјети мјесних заједница у 

урбаном подручју 
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Назив пројекта СЦ 2 

Пројекат снабдијевања водом и канализације у 

Општини Соколац 
ОЦ 2 

Кратак опис: 

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 се са ових изворишта транспортује према 

граду снабдијевајући водом и насеља која се налазе на трасама доводних цјевовода.  Може 

се рећи да су ово три одвојена подсистема, међутим у сваком тренутку се могу спојити и у 

јединствен систем јер су физички одвојени само путем затварача.Канализациони систем 

Сокоца није ријешен на задовољавајући начин и не одговара  тренутним потребама насеља. 

Број људи прикључених на канализациону мрежу је 7.016 док остали користе септичке 

јаме. Постојећи систем прикупљања отпадних вода је сепаратни, просторно и по 

капацитету ограничен. Посебан проблем представљају отпадне воде од текстилне, 

прехрамбене и дрвне индустрије, које се без икаквог претходног третмана испуштају у 

ријеку Решетницу, која понире и директно утиче на загађење подземља сливног подручја 

ријеке Праче. (слив ријеке Дрине). Главни циљ пројекта је смањење необрачунатих 

количина воде у водоводном систему, смањење трошкова погона и одржавања система те 

повећање броја корисника и њихово континуирано снабдијевање квалитетном питком 

водом, као и побољшање санитационе ситуације у Сокоцу кроз проширење обухвата 

система и смањивање броја септичких јама у употреби. Такође, очекује се да ће 

реализацијом овог доћи до значајног побољшања здраственог стања становника општине и 

доприњети бржем испуњавању услова који се у будућности траже законодавством ЕУ у 

области заштите животне средине. Пројекат ће се имплементирати кроз четири 

компоненте, а за 2013. Годину је планирана имплементација прве компоненте. 

Циљна група: 

Становници Општине Соколац 

Очекивани резултати 

Побољшање система водоснабдијевања 

Успостављање квалитетније система канализације на подручју Општине 

Повећање броја прикљученог становништва са тренутних 12.000 становника на 16.400 

у 2023. години.Такође, кроз инвестицију у систем канализације, планира се повећање 

броја прикљученог становништва са тренутних 7.000 на 11.000 у 2023. години.  

Процијењена вриједност пројекта: Трајање пројекта: 

Према Пројекту до 2023. године 

Носиоци активности: Партнери 

Општина Соколац 
Европска Инвестициона Банка, Грант 

ИПА, Министарство  финансија РС 
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Назив пројекта СЦ 2 

Израда планско - урбанистичке документације за 

проширење индустријске зоне  
ОЦ 1 

Кратак опис: 

 

Индустријске зоне су изузетно ефикасан начин за привлачење инвестиција, уз услов 

да су инфраструктурно опремљене (приступни путеви, вода, струја, канализација). 

Неопходно је проширити постојећу индустријску зону рјешавањем имовинско-

правних односа и изградњом потребне инфраструктуре. 

У циљу развоја и могућности аплицирања за средства домаћих и страних фондација и 

инвеститора потребно је сагледати постојећу инфраструктуру те у складу са 

доступним средствима и визијом развоја Општине, израдити потребну документацију 

за проширење постојеће индустријске зоне у Подроманији.   

 

Циљна група: 

 

Инвеститори 

Становници општине Соколац 

Привредници општине Соколац 

 

Очекивани резултати 

 

Пораст запослености 

Нове инвестиције 

Нова радна мјеста 

 

Процијењена вриједност пројекта: Трајање пројекта: 

Према пројекту 12 мјесеци 

Носиоци активности: Партнери 

Општина Соколац 

Комунална предузећа 

Електро-дистрибуција 

Телеком 

Влада РС 

Инострани фондови 
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Назив пројекта СЦ 2 

Изградња нових - проширење и 

реконструкција постојећих саобраћајница 
ОЦ 3 

Кратак опис: 

Комуникацијска повезаност Општине са сусједним општинама, регијом и већим 

урбаним срединама је један од предуслова њеног успјешнијег и бржег развоја. Сви 

стратешки циљеви који се односе на развој осталих привредних грана (индустрије, 

пољопривреде, туризма и др.) у многоме су условљени и ограничени развојем 

саобраћајне инфраструктуре и комуникацијском повезаношћу са широм регијом и 

већим урбаним центрима. Из тих разлога од кључног значаја како за Општину 

Соколац, тако и за ширу регију је реконструкција и модернизација магистралних 

путева Сарајево-Соколац-ХанПијесак-Власеница-Зворник и Сарајево-Подроманија-

Рогатица-Вишеград-Вардиште.  

Дио постојећих улица у урбаном подручју Сокоца, али и шире не задовољава 

стандарде, те је неопходно извршити реконструкцију и проширење истих. Поред тога 

одређени број улица предвиђених планским актима није изграђен и потребно их је 

изградити. Овај пројекат треба да се планским приступом детаљно разрађује сваке 

године и имплементира у складу са расположивим средствима. 

Циљна група: 

Грађани општине Соколац 

Сви учесници у саобраћају 

Очекивани резултати 

Побољшан квалитет живота становништва 

Брже и сигурније путовање 

Већа саобраћајна проходност 

Процијењена вриједност пројекта: Трајање пројекта: 

према пројекту континуирано 

Носиоци активности: Партнери 

Општина Соколац 
Влада РС 

Кредитна средства 
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Назив пројекта СЦ 2 

Изградња треће траке пута на дионици Љубогошта 

- Подроманија 
ОЦ 3 

Кратак опис: 

Због велике фреквенције саобраћаја на путној дионици Љубогошта-Подроманија 

преко планинског превоја Романија, надлежно Одјељење Града Источно Сарајево је 

покренуло иницијативу око изградње треће траке пута са једне и друге стране 

Романије у укупној дужини cca 14 км. Уједно овај пут је ушао у план изградње ''Брзих 

путева'' у Републици Српској и наставак правца тих путева из Србије на релацији 

Чачак – Ужице – Вишеград – Рогатица – Подроманија – Источно Сарајево. 

Циљна група: 

Становници општине, а нарочито урбаног подручја 

Мала и средња предузећа и сви привредни субјекти 

Потенцијали и постојећи инвеститори  стамбених, пословних и других објеката 

Очекивани резултати 

Елиминисање повремених обустава саобраћаја у зимском периоду,  

Повећање фреквенције саобраћаја  

Боље овезивање Општине Соколац са регионом 

Већа безбједност учесника у саобраћају 

Смањење/елиминисање путева високог ризика 

Процијењена вриједност пројекта: Трајање пројекта: 

према пројекту до 2020 године 

Носиоци активности: Партнери 

Општина Соколац 

Град Источно Сарајево 

Влада Републике Српске и Јавног 

предузећа ''Путеви'' Републике Српске.  
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Назив пројекта СЦ 2 

Изградња аеродрома Сарајево - локација Соколац ОЦ 3 

Кратак опис: 

Локација аеродрома на Гласиначком пољу је удаљена 38 километара од Сарајева или 

45 минута вожње аутомобилом. 1995. године је Влада Републике Српске била 

инвеститор за пројекат „Полијетно-слијетне стазе Аеродрома Соколац“, а фирма 

„Путеви“ Београд извршила сва неопходна мјерења и израдила Пројекат под називом 

„Полијетно-слијетна стаза Аеродрома Соколац“. Овај пројекат писте посједује Влада 

РС и Општина Соколац. По овом Пројекту предвиђа се аеродром на Гласиначком 

пољу, јужно од Сокоца, између рјечице Решетнице и пута Подроманија - Рогатица. 

Пројекат аеродрома обухвата и објекте који би служили путничком аеродрому 

капацитета једног интернационалног аеродрома , одговарајуће рулне стазе,  спојне 

стазе, паркинг просторе за авионе и све саобраћајнице у комплексу.  

Циљна група: 

Домаћи и страни туристи 

Пословни партнери 

Становништво  

Очекивани резултати 

Отварање Општине према страним инвестицијама 

Успјешнија промоција туризма 

Већа доступност за све врсте посјета (приватних/пословних/туристичких) 

Смањена незапосленост 

Процијењена вриједност пројекта: Трајање пројекта: 

према пројекту до 2020. године 

Носиоци активности: Партнери 

Државне, ентитетске и општинске власти 
Државне, ентитетске власти 

Страни инвеститори 
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Назив пројекта СЦ 2 

Реконструкција градске топлане ОЦ 4 

Кратак опис: 

Пројекат обухвата санацију котловских постројења и комплетну санација објекта 

градске топлане. Будући да је објекат топлане са котловским постројењима изграђен 

прије 30 година потребно је санирати кров топлане и санитарне чворове. Поред овога 

урадиће се и санација котловских постројења, која ће уз већ извршену преинаку котла 

повећати степен искоришћења котловнице. 

Циљна група: 

Становници Сокоца 

Очекивани резултати 

Побољшање квалитета испоруке топловодне енергије 

Повећање економичности рада постројења 

Смањење трошкова производње топлотне енергије 

Процијењена вриједност пројекта: Трајање пројекта: 

 

Према пројекту 

 

2 године 

Носиоци активности: Партнери 

Општина Соколац 

Топлана Соколац 

Министарство индустрије, 

енергетике и рударства 

Министарство за просторно 

уређење, грађевинарство и 

екологију 

Фондови Европске уније 
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Назив пројекта СЦ 2 

Нови систем јавне расвјете (LED расвјета) ОЦ 4 

Кратак опис: 

Пројекат ће у првој фази имати карактер пилот пројекта који ће се финансирати 

средствима Општине. Циљ је да се у двије улице постави нови систем јавне расвјете 

са ЛЕД сијалицама, те да се одређено вријеме врше мјерења потрошње електричне 

енергије и утврде уштеде у одређеном временском периоду. Уколико се овакав систем 

јавне расвјете покаже као економски исплатив, Општина ће наставити са 

постављањем ЛЕД система расвјете у преосталим улицама Сокоца.  

Циљна група: 

Становници Сокоца 

Очекивани резултати 

Већа покривеност јавном расвјетом 

Већи квалитет освјетљења 

Повећане уштеде електричне енергије 

Обновљен систем јавне расвјете на подручју Општине 

Процијењена вриједност пројекта: Трајање пројекта: 

 

Према пројекту 

 

2 године 

Носиоци активности: Партнери 

Општина Соколац GL LED  Нови Град 
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Назив пројекта СЦ3  

Увођење Е-управе („Е-Government) ОЦ 1  

Кратак опис: 

Агенција за информационо друштво Рeпублике Српске је 2008. године објавила документ „Примјена 

ИТ-а у органима локалне управе РС – Полазна разматрања”, којим се дефинишу планови за унапређење 

информационих технологија прикупљањем података, унапређењем wеб-презентација општина, обуком 
службеника, развојем стратешких и оперативних рјешења итд.Министарство за управу и локалну 

самоуправу РС-а нема надлежност  да се бави питањима употребе информационо-комуникационих 

технологија  у општинама, али је од 2010. године поново покренуло пројекат „Централни системи за 

електронску обраду података и чување другог примјерка матичних књига”, чија је имплементација у 

току. Влада Републике Српске је крајем јуна 2011. донијела закључак којим се свим институцијама 

Републике Српске, укључујући и јединице локалне самоуправе, „препоручује да се приликом израде и 

одржавања wеб презентација придржавају смјерница садржаних у документу Агенције за 

информационо друштво: Препоруке за израду и одржавање веб презентација институција Републике 
Српске” Циљ пројекта је да се да створи бољи, стимулативни амбијент за живот људи у неразвијеним 

општинама каква је Соколац и да се привуку инвеститори. У оквиру пројекта, дефинисаће се и 

реализовати неопходни предуслови за успостављање  Е-управе, утврдити и креирати приоритетне 

електронске услуге и исте ставити на располагање грађанима и правним лицима кроз портал и шалтер 

за пријем електронске документације. Увођењем Е-управе омогућиће се свим корисницима (грађанима, 

привредним субјектима, организацијама и др.) да послове пред органима локалне самоуправе 

завршавају једноставније, брже и јефтиније. Грађанима ће бити омогућено да услуге за које је то 

погодно користе посредством интернета и свог личног рачунара, другог кућног или мобилног уређаја. 
Креирање Е-управе и савременог, модерног веб портала општине створиће се потпуно нова слика 

општине у региону и ван граница БиХ која ће страним и домаћим инвеститорима, међународним 

организацијама и другим донаторима бити показатељ  напретка општине и гарант сигурног, ефикасног 

и организованог пословног окружења. 

Циљна група: 

Директни: запослени у административној служби општине; 

Индиректни: сви грађани, привредни субјекти и организације цивилног друштва, институције и 

организације на локалном, регионалном и националном нивоу, званичници, партнерске локалне 
самоуправе. 

Очекивани резултати 

Установљен Систем за управљање документацијом- (ДМС); 

Установљена Е-управа (веб-портал); 

Изградња постојећих IT капацитета – набавка новог хардвера и инсталација 
новог софтвера, укључујући и постављање интернет “киоска” на територији града и у селима; 

Појачано учешће грађана у раду локалне управе – присуство на интернет форумима, повећан 

број грађанских иницијатива, итд. 

Процијењена вриједност пројекта: Трајање пројекта: 

320.800 КМ  12 мјесеци 

Носиоци активности: Партнери 

Општинска административна служба 

НВО сектор  

Министарство управе и локалне самоуправе РС 

Агенција за информационо друштво РС, НВО 
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Назив пројекта СЦ3  

Обука административних службеника и функционера  ОЦ 2  

Кратак опис: 

Пројекат има за циљ осигурати системски и континуиран приступ јачању капацитета 
именованих лица и запослених службеника у органима локалне управе, те тако допринијети 

свеукупном развоју локалне самоуправе и бољем квалитету услуга за грађане. Пројекат ће се 

проводити на основу претходне детаљне анализе полне и образовне структуре, структуре по 
радно-правном статусу, нивоа познавања страних језика и нивоа информатичке писмености свих 

запослених у општинској административној служби. Пројектом ће се омогућити: 

 ефикасно, рационално, транспарентно и професионално пословање општинске управе 
довођење оцјењивања и вредновања рада запослених у органима општине у одговарајућу 

везу са обуком коју похађају; 
 примјена стечених знања и вјештина у свакодневном раду и омогућавање њиховог  

преноса на остале запослене; 

 пуна примјена и поштивање моралног и етичког кодекса за све запослене и изабране  
званичнике у органима локалне самоуправе. 

 Обука ће се одржавати у различитим областима као што су: просторно уређење, 

геодетско-катастарски и имовинско-правни послови, привреда и унапређење пословног 
окружења, планирање и имплементација локалног развоја, заштита животне средине, 

комунални послови, буџет и финансије и др. Свака обука обухватаће оне службенике 

који су непосредно укључени у рад у одређеној области. 

Циљна група: 

 Функционери општине (начелник, замјеник начелника, предсједник СО, потпредсједник СО).  

Запослени у административној служби општине 

Очекивани резултати 

изграђена ефикасна и професионална локална самоуправа, у складу са стандардима 
модерног управљања у јавном сектору, 

унапређен систем корисничке оријентације и повећано задовољство грађана и осталих корисника 

услуга општинске управе, 

ефикасно, континуирано и професионално провођење реформских процеса и свакодневна 

упућеност у расположивост и услове кориштења различитих фондова, грантова и других извора 

средстава намијењених развоју локалне самоуправе. 

Процијењена вриједност пројекта: Трајање пројекта: 

Зависиће од броја обука и њиховог понављања  18 мјесеци 

Носиоци активности: Партнери 

Општинска административна служба 

Едукатори – тренери партнерских организација 

Министарство управе и локалне 

самоуправе РС 
Агенција за информационо друштво РС, 

Агенција за државну управу РС, Савез 

општина и градова РС. 
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Назив пројекта СЦ3  

Увођење система оцјењивања/напредовања службеника ОЦ 3  

Кратак опис: 

Пројекат је непосредно везан за пројекат Професионалне обуке и усавршавања 

функционера и службеника (СЦ3, ОЦ2) јер стручно усавршавање службеника 

представља услов и основ односно императив за њихово даље напредовање у служби 

и професионани развој, односно за стручно и квалитетно вршење све сложенијих и 

захтјевнијих послова из надлежности и дјелокруга органа општинске управе. 

Садржина пројекта јесте да се имплементацијом одредаба позитивноправних прописа, 

у првом реду Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

бр. 101/04, 42/05 и 118/05) и Правила о оцјени рада службеника јединице локалне 

самоуправе („Службени гласник Републике Српске“ бр. 37/05) успоставе  процедуре 

оцјењивања и напредовања службеника. 

Сврха оцјењивања јесте да се подстакну службеници на ефикасно извршавање 

послова и задатака и да се утврди њихов допринос обављању послова општине те да 

се кроз законом и стандардима прописане облике и начине напредовања награде 

најбољи, упуте на додатно усавршавање они који су показали недовољно добре 

резултате или да се предузму одговарајуце мјере против службеника којих је радни 

учинак испод граница очекиваног. 

Циљна група: 

Службеници у административној служби Општине 

Очекивани резултати 

Ефикасни, љубазни, компетентни и задовољни службеници посвећени остваривању 

зацртаних циљева, мисије и визије модерне локалне самоуправе. Успостављен систем 

напредовања према резултатима рада, личном залагању и труду. 

Процијењена вриједност пројекта: Трајање пројекта: 

нема трошкова  6 мјесеци 

Носиоци активности: Партнери 

Функционери општине 

Скупштина општине 

Општинска административна служба 

Министарство управе и локалне 

самоуправе РС 
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Назив пројекта СЦ3  

Увођење електронске писарнице ОЦ 1  

Кратак опис: 

Данашње канцеларијско пословање темељи се на брзом и ефикасном пословању, а 

систем електронске писарнице може у знатној мери поједноставити рад запослених. 

Умјесто досадашњих књига протокола, користи се једноставан програм у који се 

учитавају све врсте улазних и излазних докумената, поште, факс порука, електронске 

поште и слично. Подаци о одређеној врсти документа може уносити радник на на 

централној писарници, руководилац организационе јединице као и службеници по 

одјељењима. На тај начин се може пратити кретање предмета по општини, а по 

потреби се могу обрађивати подаци о броју примљених предмета у току године, 

врсти, броју ријешених предмета и слично, што директно омогућава праћење 

ефикасности рада општинске управе. Електронска писарница омогућава једноставно, 

прегледно и прилагодљиво рјешење за биљежење и дистрибуцију примљене и издате 

поште, односно докумената. Пракса је показала да увођење овог система растерећује 

рад на одређеним радним мјестима и до 60%., а брзина давања контролисаних 

информација из система је неупоредиво бржа.  Правни оквир за успоставу:Закон о 

електронском пословању Републике Српске („Службени гласник РС-а”, број: 59/09) и  

Закон о електронском документу Републике Српске („Службени гласник РС-а”, број: 

110/08) 

Циљна група: 

Запослени у административној служби Општине 

Очекивани резултати 

Оптимизација, аутоматизација и поједностављење пословања службеника, ефикаснији 

рад управе. 

Процијењена вриједност пројекта: Трајање пројекта: 

 

Цијена софтвера и обуке службеника  

утврдиће се путем најповољније понуде 

 

3 мјесеца 

Носиоци активности: Партнери 

Општинска административна служба 

Министарство управе и локалне 

самоуправе РС,  Агенција за 

информационо друштво РС 

Digital Archive Solutions, Бања Лука или 

нека друга фирма која производи овај 

софтвер 
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Назив пројекта СЦ 3 

Ефикаснија регистрација занатских и 

предузетничких радњи 
ОЦ 2 

Кратак опис: 

Одјељење за привреду и финансије је у фази увођења процедуре брзе регистрације 

занатских и предузетничких радњи ради стварања повољнијег  пословног амбијента и 

непосредног доприноса и подстицаја за развој предузетништва. Брза регистрација 

значи да се за један дан прикупе подаци и изврши регистрација код Пореске управе и 

других надлежних установа. 

Циљна група: 

Будући предузетници  и сви заинтересовани за регистрацију занатских и 

предузетничких радњи 

Очекивани резултати 

Скраћење процеса регистрације занатских и предузетничких радњи 

Смањење трошкова процеса регистрације 

Подизање нивоа квалитета пружања услуга грађанима. 

Процијењена вриједност пројекта: Трајање пројекта: 

Нема трошкова Континуирано 

Носиоци активности: Партнери 

Одјељење за финансије, привреду 

и друштвене дјелатности 

Пореска управа 

Основни суд 
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Назив пројекта СЦ3  

Формирање Канцеларије за локални развој ОЦ 2  

Кратак опис: 

Канцеларија има за основни циљ да се на једном мјесту обезбиједи административна 

подршка новим и постојећим инвеститорима ради рјешавања њихових захтјева. У 

оквиру својих надлежности, Канцеларија врши креирање база података са свим 

релевантним социо – економским индикаторима за општину, остварује перманентан 

контакт са републичким и државним институцијама, државним и регионалним 

развојним агенцијама, локалним предузетницима, грађанима и осталима, припрема и 

имплементира пројекте и значајно доприноси унапређењу пословног амбијента и 

социо – економском развоју Општине. Посебан сегмент активности Канцеларије је 

везан за област пољопривреде и обухвата: израду програма и планова из области 

пољопривреде, доношење рјешења о пренамјени пољопривредног земљишта у 

грађевинско, прописивање услова и издавање сагласности за изградњу сеоских 

водовода, помоћ произвођачима при регистрацији пољопривредних газдинстава, 

пружање информација о регресима и државним стимулацијама, као и помоћ у 

прикупљању документације и попуњавању захтјева за остваривање права. 

Циљна група: 

Административна служба општине Соколац 

Очекивани резултати 

Привлачење инвестиција у општину, изналажење извора финансирања, реализација 

пројеката у области привредног развоја, пољопривреде, инфраструктуре и сл. 

Процијењена вриједност пројекта: Трајање пројекта: 

Трошкови постоје уколико се 

 запосли додатно особље 
6 мјесеци 

Носиоци активности: Партнери 

Општинска административна служба 

Министарство управе и локалне 

самоуправе РС, Савез општина и градова 

РС 
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Назив пројекта СЦ3  

Укључивање грађана/привредних субјеката/НВО 

сектора  у процесе одлучивања 
ОЦ 2  

Кратак опис: 

Одредбом члана 98 Закона о локалној самоуправи прописано је да су облици непосредног 

учешћа грађана у лок.самоуправи: референдум, збор грађана, грађанска иницијатива, мјесна 

заједница, панели грађана, шеме приједлога, сати грађана у скупштинама општина и други 

облици који нису забрањени законом. Неки од других облика који нису прописани али могу 

бити израз ове партиципације јесу: организовање форума, тематских форума, трибина о 

специфичним проблемима и питањима везаним за положај лица са посебним потребама, 

лица у стању социјалне потребе, жена, омладине, инвалида, дјеце, пензионера, привредних 

форума и слично. Затим, укључивање грађана и НВО сектора може имати и форму 

укључивања младих у рад скупштине општине, ангажовање волонтера, док укључивање 

привредних субјеката може имати форму консултовања, округлих столова и савјетовања на 

тему доношења нових или измјене постојећих прописа, реконструкције просторног плана, 

кориштења општинског земљишта, инвестиционих улагања и слично. Да би се грађанска 

партиципација у одлучивању подигла на задовољавајући ниво, општинска административна 

служба мора одиграти кључну улогу промоцијом значаја већег учешћа релевантних 

субјеката у процесима одлучивања и то путем веб странице општине, брошура, билтена, 

анкета, упитника, паноа, свакодневне сарадње са медијима, огласне табле и слично. 

 

Циљна група: 

Административна служба општине  

Грађани (физичка лица) 

Привредна друштва 

НВО сектор 

Очекивани резултати 

Заживљавање механизама непосредне и тијесне повезаности, конструктивног рада и 

међусобног консултовања и уважавања између представника општинске власти и грађана 

општине, привредника и невладиних организација 

Процијењена вриједност пројекта: Трајање пројекта: 

Нема трошкова Континуирано 

Носиоци активности: Партнери 

Општинска административна служба 
Радио Романија, Јавни сервис Радио 

Телевизије РС, друге РТВ куће, невладине 

организације/удружења грађана 
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Назив пројекта СЦ3  

Рационализација унутрашњих организационих 

јединица и радних мјеста 
ОЦ 3  

Кратак опис: 

Унутрашња организација општинске управе састоји се од стручне службе, одјељења и 

одсјека. Пројекат ће се састојати у укидању, спајању, односно припајању одјељења, 

оснивању нових одјељења, тј. канцеларија и реорганизацији радних мјеста на начин 

који ће обезбиједити већу економичност и ефикасност рада општинске управе. 

Пројекат ће се проводити путем измјена и допуна Правилника о организацији послова 

и систематизацији радних мјеста, интерним конкурсима и јавним конкурсима. 

Циљна група: 

Административна служба општине  

Очекивани резултати 

Смањење финансијских издатака за пословање административне службе, укључујући 

материјалне трошкове (набавку опреме и канцеларијског материјала, трошкови 

телефона), ревидирана и реорганизована радна мјеста са адекватним описом послова и 

радних задатака који одговарају потребама локалне заједнице  

Процијењена вриједност пројекта: Трајање пројекта: 

нема трошкова 60 дана 

Носиоци активности: Партнери 

Општинска административна служба интерно 
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Назив пројекта СЦ3 

Реформа система наплате такса, пореза и других 

прихода општине 
ОЦ 3  

Кратак опис: 

Ниво учешћа локалних јединица у јавним (републичким) расходима несразмјерно је низак, 

ако се успореди са актуелним надлежностима, а посебно са оним што грађани очекују и 

траже од локалне управе. У таквим околностима побољшање квалитета услуга грађанима и 

развој у цјелини не могу да се појаве у приоритетним активностима локалних јединица. 

При оваквом стању у области финансирања локалних јединица функционална 

децентарализација практично није могућа без битног повећања обима прихода који 

припадају општинама и удјела локалне самоуправе. Ови комплементарни циљеви 

подразумијевају да се битно смањи финансијска зависност локалних јединица од 

хијерархијски виших нивоа, повећа финансијска извјесност и обезбиједи стабилно 

финансирање локалних јединица у складу са актуелним и перспективним надлежностима. 

Да би финансирање било стабилно и одрживо и да би локалне јединице могле да врше 

ефикасно финансијско планирање, неопходно је да ниво финансијске зависности општина 

од виших нивоа власти буде што је могуће мањи, а финансијска извјесност знатно 

побољшана. Ово се може постићи повећањем обима прихода који припадају локалним 

јединицама и то прије свега повећањем њихових властитих прихода. 

Циљна група: 

Грађани  

Привредна друштва 

Удружења 

Очекивани резултати 

Развијен и тестиран нови интегрални модел расподјеле јавних прихода; усклађен са 

моделом функционалне децентрализације, са посебно разрађеним и тестираним 

системом властитих прихода локалних јединица; разрађена и усвојена нормативна 

рјешења која омогућавају примјену модела; практично реализован нови модел; 

унапријеђен начин убирања властитих прихода локалних јединица; раст удјела 

локалне самоуправе у укупним јавним расходима сразмјерно расподјели надлежности; 

повећан укупан ниво финансијске одговорности за убирање јавних прихода, као и 

ниво финансијске дисциплине. 

Процијењена вриједност пројекта: Трајање пројекта: 

У складу са буџетом до 2015. године 

Носиоци активности: Партнери 

Општина Соколац 

Министарство управе и локалне 

самоуправе РС 

Министарство финансија РС 

Народна Скупштина РС 

Пореска управа РС 



 

СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА 

ОПШТИНЕ СОКОЛАЦ 

147 

Назив пројекта СЦ4  

Реконструкција просторија за успоставу Центра  

за ментално здравље   
ОЦ 1  

Кратак опис: 

Расположиви објекат за потребе Центра за ментално здравље (власништво Дома 

здравља Соколац) који се налази у непосредној близини старе зграде је према 

планирању управе ДЗ, дефинисан као добра локација у ком би се требао 

успоставити Центар за ментално здравље са капацитетима који би адекватно били 

на услузи како становништу регије коју покрива, тако и већим дијелом за потребе 

Форензичког центра са којим сарадња ће бити неминовно успостављена. Да би се 

објекат ставио у функцију потребна је дјелимична  реконструкција просторија 

намјењених за успоставу Центра, те адекватно опремање према стандардима. У ту 

сврху ангажовано је неколико стручњака из различитих области који су увидом у 

стање објекта те документовано дали предмјере радова који су потребни, а 

позивом на ове релевантне чињенице, изграђује се и финансијска конструкција. 

Такође је извршена адекватна обука кадрова, те обезбјеђење релевантног 

кадровског капацитета за потребе ове службе. Предмјер радова је разврста по 

сегментима имплементације и укључује грубе грађевинске радове, зидарско-

фасадерске радове, водоинсталатерско изолаторске послове, електроинсталационе 

радове, постављање нове столарије, подопокривачке радове и израду портала. 

Детаљнији приказ се налази у разрађеном приједлогу пројекта. 

Циљна група: 

Република Српска, Општина Соколац и њени житељи 

Очекивани резултати 

Смањење незапослености, прерасподјела вишка медицинских радника са подручја 

Општине, повећање инвестиција у области здравствене заштите. 

Процијењена вриједност пројекта: Трајање пројекта: 

59.982,76КМ (са ПДВ-ом) 2014.година 

Носиоци активности: Партнери 

Министарство здравља и социјалне 

заштите РС, Општина Соколац, Дом 

здравља Соколац 

ЈИЦА, донаторска средства 
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Назив пројекта СЦ4  

Покретање Завода за форнзичку психијатрију  ОЦ 1  

Кратак опис: 

Завод за форензичку психијатрију Соколац је једина установа овог типа у Републици 

Српској (Босни и Херцеговини). Званичним отварањем Завода ће и здравствени и 

правосудни системи у оба ентитета и Дистрикту Брчко профитирати, јер ће бити 

осигуран адекватан психијатријски третман за особе којима су у кривичном поступку 

изречене мјере безбједности, у складу са Еврооском конвенцијом о људским правима.  

Завод за форензичку психијатрију Соколац, који је по Споразуму из 2009. године 

заједнички пројекат Владе Републике Српске, Владе Федерације Босне и Херцеговине, 

Вијећа министара Босне и Херцеговине и Дистрикта Брчко би према потписаном 

меморандуму требао функционисати за потребе државе, а процјена је да пројектовани 

смјештај буде са 200 кревета. Такођер је предвиђено да Завод буде 70 посто 

здравствена, а 30 посто затворска установа, а корисници ће имати и свакодневни 

љекарски третман. До сада је завршен пројекат санације и реконструкције 

објекта Завода, а у току је релизација пројекта опремања Завода медицинском и 

немедицинском опремом. Оба пројекта су финансирана донацијом Владе 

Швајцарске. У сарадњи са Министрством здравља и социјалне заштите Владе 

РС, воде се активности на обезбјеђењу почетка рада ове Установе за шта је 

потребно обезбиједити још око 1.000.000 КМ. 

Циљна група: 

Република Српска, Општина Соколац и њени житељи 

Очекивани резултати 

Смањење незапослености, прерасподјела вишка медицинских радника са подручја 

Општине, повећање инвестиција у области здравствене заштите. 

 

Процијењена вриједност 

пројекта: 
Трајање пројекта: 

Према предрачуну 2014.година 

Носиоци активности: Партнери 

Влада РС, Влада ФБиХ, Брчко 

Дистрикт, Вијеће МинистараБиХ, 

Општина Соколац 

Влада Швајцарске 
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Назив пројекта СЦ4  

Набавка ултразвучног апарата  ОЦ 1  

Кратак опис: 

Ултразвучни апарат који би служио прегледу жена и трудница и могао би покрити 

потребе жена и трудница за ултразвучним прегледима на подручју Општине, али и 

регије. Овај ултразвучни апарат треба имати три стандардне сонде за праћење и 

вођење патолошких и нормалних трудноћа, као и рано откривање појединих 

гинеколошких обољења. 

Циљна група: 

Труднице и жене са подручја Општине и региона 

Очекивани резултати 

 

Превенција и рана дијагностика различитих аномалија, болести, карцинома у циљу 

правовременог спријечавања ширења болести и излијечења 

Квалитетан надзор над цијелим током трудноће  

Смањење броја малигних обољења код жена 

 

Процијењена вриједност пројекта: Трајање пројекта: 

Према предрачуну 2014.година 

Носиоци активности: Партнери 

Фонд за здравствено осигурање РС 

Министарство здравља и социјалне 

заштите РС 

Општинска управа Соколац 

Међународне организације (УСАИД) и друге 
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Назив пројекта СЦ4  

Набавка покретног мамографа – инструмента за рано 

откривање рака дојке  
ОЦ 1  

Кратак опис: 

Набавка покретног мамографа омогућила би превентивне специјалистичке љекарске 

прегледе за жене са Општине. Те на подручју сеоских мјесних заједница.  

Циљна група: 

Жене и дјевојке са подручја општине Соколац  

Очекивани резултати 

Пројект има за циљ подизање свијести жена са руралног подручја о важности 

превентивног дјеловања за здравственој заштити, о могућностима за прегледе без 

одласка у друге градове и општине. 

Процијењена вриједност пројекта: Трајање пројекта: 

Према предрачуну 2020. година 

Носиоци активности: Партнери 

Фонд за здравствено осигурање РС 

Министарство здравља и социјалне 

заштите РС, Општинска управа Соколац 

Међународне организације (UNICEF, 

UN WOMEN) и удружења грађана 
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Назив пројекта СЦ4  

Праћење, анализа и дистрибуција информација о 

здравственом стању становништва  
ОЦ 1  

Кратак опис: 

Прикупљање, обрада и анализа података здравствене статистике у периоду од рата 

(1992. године) па даље: утврђивање водећих узрочника и кретања смртности и 

морбидитета становништва, учесталости одређених болести и полне и старосне 

структуре која је најугроженија. Анализа прикупљених података и израда плана 

превенције и спрјечавања узрочника болести; израда плана унапређења здравствене 

заштите посебно погођених категорија становништва 

Циљна група: 

Становништво Општине  

Очекивани резултати 

Детаљна и свеобухватна анализа здравственог стања становништва општине Соколац 

са предлогом мјера превенције и заштите. 

Процијењена вриједност пројекта: Трајање пројекта: 

20.000,00КМ 12 мјесеци 

Носиоци активности: Партнери 

Дом здравља Соколац 

Психијатријска клиника Соколац 

Административна служба општине 

Међународне организације и удружења 

грађана 

Републички завод за статистику РС 

Министарство здравља и социјалне 

заштите 

Фонд здравственог осигурања РС 
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Назив пројекта СЦ4  

Набавка опреме и осавремењивање 

 лабораторије у Дому здравља  
ОЦ 1  

Кратак опис: 

Набавка лабораторијске опреме неопходне за пружање примарне здравствене 

заштите. 

Реализација овог пројекта се треба вршити у тијесној сарадњи са запосленима у Дому 

здравља који имају најбољи увид у тренутно стање и опремљеност лабораторије. На 

бази анализе стања се може извршити процјена вриједности пројекта односно 

очекиваних трошкова. 

Циљна група: 

Грађани – корисници здравствене заштите, посебно дјеца, жене и стара лица. 

Очекивани резултати 

Функционална лабораторија опремљена за стандардне врсте анализа. 

Процијењена вриједност пројекта: Трајање пројекта: 

Према предрачуну  До 2020. године  

Носиоци активности: Партнери 

Фонд за здравствено осигурање РС 

Министарство здравља РС 

Општина Соколац 

УСАИД или друге међународне 

организације 
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Назив пројекта СЦ 4 

Оснивање фондације "Мајка и дијете" ОЦ 1 

Кратак опис: 

Једна од мјера подршке повећању наталитета на подручју општине Соколац биће и 

доношење програма подршке повећању наталитета. Овим програмом ће се направити 

веза између локалних предузетника и општине Соколац, а путем рекламирања њихове 

дјелатности и фирми на сајту општине. Заузврат ће предузетници одвајати одређена 

средства за фондацију "Мајка и дијете". Овим ће све незапослене мајке са подручја 

наше општине са троје или више дјеце узраста од рођења до завршетка средње школе 

имати новчани подстицај од општине. 

Циљна група: 

Становници општине Соколац 

Очекивани резултати 

Повећање наталитета општине Соколац 

Процијењена вриједност пројекта: Трајање пројекта: 

У складу са буџетом Општине континуирано 

Носиоци активности: Партнери 

Одјељење за финансије, привреду и друштвене 

дјелатности 

Министарство породице, омладине 

и спорта 

Привредници општине Соколац 

Удружење породица са 4 и више 

дјеце 
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Назив пројекта СЦ4 

Техничко, кадровско, материјално и функционално 

оспособљавање породилиштa 
ОЦ 1  

Кратак опис: 

Опремање и отварање породиљског одјељења у Дому здравља Соколац је од 

пресудног значаја за пораст наталитета у општини и обезбјеђивање нормалних услова 

за порођај „код куће“, без потребе породиља да путују у болницу Касиндо или у неки 

други град или општину ради порођаја. 

Под кадровским оспособљавањем се подразумијева пријем у радни однос гинеколога 

и бабица, у току или након оживљавања породилишта. Под материјалним и 

функционалним опремањем се подразумијева набавка: инструменторијума, 

стерилизатора, гинеколошког и порођајног стола,  ЦТГ (апарат за праћење срчаних 

тонова плода у касној фази трудноће), аспиратор, вишенамјенски операциони сто са 

апаратом за анестезију. 

Циљна група: 

Жене у општини Соколац 

Очекивани резултати 

Савремено, опремљено и кадровски осигурано породиљско одјељење  

Процијењена вриједност пројекта: Трајање пројекта: 

Према пројекту до 2020. године 

Носиоци активности: Партнери 

Министарство здравља РС 

Фонд за здравствено осигурање РС 

Општина Соколац 

Стране владе (донатори) 

Стране и домаће међународне 

организације 
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Назив пројекта СЦ4  

Повећање буџета Центра за социјални рад  ОЦ 2  

Кратак опис: 

Одређивањем тачног процентуалног учешћа у буџету Општине за потребе Центра за 

социјални рад обезбиједиће се сигурна и континуирана финансијска (материјална) 

основа за функционисање ове установе. Обезбјеђивањем других извора прихода за 

рад установе као што су средства из пројеката међународних и домаћих невладиних 

организација, фондова и грантова побољшали би се општи услови рада, опремљеност 

Центра и проширио дијапазон различитих помоћи које Центар нуди становништву. 

Циљна група: 

Центар за социјални рад и њени корисници. 

Очекивани резултати 

Обезбијеђени материјални услови за рад Центра за социјални рад 

Процијењена вриједност пројекта: Трајање пројекта: 

607 839,00 КМ трајно 

Носиоци активности: Партнери 

Општинска управа Соколац Центар за социјални рад 
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Назив пројекта СЦ4  

Побољшање социјалног положаја становништва у 

стању посебних потреба 
ОЦ 2  

Кратак опис: 

Старија лица, особе са инвалидитетом, незапослени, једнородитељске и породице са 

проблемима у функционисању, жртве насиља, интерно расељена и избјегла лица, роми, 

породице палијативних и психијатријских болесника/ца и друге маргинализоване 

групе спадају у групу становништва која захтјива посебну заштиту и бригу друштва. У 

условима опште кризе, незапослености и сиромаштва, припадници ове групе 

становништва најтеже су погођени јер је њихова ионако лоша материјална и социјална 

ситуација додатно погоршана свим овим факторима. Због тога им је неопходно 

пружити додатну материјалну потпору, професионалну помоћ и осјећај да нису 

заборављени и препуштени самима себи. 

Циљна група: 

Становништво са посебним потребама 

Очекивани резултати 

Повећања материјална давања и помоћ лицима у стању посебне потребе и њиховим 

породицама. 

Процијењена вриједност пројекта: Трајање пројекта: 

Вриједност додатних издвајања за помоћ  трајно 

Носиоци активности: Партнери 

Центар за социјални рад 

Општинска управа Соколац 

Министарство рада и борачко-инвалидске 

заштите 

Међународне организације (УСАИД) и 

друге 
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Назив пројекта СЦ4 

Oбезбјеђивање кадра за рад у предшколској установи ОЦ 3  

Кратак опис: 

Закон о предшколском васпитању и образовању („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 119/08 и 1/12) предвиђа се да сви васпитачи у предшколским установама 

морају посједовати одговарајући ниво високог образовања, а крајњи рок за то је 

26.12.2014. године. У том смислу, Установа се већ сада суочава са великим проблемом 

немогућности додатног образовања пет медицинских сестара које тренутно раде у 

установи јер исте већ сада не могу задовољити нити један од услова прописаних у 

погледу врсте и нивоа стручне спреме. Дакле, тренутно само један запослени испуњава 

све наведене услове за рад у Установи. Пројектом би се омогућило дошколовавање, 

односно преквалификација педагошког кадра којег има за Заводу за запошљавање 

(наставници разредне наставе исл.) за рад у предшколским установа. 

„Преквалификација“ подразумијева упис на студијске програме за предшколско 

васпитање, полагање разлике испита и стицање квалификације „васпитач у 

предшколским установама“ и то све прије горе наведног законског рока како установа 

не би била затворена због неиспуњавања кадровских услова. 

Циљна група: 

Будући васпитачи/васпитачице из предшколске установе 

Очекивани резултати 

Обезбијеђен кадар у прописаном броју за рад установе. 

Процијењена вриједност пројекта: Трајање пројекта: 

Према трошковима школарине  до 2014 

Носиоци активности: Партнери 

Високошколске установе 

Грађани 
Општина Соколац 
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Назив пројекта СЦ4  

Санација и реконструкција Дома културе ОЦ 3  

Кратак опис: 

Просторно-технички ресурси некадашњег Дома културе у Сокоцу уништени су у 

пожару драстичних размјера, насталом на сусједним објектима Занатског центра, у 

ноћи између 30. и 31.јула 2011. године. Као посљедица овог несрећног догађаја, 

дошло је до онемогућавања функционисања не само Установе за културу, него и 

других установа (основне и средње школе) као и низа удужења из области ОЦД/НВО 

који су се, у погледу реализације својих програмских активности, ослањали на 

Установу. Оживљавање позоришта и биоскопа у општини такође зависи непосредно 

од овог пројекта јер би се његовом реализацијом обезбиједили основни предуслови за 

позоришне активности и рад биоскопске сале. Буџетом пројекта је предвиђеназамјена 

инсталација и столарије, фасада, опрема и намјештај, без кровне конструкције и 

израде главног пројекта. 

Циљна група: 

Грађани (нарочито дјеца и омладина) 

Очекивани резултати 

Функционална и савремено опремљена зграда Дома културе. 

Процијењена вриједност пројекта: Трајање пројекта: 

Према пројекту до 2015. 

Носиоци активности: Партнери 

Министарство просвјете и културе РС 

Општина Соколац 

Донатори 

Међународне организације 
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Назив пројекта СЦ4  

Санација и реконструкција зграде и фискултурне сале 

Основне школе 
ОЦ 3  

Кратак опис: 

У погледу испуњености услова прописаних Законом о средњем образовању и 

васпитању („Службени гласник Републике Српске“ бр. 74/08, 106/09 и 104/11) те 

Уредбом о педагошким стандардима и нормативима за основно образовање и 

васпитање („Службени гласник Републике Српске“ бр. 51/11), објекат школе не 

задовољава прописане стандарде у погледу зграде објекта, филскутурне сале, 

библиотеке са читаоницом нити у погледу просторија за продужени боравак. Пројекат 

би омогућио санацију објеката и њихово прилагођавање прописаним условима. 

Циљна група: 

Основна школа Соколац 

Очекивани резултати 

Саниран и реконструисан објекат школе и филскутурне сале, оспособљен за извођење 

свих облика наставе прописане наставним планом и програмом. 

Процијењена вриједност пројекта: Трајање пројекта: 

Према пројекту до 2020. године 

Носиоци активности: Партнери 

Министарство просвјете и културе РС 

Општина Соколац 

Развојни фонд РС 

Међународне организације 

 

 



 

СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА 

ОПШТИНЕ СОКОЛАЦ 

160 

Назив пројекта СЦ4  

Увођење нових наставних планова и програма  

у СШЦ „Василије Острошки“ 
ОЦ 3  

Кратак опис: 

Узрокована општом рецесијом, падом производње, гашењем производних погона и 

радних мјеста на територији општине Соколац у посљедњих неколико година све је 

очигледнија појава вишка кадрова са средњим образовањем шумарске струке. Због 

тога је неопходно измијенити образовни профил који се образује у СШЦ на начин да 

се шумарство замијени дефицитарним занатима у општини, као што су 

аутомеханичари, водоинсталатери, керамичари и други. У оквиру пројекта неопходно 

је прикупити податке о дефицитарним занимањима у општини. 

Циљна група: 

Млади од 14 до 19 година. 

Очекивани резултати 

Школован дефицитаран кадар који има могућност за запослење у општини. 

Процијењена вриједност пројекта: Трајање пројекта: 

/ до 2020. године 

Носиоци активности: Партнери 

Министарство просвјете и културе РС 

СШЦ „Василије Острошки“ Соколац 
Завод за запошљавање РС 
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Назив пројекта СЦ4  

Стипендирање дефицитарних 

занимања 
ОЦ 3  

Кратак опис: 

Умјесто досадашњег система стипендирања студената са пребивалиштем у општини 

без обзира на врсту и ниво студија те студијски програм, пројекат уводи стипендирање 

дефицитарних занимања (нпр. дипломирани инжењер архитектуре, професор физике, 

дипломирани дефектолог, дипломирани инжењер прехрамбене технологије, васпитач у 

предшколској установи и сл.) како би се у општини обезбиједио млад, 

високообразовани кадар неопходан за редовно функционисање различитих ресора 

привреде, пољопривреде, друштвених области, медицине и слично. Уговором који 

потписује са општином, студент се обавезује да ће, по завршетку студија радити исти 

онај период колики је стипендиран. Стипендије за ове намјене морају бити у износима 

већим од садашњих (тренутни износ стипендија је 100,00КМ) како би се млади људи 

мотивисали за аплицирање и потписивање ових уговора. 

Циљна група: 

Студенти са пребивалиштем у општини који студирају на програмима за обављање 

занимања која су дефицитарна у општини. 

Очекивани резултати 

Ојачани кадровски потенцијали локалне управе, јавних установа, јавних предузећа, 

привредних субјеката на територији општине и повратак младих у општину. 

Процијењена вриједност пројекта: Трајање пројекта: 

 У складу са буџетом Општине до 2020. године 

Носиоци активности: Партнери 

Општина Соколац 

Завод за запошљавање РС 

Републички статистички завод РС 

високошколске установе 
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Назив пројекта СЦ 4 

"Ја имам идеју" ОЦ 4 

Кратак опис: 

Организација такмичења средњошколаца за израду најбоље пословне идеје. На овај 

начин ће се младима дати прилика да учествују у препознавању потреба општине 

Соколац за новим идејама, мотивисаће се за будуће активније учешће у раду локалне 

заједнице кроз самозапошљавање и осмишљавање креативних пословних идеја.  

Активности: 
 Такмичење у средњој школи под називом "Ја имам идеју" 

 Развој малих бизнис планова кроз рад у групама 

 Анализа економске одрживости и исплативости предложених идеја 

 Избор најбоље пословне идеје уз својеврсну промоцију на локалним медијима 

и награђивање. 

Циљна група: 

Омладина 

Ученици средњих школа 

НВО сектор 

Очекивани резултати 

Организовано такмичење за најбољу пословну идеју 

Израђени мини бизнис планови заједно са економском одрживости за најбоље идеје 

Награђене најбоље идеје 

Идеје презентоване локалној заједници и промовисане преко локалних медија. 

Процијењена вриједност пројекта: Трајање пројекта: 

10.000,00 КМ 5 мјесеци 

Носиоци активности: Партнери 

Општина Соколац 

Средњошколски центар 

Средњошколски центар 

Министарство просвјете и културе 

РС 

НВО сектор 
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Назив пројекта СЦ4  

Обезбјеђивање услова за повратак младих и  

образованих кадрова у општину 
ОЦ 4  

Кратак опис: 

Негативна демографска кретања и миграције становништва са територије општине 

условљене су, посљедњих 20 година, у највећој мјери ратним збивањима на подручју 

регије, немогућношћу стицања образовања и запослења, неадекватним условима 

живота и слабом индустријском, привредном, културном и другом развијеношћу 

општине. За опстанак општине као урбане средине у којој се рађају нови нараштаји и 

обнавља популација, неопходно је обезбиједити адекватне услове живота који ће 

опредијелити младе људе који су давно отишли са ових крајева у потрази за бољим 

животом, да се поново врате у свој крај.  

Циљна група: 

Млади, образовани становници који су, миграцијама изазваним ратним дешавањима, 

сиромаштвом и непостојањем услова за образовање и/или запослење одселили у веће 

градове или друге државе 

Очекивани резултати 

Обезбијеђени услови за повратак младих (и њихових породица) у општину: ријешено 

стамбено питање, адекватно запослење и плата, обезбијеђена могућност даљег 

образовања и интелектуалног напредовања. 

Процијењена вриједност пројекта: Трајање пројекта: 

 У складу са расположивим средствима до 2020. године 

Носиоци активности: Партнери 

Општина Соколац 

Министарство породице, омладине и спорта 

РС 

домаћи НВО 

међународне организације 

Министарство просвјете и културе РС 

Министарство науке и технологије РС 

Министарство рада и борачко-

инвалидске заштите РС 

Министарство здравља РС 

Завод за запошљавање РС 
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Назив пројекта СЦ4  

Подршка повратку младих на село  ОЦ 4  

Кратак опис: 

Становништво у селима која припадају општини Соколац просјечно је веома старо.  

Из села су отишли млади људи, веома је мали број дјеце и младих брачних парова. 

Наталитет је у сталном опадању, укључујући и број школске дјеце. Да би се млади 

људи стимулисали за повратак на село гдје ће, уколико већ нису, засновати своју 

породицу и градити свој животни простор, потребно је омогућити им услове за 

запослење или отпочињање сопственог бизниса. Један од примјера би био давање 

подстицајних средстава или дугорочних, повољних кредита за отварање малих, 

породичних предузећа у прехрамбеној индустрији, пољопривреди, електропривреди и 

слично која не загађују околину или за бављење пољопривредом или сточарством. 

Пројекат има и своју инфраструктурну и социјалну димензију: како би се омогућио 

нормалан живот младих који се враћају у село, мора се обезбиједити функционална и 

савремена путна, водоводна, канализациона и електрична мрежа, као и приступ 

адекватној здравственој и социјалној заштити.  

Циљна група: 

Млади са подручја општине Соколац  

Очекивани резултати 

Оживљавање села, развој пољопривреде, сточарства и других грана привреде на селу, 

развој МСП на селу, пораст наталитета и производња и продаја здраве хране. 

Процијењена вриједност пројекта: Трајање пројекта: 

 У складу са расположивим средствима до 2020. године 

Носиоци активности: Партнери 

Општина Соколац 

Министарство управе и локалне самоуправе 

РС 

Међународне организације 

(УСАИД) и домаћи НВО 

Омладински савјет РС 

Министарство породице, омладине и 

спорта РС 
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Назив пројекта СЦ4  

Реализација циљева Омладинске политике РС  ОЦ 4  

Кратак опис: 

На територији Општине регистроване су три омладинске организације. Пројекат има 

за циљ активно усмјеравање и развој активности ових организација на остварење 

циљева зацртаних Омладинском политиком РС кроз: унапређење положаја омладине у 

општини, имплементацију различитих програма интелектуалног развоја и образовања 

младих, обуке, семинаре и тренинге намијењене стицању додатних знања, вјештина и 

компетенција ради лакшег запослења, едукација младих о штетности деликвентног 

понашања, алкохолизма, наркоманије и насилничког понашања, ширење волонтерског 

духа и учешће младих у доношењу одлука од значаја за њихов положај у органима 

локалне самоуправе. Активност омладинских организација кроз пројекат ће се 

подржати материјално, технички и на сваки други начин који ће омогућити развој 

омладинског сектора у општини. 

Циљна група: 

Омладинске организације 

Очекивани резултати 

Развој омладинске политике у општини у складу са стратешким документом 

Омладинске политике РС преко омладинских организација.  

Процијењена вриједност пројекта: Трајање пројекта: 

 У складу са доступним средствима  

и буџетом Општине 
до 2020. године 

Носиоци активности: Партнери 

Омладинске организације 

Општинска управа  

Омладински комуникативни центар 

Омладински савјет РС 

Министарство породице, омладине и 

спорта РС 
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Назив пројекта СЦ 5 

Организовање радионице  "Израда пројектних 

приједлога" 
ОЦ 1 

Кратак опис: 

Циљ пројекта јесте окупљање представника локалне самоуправе и НВО сектора и 

одржавање обуке како написати приједлог пројекта којим би се могла повући 

одређена средства (ентитетска и државна). Имајући у виду чињеницу да је на подручју 

општине Соколац регистровано око 20 невладиних организација, од којих је свега 

неколико активно, неопходно је извршити стимулацију и подстаћи локалну заједницу 

и НВО сектор  да самостално са пројектима конкуришу за одређена средства. Тиме би 

унаприједили, не само рад удружења, него и стање на подручју општине. 

Имплементација пројеката  би се вршила на територији општине Соколац што би 

представљало вишеструку корист за све становнике. 

Циљна група: 

Представници локалне самоуправе 

Представници невладиног сектора 

Очекивани резултати 

Оспособљен одређен број представника удружења и локалне самоуправе за израду 

приједлога пројеката 

Повећан број пројеката са подручја општине Соколац 

Активније учешће у раду локалне самоуправе 

Боља сарадња између НВО сектора и општине Соколац 

Побољшано стање одређених сегмената друштва, кроз имплементацију успјешних 

пројеката. 

Процијењена вриједност пројекта: Трајање пројекта: 

5.000,00 КМ Континуелно 

Носиоци активности: Партнери 

 

Одјељење за привреду 

Министарство пољопривреде, 

шумарства и водопривреде 

Пољопривредна газдинства, 

задруге и удружења 
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Назив пројекта СЦ 5 

Суфинансирање оснивања нових Удружења на 

територији Oпштине 
ОЦ 3 

Кратак опис: 

На подручју Општине постоје Удружења грађана, регистрована у различитим 

областима (што је дефинисано њиховим статутима). Међутим, увидом у број 

реализованих пројеката од стране цивилног сектора у протеклом периоду, утврђено је 

да је већина регистрованих Удружења неактивна, а као таква не доприносе сопственој 

афирмацији, а ни развоју Општине. Да би се стимулисали становници да активније 

дјелују у овој области, Општина Соколац је понудила помоћ у суфинансирању 

оснивања нових Удружења грађана, а првенствено оних која ће се бавити развојем 

туризма, пољопривреде, афирмацији младих и заштити животне средине. 

Цивилни сектор представља веома значајну карику у развоју сваког друштва, па је то 

разлог зашто је одлучено да се у складу са  могућностима допринесе оснивању нових 

Удружења и мотивисању већ постојећих за активније дјеловање. 

Циљна група: 

Становници општине Соколац 

Цивилни сектор 

Очекивани резултати 

Оснивање нових Удружења 

Повећање броја пројеката којим ће се аплицирати са подручја Општине 

Побољшање стања у различитим областима дјеловања цивилног сектора 

Боља комуникација између локалне власти и цивилног сектора 

Процијењена вриједност пројекта: Трајање пројекта: 

 300 КМ по новооснованом Удружењу Континуелно 

Носиоци активности: Партнери 

Општина Соколац Удружења на подручју Општине 
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Назив пројекта СЦ 5 

Суфинансирање радионица о  

важности очувања животне средине 
ОЦ 1 и ОЦ 2 

Кратак опис: 

Важност животне средине и њеног очувања јесте један од приоритета савременог 

друштва. Да би се могле предузети конкретне активности, потребно је вршити сталну 

едукацију грађана и младих о овом проблему. Пројекат ће обухватити адекватан број 

радионица са различитим категоријама учесника, али са једним циљем - подизање 

нивоа свијести грађана о важности очувања животне средине мјеста у којем живе. 

Циљна група: 

Грађани општине Соколац 

Очекивани резултати 

Боља сарадња између НВО сектора и општине Соколац 

Побољшано стање животне средине 

Већи број пројеката усмјерених на рјешавање проблематике у овој области. 

Процијењена вриједност пројекта: Трајање пројекта: 

2.000,00 КМ по радионици Континуелно 

Носиоци активности: Партнери 

Одјељење за привреду 

НВО сектор општине Соколац 

Фонд за заштиту животне средине и 

енергетску ефикасност РС и друге 

институције 
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Назив пројекта СЦ 5 

Имплементација ЛЕАП-а ОЦ 3 

Кратак опис: 

Локални еколошки акциони план је документ који је општина Соколац израдила у 

сарадњи са Регионални центром за околиш за БиХ. Овим документом је извршена 

анализа свих аспеката тренутног стања животне средине, идентификација проблема у 

овој области те могућности унапређења постојећег стањ уз дефинисане приоритете. 

Циљеви овог плана су :Идентификовати најважније природне ресурсе у смислу 

дугорочног економског развоја општине Соколац; Ојачати капацитете општинских 

органа власти у управљању проблемима у области животне средине; Интегрисати 

политику заштите животне средине у све секторске политике; Подићи ниво свијести и 

одговорности јавности о заштити животне средине; Појачати учешће јавности у 

рјешавању еколошких проблема; Развити јавну свијест о вриједности животне 

средине и природних ресурса; Успоставити основу за повезивање са сличним 

програмима већих или мањих административно политичких заједница, нарочито са 

Националним акционим планом заштите животне средине (НЕАП-ом); Створити  

организациони предуслов за активно дјеловање на унапређењу и очувању животне 

средине као битном сегменту одрживог развоја дате средине; Побољшати 

информисање јавности и приступ информацијама о животној средини; Побољшати 

транспарентност и квалитет процеса доношења одлука о животној средини. 

Циљна група: 

Становници општине Соколац 

НВО сектор 

Очекивани резултати 

Побољшање стања животне средине у свим идентификовим приоритетним областима; 

Повезивање цивилног сектора Општине са цивилним сектором на регионалном нивоу 

и шире; Повећање броја пројеката у области заштите животне средине. 

Процијењена вриједност пројекта: Трајање пројекта: 

Обзиром да се ради о више области,  

свака од њих ће захтијевати пројекте 

 са различитим буџетима. 

Континуелно 

Носиоци активности: Партнери 

Општина Соколац 

НВО сектор на подрчју општине 
Домаћи и инострани фондови 
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Назив пројекта СЦ 5 

Идентификација и санација дивљих депонија  ОЦ 3 

Кратак опис: 

Пројектом ће се извршити идентификација свих дивљих депонија на подручју 

општине Соколац, а затим ће се заједно са еколошким невладиним организацијама, 

ученицима основних и средњих школа вршити санација и чишћење ових простора. 

Активности које ће се спровести су слиједеће: 

 Идентификација локација дивљих депонија 

 Израда мини пројектних приједлога за санацију 

 Чишћење и санација смећа са издвојeних локалитета 

 Транспорт до регионалне депоније 

 

Циљна група: 

Становници општине Соколац 

Очекивани резултати 

Комплетнија евиденција о броју и локацијама дивљих депонија на подручју општине 

Смањен број дивљих депонија 

Смањење загађености земљишта 

Смањење загађености вода 

Чистија животна срединаПодизање еколошке свијести становништа 

Постављање знакова којим би се указало на забрану бацања смећа на недозвољеним 

мјестима 

Процијењена вриједност пројекта: Трајање пројекта: 

25.000,00 КМ 4 мјесеца 

Носиоци активности: Партнери 

 

Одјељење за привреду 

Министарство за просторно уређење, 

грађевинарство и екологију РС 

Фонд за заштиту животне средине и 

енергетску ефикасност РС 
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ПРИЛОГ 3 

 

Акцио ни  пла н  за  2 0 13 .  го дину  

Пројекат 

Веза са 

страт. 

oп. циљем 

Трајање 
Носиоци 

имплементације 
Финансијери 

Вриједност 

пројекта 

РАЗВОЈ ПРИВРЕДЕ И ПРЕДУЗЕТНИШТВА 

Израда студије 

изводљивости о 

потенцијалима 

обновљивих извора 

енергије на подручју 

општине Соколац 

СЦ1 

ОЦ 1 

До краја 

2013. 

године 

Општина 

Соколац 

 

 
Нема 

трошкова 

Оснивање Удружења 

пољопривредних 

произвођача 

СЦ 1 

ОЦ 3 
Јун, 2013 

Општина 

Соколац 

Општина 

Соколац 
1000.00 КМ 

Оснивање Задруге 
СЦ 1 

ОЦ 3 

До краја 

2013 

Општина 

Соколац 

Министарство 

пољопривреде, 

шумарства и 

водопривреде 

Агенција ѕа 

пружање 

стручних 

услуга у 

пољопривреди 

Страни 

фондови 

20.000,00 КМ 

Подстицај развоју 

стакленичке и 

пластеничке производње 

СЦ 1 

ОЦ 3 

До краја 

2013 

Општина 

Соколац 

Пољопривредни 

произвођачи 

Удружење 

пољопривредник

а 

Министарство 

пољопривреде, 

шумарства и 

водопривреде, 

УСАИД, 

страни 

фондови 

25.000,00 КМ 

Ревитализација Центра за 

унапређење пољопривреде 

у брдско – планинском 

подручју 

СЦ 1 

ОЦ 3 

Прва фаза, 

децембар 

2013. 

Општина 

Соколац 

Пољопривредни 

факултет 

Источно Сарајево 

Министарство 

пољопривреде, 

шумарства и 

водопривреде РС 

ФАО средства 

Укупан 

буџет 

4.000 000,00 

КМ 

(буџет за 

прву фазу ће 

бити 

дефинисан 

према 

пројекту) 

Оснивање/ревитализација 

фарме крава у 

Подроманији 

СЦ 1 

ОЦ 3 

Прва фаза, 

децембар 

2013. 

Општина 

Соколац 

Средства 

Владе Велике 

Британије 

Министарство 

пољопривреде, 

шумарства и 

водопривреде 

РС 

Укупан 

буџет  922.48

5,00 Еура 

(буџет за 

прву фазу ће 

бити 

дефинисан 

према 

пројекту) 
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Акцио ни  пла н  за  2 0 13 .  го дину  

Пројекат 

Веза са 

страт. 

oп. циљем 

Трајање 
Носиоци 

имплементације 
Финансијери 

Вриједност 

пројекта 

Израда сајта Туристичке 

организације Соколац 

СЦ 1 

ОЦ 4 
Март, 2013 

Општина 

Соколац 

Општина 

Соколац 
 

Уређивање трим стазе на 

подручју Талина 

СЦ 1 

ОЦ 4 

До краја 

2013 

Општина 

Соколац 

Фонд за 

заштиту 

животне 

средине и 

енергетску 

ефикасност 

20.000, 00 

КМ 

РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

Пројекат снабдијевања 

водом и канализације у 

Општини Соколац 

СЦ 2 

ОЦ 2 

До краја 

2013. 

године 

I 

компонент

а 

Општина 

Соколац 

 

Општина 

Соколац, 

Европска 

Инвестициона 

Банка, Грант 

ИПА, 

Министарство  

финансија 

Републике 

Српске 

 

645.000,00 

Еура 

Нови систем јавне 

расвјете (LED расвјета) 

СЦ 2 

ОЦ 2 

До краја 

2013. 

године 

Пилот 

пројекат 

Општина 

Соколац 

GL LED  Нови 

Град 

Општина 

Соколац 

704.000,00 

КМ 

ИЗГРАДЊА МОДЕРНЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

Увођење система 

оцјењивања/напредовања 

службеника 

СЦ 3 

ОЦ 3 

До краја 

2013 

Општина 

Соколац 

Општина 

Соколац 

Нема 

трошкова 

Ефикаснија регистрација 

занатских и 

предузетничких радњи 

СЦ 3 

ОЦ 2 

До краја 

2013 

Општина 

Соколац 

Општина 

Соколац 

Нема 

трошкова 

Укључивање 

грађана/привредних 

субјеката/НВО сектора  у 

процесе одлучивања 

СЦ 3 

ОЦ 2 

До краја 

2013 

Општина 

Соколац 

Општина 

Соколац 

Нема 

трошкова 

Оснивање фондације 

"Мајка и дијете" 

СЦ 4 

ОЦ 1 

Јануар – 

Децембар, 

2013 

Општина 

Соколац 

Општина 

Соколац 
 

Повећање буџета Центра 

за социјални рад 

СЦ 4 

ОЦ 2 

Јануар – 

Децембар, 

2013 

Општина 

Соколац 

Општина 

Соколац 

607 839,00 

КМ 

Oбезбјеђивање кадра за 

рад у предшколској 

установи 

СЦ 4 

ОЦ 3 

Јануар – 

Децембар, 

2013 

Општина 

Соколац 

Општина 

Соколац 
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Акцио ни  пла н  за  2 0 13 .  го дину  

Пројекат 

Веза са 

страт. 

oп. циљем 

Трајање 
Носиоци 

имплементације 
Финансијери 

Вриједност 

пројекта 

Организовање радионице  

"Израда пројектних 

приједлога" 

СЦ 5 

ОЦ 1 

До краја 

2013 

Општина 

Соколац 

НВО сектор 

Општина 

Соколац 

Ентитетска 

министарства 

5.000,00 КМ 

Суфинансирање оснивања 

нових Удружења на 

територији Oпштине 

СЦ 5 

ОЦ 3 

До краја 

2013 

Општина 

Соколац 

НВО сектор 

Општина 

Соколац 

300,00 КМ 

/по 

Удружењу 

ОЧУВАНА ЖИВОТНА СРЕДИНА 

Идентификација и 

санација дивљих депонија 

СЦ 5 

ОЦ 3 

До краја 

2013 

Општина 

Соколац 

НВО сектор 

Фонд за 

заштиту 

животне 

средине и 

енергетску 

ефикасност 

25.000,00 КМ 

УНАПРЕЂЕЊЕ ОПШТЕГ ЖИВОТНОГ СТАНДАРДА ГРАЂАНА 

Покретање Завода за 

форензичку психијатрију 

СЦ 4 

ОЦ 1 
2 године 

Влада Републике 

Српске, Влада 

Федерације Босне 

и Херцеговине, 

Вијеће министара 

Босне и 

Херцеговине и 

Дистрикта Брчко 

Општина 

Соколац 

Влада 

Швајцарске 

 

2.150.000,00 

КМ 

Реконструкција Завода за 

ментално здравље 

СЦ 4 

ОЦ 1 
1 година 

Министарство 

здравља и 

социјалне 

заштите 

Републике 

Српске, Општина 

Соколац, Дом 

здравља Соколац 

ЈИЦА, остали 

донатори 
59982,76 КМ 
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ИЗДАВАЧ 

Општина Соколац 

УРЕДНИК: 

др Маријана Каповић  

ДИЗАЈН КОРИЦА И ТЕХНИЧКО УРЕЂЕЊЕ: 

Драган Реновица 

ШТАМПА: 

Штампарија Соколац 

ТИРАЖ: 

1000 примјерака 

 

 

 

 

 

 

The OSCE Mission to Bosnia and Herzegovina supported development prosecc of the 

Sokolac Municipal Development Strategy 

Мисија OSCE-а у Босни и Херцеговини је подржала процес израде  

Стратегије развоја општине Соколац 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


