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ПРЕАМБУЛА

С

тратегија развоја туризма општине Соколац 2021-2025.
усмјерава развој и дефинише приоритете у развоју туризма на
бази принципа одрживог туризма. У складу са циљевима овај
документ представља концепт за интеграцију туристичке понуде
и оквир за дјеловање туристичких интересних група на територији
општине Соколац.
Стратегија је основа за доношење оперативних туристичких
одлука, управљања дестинацијом, инвестицијама, плановима рада
општинских служби и других институција.
Након што су обављене консултације са стручњацима из ове области,
ресoрним Mинистарством, а на бази Стратегије развоја општине
Соколац за период 2020-2030. године, радни тим из ЈУ Туристичка
организација „Соколац“ Соколац, Општине Соколац и консултантске
фирме „Хаврекс“ доо Бања Лука приступио је изради Стратегије
развоја туризма општине Соколац за период 2021-2025. година.
Према свим показатељима, туризам у Репубици Српској и БиХ је на
ниском степену развијености и међународне конкурентности.
Циљ Стратегије развоја туризма општине Соколац 2021-2025. године је
да унаприједи конкурентност туризма Сокоца. Тиме ће се обезбиједити
раст обима туристичког промета, раст запослености, општи напредак у
социоекономском развоју (побољшање квалитета живота). Стратегија
треба да допринесе дугорочној заштити природног и културног
насљеђа, те заштити туристичких потрошача.
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Стратегијом развоја туризма општине Соколац приказано је тренутно
стање у овој области, обухватањем свих потенцијалних простора и
активности у општини који могу имати одређену туристичку вриједност.
Дефинисани су кључни проблеми и могућности за даљи развој,
заједнички је дефинисана стратешка визија Сокоца као атрактивне
туристичке дестинације, те утврђени циљеви развоја. Од почетка
рада на изради Стратегије приступило се иницирању и планирању
прихватљивих и реалних програма и пројеката, као и утврђивању
приоритета у области развоја туристичке дјелатности. Именовани
су носиоци будућих пројеката и утврђен оквирни буџет неопходан
за њихову реализацију. Коначан успјех ове стратегије мјериће се
степеном њене реализације у смислу броја квалитетних пројеката,
повећања туристичке понуде, повећаног броја туриста, бољег рада
субјеката туристичке привреде, пораста прихода и коначно кроз
побољшање животног стандарда и квалитета живота грађана.
Основу за израду стратегије чиниле су:
- Стратегија развоја туризма Републике Српске 2011-2020. године
- Стратегија развоја града Источно Сарајево (2016-2020)
- Стратегија развоја општине Соколац 2020-2030. године
- Више научних радова из области развоја туризма Републике Српске.

СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ТУРИЗМА ЗА ПЕРИОД 2021 - 2025
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Поштовани пријатељи,
Када кажемо стратегија, људи најчешће помисле на суморно набрајање статистичких података
и општих мјеста, која су често добро позната локалном становништву, а недовољно занимљива
за ширу јавност.
Стратегија развоја туризма општине Соколац 2021-2025 не жели да буде пуко констатовање лако
провјерљивог и очигледног. Намјера нам је да се овдје речено и написано примијени и реализује,
да 2025. године, када буде рађена нова стратегија, она буде наставак започетог и започињање
новог.
Међутим, да бисмо то остварили морамо да упознамо наше суграђане, становнике Сарајевскороманијске регије, Републике Српске, региона, и дијаспоре са нашим плановима, како би заједно
у најширем јавном, али водећи рачуна и о приватном интересу, започињали партнерства, правили
планове и пословне идеје у области туризма на простору општине Соколац.
Нетакнута природа и од недавно понуда авантуристичког туризма привлаче у Соколац и на
Романију госте из свих крајева Европе. Соколац као познати атлетски центар одавно је занимљив
за припреме спортиста, посебно атлетичара, а услове за такве видове туризма из године у годину
побољшавамо.
Због тога је сасвим логично што је и у нашој Стратегији то препознато као један од стубова око
којег планирамо даљи развој не само туризма. Дакле одлучили смо да добар дио наше туристичке
понуде буде управо оно што се назива активни одмор.
Пандемија нам је додатно показала важност очуване природе и човјековог повратка здравом
начину живота. Самим тим интегрални туристички производ општине Соколац треба да садржи
понуду и промоцију уживања у одређеним екстремним спортовима. Кроз сарадњу са суграђанима
који су љубитељи и поклоници ових активности, увелико радимо на креирању што боље туристичке
понуде. Од летова параглајдером и змајевима, све популарније вожње четвороточкашима или
квадовима, до брдског бициклизма, вожње кајаком, пјешачења, слободног јахања, ловног
туризма, риболова и у ближој будућности скокова падобраном са аеродрома на Гласинцу.
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Други стуб развоја туризма у Сокоцу представља природно-историјско насљеђе, његово очување
и представљање у виду туристичке понуде. Стратегија треба да допринесе дугорочној заштити
природног и културног насљеђа.

,,Соколац је први у Републици Српској
и БиХ ставио забрану на изградњу
мини-хидроелектрана.”

Соколац је први у Републици Српској и
БиХ ставио забрану на изградњу минихидроелектрана, чиме су заштићене бистре
и чисте ријеке Биоштица и Каљина, оазе за
љубитеље природе и уживање у риболову.

Завршили смо истраживања и анализирања терена, која су водили стручњаци са Шумарског
факултета у Бањој Луци, а проводио Завод за заштиту културно-историјских и природних добара,
како бисмо у наредној години добили заштићено подручје Парк природе „Црвене стијене“.
Урађен је мониторинг квалитета ваздуха у 2021. години, на локацији Надроманија – Видиковац –
Црвене стијене, а резултати испитивања показују да је циљна вриједност за приземни О3 120уг/м3,
(озон 54,30%), те да су загађујуће честице испод дозвољене границе, према стандардима и нормама
ЕУ, што представља предуслов за унапређење здравственог туризма на Романији.
Када је ријеч о културно-историјским споменицима Соколац као средиште Гласиначке културе
представља неисцрпан извор инспирације и интересовања археолога. Истраживања су започета
у вријеме Аустроугарске, што је био и почетак археологије у БиХ, настављена су седамдесетих и
осамдесетих година 20. вијека, да би у 21. вијеку поново започели са испитивањем терена на Кадића
брду. Нађени предмети из бронзаног и жељезног доба највећим дијелом се чувају у Бечу, а нешто
је и у Земаљском музеју у Сарајеву.
Археологија се занима и за средњи вијек на простору Гласиначке висоравни, истражују се стећци и
врше ископавања на Црквини у Бјелосављевићима гдје су откопани остаци цркве из 15. вијека.
Све ово је и више него довољан разлог за инсистирање на оснивању Музеја Гласинца и Романије, а
што је предвиђено у Стратегији развоја општине Соколац 2020-2030.
Туризам је уз дрвопрерађивачку индустрију
и пољопривреду основа привредног живота
Сокоца и Романије. Због тога и радимо
на великим капиталним пројектима који
ће у потпуности измијенити туристичку и
привредну слику читавог романијског платоа
и Гласиначке висоравни.

,,Туризам уз дрвопрерађивачку
индустрију и пољопривреду основа
привредног живота.”

То се огледа у изградњи Соколовог града, који представља посебну врсту планинског одмаралишта
или планинског ресорта, а који ће допунити садржаје ферате, планинарења, вожње параглајдером
и уопште одмора у природи, као и реализацији идеје развоја једне од најатрактивнијих локација
у непосредној близини ужег градског језгра – шуми посебне намјене „Талине“, гдје се планира
изградња шумског ресорта са бројним садржајима, а о чему ће бити ријечи у наставку ове Стратегије.
Дакле, вођени идејом активног одмора, потребама да савремени човјек побјегне од градске вреве и
напуни батерије, правимо понуду за све, за становнике великих градова, за људе из наше дијаспоре
и њихове пријатеље, за стране и домаће инвеститоре, а све у циљу раста запослености и побољшања
квалитета живота.
Ова стратегија је полазна основа, а порука је:

Добро дошли у Соколац, срце Романије!
Начелник општине Соколац
Милован Бјелица

СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ТУРИЗМА ЗА ПЕРИОД 2021 - 2025
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Ријеч проф. др Благоја Говедарице о културно-историјском насљеђу Гласинца за
Стратегију развоја туризма општине Соколац

Романија и Гласинац од
најранијег времена до
турског доба
Подручја планине Романије и Гласинца представљају
међусобно повезану геокултурну цјелину у источној
Босни. Чудесним дијалогом природе и човјека ово
подручје је стекло многе особености које га чине
чувеним и познатим далеко изван граница данашње
Републике Српске и Босне и Херцеговине. Масив
Романије (надморска висина око 1300-1600 м)
уздиже се као нека природна тврђава која доминира
простором и комуникацијама које воде из средње у
источну Босну. Мало људи живи на овој планини, јер
природа је овдје горопадна, а клима сурова. Али густи
шумарци Романије чине згодна прибјежишта у којима
се може добро сакрити и одатле изненада нападати.
То је умногоме одредило и судбину ове планине која
се одивијек памти као симбол слободе и отпора.
У вези са тим је настало и њено име. Назив Романија
потиче из 7. вијека наше ере и времена освајачких
похода Словена на Ромејско царство, моћног
насљедника некадашње Римске империје и најјачу европску државу тог доба. Наши преци су ову
планину запамтили као неприступачни остатак Римске земље (Романија), у коју се повукао дио
околног римског (романског/ромејског) становништва и одатле наставио отпор новом завојевачу.
Ти локални Романи су на крају покорени, али је име Романија остало за планину која ће и даље
бити мјесто отпора и одметничке непослушности. Тако је било и онда када се требало одупирати
наметима средњовјековне властеле и тиранији из османског доба. Народ је овај отпор овјековјечио
у епским пјесмама о Старини Новаку и његовим хајдуцима. У високим стијенама на јужном рубу
Романије и данас су видљиви остаци зиданог улаза у пећину коју је, према предању, користила ова
хајдучка дружина (Новакова пећина).
Гласиначко подручје се директно надовезује на планину Романију. Простире се од њених источних
обронака, односно од Гласиначког поља, преко низа мањих издвојених поља, све до Кривојевића и
Годомиља на истоку и од Праче на југу, до Кнежине на сјеверу. Мада се и овдје ради о висоравнима и
брдима која досежу и преко 1000 м надморске висине, ово подручје је, за разлику од саме Романије,
много погодније за живот и у њему се налази главнина становништва регије. Занимљиво је да ће
становници читавог овог краја за себе често рећи да су Романијци, дајући тиме предност јуначкој
традицији славне планине, док је Гласинчанин више локални назив за оне који гравитирају самом
Гласиначком пољу.
Међутим, у археолошкој и историјској науци употребљава се назив Гласиначко подручје из простог
разлога што се цјеокупни културно-историјски развој није одвијао на Романији, већ у насељима из
оквира Гласиначког и других поља с овог простора. Оштра клима, одговарајућа надморска висина и
састав тла условили су настанак квалитетне вегетације и пространих пашњака, по чему је Гласиначко
подручје надалеко познато. То је била и основа за развој сточарства које је овдје све до данас
остало главна привредна грана.
Природне и историјске околности нису увијек биле наклоњене овом крају, па постоје велике
осцилације у интензитету насељавања и у друштвеном развоју уопште. Памте се тешка времена
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сиромаштва и болести, али исто тако је било раздобља у којима је привредни и културни развој
досезао неслућене висине. Најстарији трагови живота на Гласиначком подручју откривени су на
локалитету Пећина под Липом (Подлипа) у селу Кадића брдо код Кнежине. Они припадају добу
средњег и млађег палеолита, односно времену од 40.000-10.000 година прије наше ере. Ради се
о мањем станишту, поткапини која је користила заклон стјеновитог масива. Уз алатке и трагове
живота неандерталског човјека и хомо сапиенса, посебно су значајне гравуре у стијени из времена
око 12.000 година прије наше ере које, уз сличне цртеже из поткапине Бадањ у Херцеговини,
представљају једине примјере палеолитског зидног сликарства на простору југоисточне Европе.
Човјек тог времена бавио се ловом и сакупљањем дивљег биља, чега је овдје било у изобиљу, а
постојање умјетничких творевина изражених у гравурама на стијени свакако су доказ високог нивоа
културног развоја тадашњег становништва. Према томе, крај палеолитског доба (вријеме 12.00011.000 пр. н.е.) би био и прво раздобље изузетног културног просперитета овог подручја.

Током неолитског периода који у историји човјечанства означава прелаз са номадске на стационирану
земљорадничку привреду, нема трагова живота на Гласинцу. То је и разумљиво, пошто овај простор
није давао довољно основе за развој екстензивне земљорадње која карактерише то раздобље.
Први наредни становници који су на овом подручју потврђени стижу у тзв. енеолитском добу које
означава вријеме почетка металургије и интензивирања сточарске привреде. У том добу се јављају
прва утврђена насеља на стратешким положајима (Лозник, Кадића брдо) и најстарији гробови
(Госиња, Рудине, Врлазије). Са овим периодом, који овдје отпочиње око 3700. године прије наше ере,
настаје раздобље дугог континуираног развоја широм гласиначког подручја. То ће са различитим
интензитетом потрајати током бронзаног и жељезног доба, све до 4. вијека прије наше ере, када
долази до изненадног и потпуног прекида живота на овом простору.
Највећи ниво развоја Гласиначко подручје је остварило у времену од 8. до 5. вијека прије наше ере,
односно у старијем жељезном добу, када је овдје било главно средиште великог старобалканског
племена Аутаријата. То племе се одавде проширило до западне Србије и сјеверне Црне Горе, допирући
до ријеке Таре и истоимене планине. Ово је једина праисторијска заједница са Гласинца којој знамо
име. Наводе га старогрчки путописци који су, имајући углавном додира са југоисточним огранцима
овог племена око ријеке и планине Таре, читаву ту заједницу називали Аутаријатима. Из овог доба
је на ширем гласиначком простору познато преко 50 утврђених насеља и велики број гробова.
Проучавања показују да су овдашњи Аутаријати били организовани у оквиру мањих заједница од
којих је свака контролисала једну микрорегију, односно једно поље и околна брда на којима су се
налазила њихова утврђења. Своје пашњаке су по потреби издавали сезонским номадима који су
овдје љети долазили и са југа и са сјевера. Тиме је оствариван значајан добитак који је био и основа
просперитета читаве заједнице.
Гласиначки Аутаријати су били толико моћни да су могли куповати луксузне производе из Грчке,
Италије, као и из металуршких центара на Алпском подручју. О томе најбоље свједоче богати
прилози из гробова локалних кнежева (Илиљак, Арарева Громила, Читлуци, Брезје, Кусаче, Осово).
Судећи по досадашњим сазнањима, овдје није било једног устоличеног поглавара чија би се власт
простирала на читаво подручје, него је у случају потребе, и само тада, такву функцију добијао неки
од локалних кнежева. У другој половини 4. вијека гласиначки Аутаријати, вјероватно проријеђени и
ослабљени неком великом епидемијом, нестају са историјске сцене, а након тога дуго времена овдје
нема значајнијих трагова живота.
У римско доба ово подручје је коришћено углавном као комуникација, док је значајнијег задржавања
било само на његовој крајњој периферији – на мјесту данашње Рогатице. И у средњовјековном
СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ТУРИЗМА ЗА ПЕРИОД 2021 - 2025
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контексту Гласинац се такође спомиње у вези са караванским путевима који иду преко Гласиначког
поља и које су углавном користили дубровачки трговци. Најранији писани извори који о томе говоре
потичу с краја 14. вијека, тј. из доба када је овај простор припадао кнежевству Павловића. Ту се
најчешће спомиње постојање царине и цркве на Гласиначком пољу, што је дјелимично потврђено
недавним археолошким истраживања на локалитету Црквина у Бјелосављевићима. Мада нема
директиних података о постојању царине, откривена је црква која је била изграђена половином 14.
вијека.
Уз њу је била велика некропола са стећцима, што показује да је овдје у то вријеме био административни
центар и главно мјесто на Гласинцу. Но, о приликама на овом подручју током средњег вијека, много
рјечитије од оскудних писаних извора, говоре бројне некрополе са стећцима. Осим Црквине у
Бјелосављевићима, на гласиначком подручју је познато још најмање тридесетак некропола са већим
или мањим бројем стећака које се сходно хронологији ових споменика могу датирати у вријеме од
12. до 15. вијека.
Постојање гробова је јасан знак постојања становништва, те се може рећи да је у доба касног средњег
вијека морало бити барем онолико насеља колико је било и некропола које су им припадале. Надајмо
се да ће будућа истраживања дати материјалне доказе о постојању тих насеља, као и конкретније
податке о временском и просторном обиму насељавања гласиначког подручја у средњем вијеку.
На Гласиначком пољу, поред моста на Решетници, још давне 1880. године случајно је откривен гроб
једног аутаријатског кнеза из 8. в.пр.н.е. у коме су била чувена гласиначка култна колица. Тај налаз
велике умјетничке и културно-историјске вриједности био је почетни импулс за развој археолошке
науке у читавој Босни и Херцеговини. На самом гласиначком подручју је у времену до 1897. године
истражено око 1300 праисторијских гробних хумки и откривено преко 3500 гробова. На основу тих
налаза дефинисана је Гласиначка култура, једна од најпознатијих праисторијских културних цјелина
у европској археологији, која се историјски идентификује са старобалканским племеном Аутаријати.
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Истраживања на Гласинцу су обављана и у другој половини 20. вијека. Ту спадају открића палеолитског
станишта у Стијени под Липом и вишеслојног насеља у Кадића Брду које је егзистирало у времену
од 3500-350. г.пр.н.е. Оба налазишта открио је проф. др. Благоје Говедарица. Сва досадашња
истраживања послужила су као основа за утврђивање горе изнесене слике развоја гласиначког
подручја у праисторијском раздобљу. У цјелини, показало се да су доба млађег палеолита и вријеме
Аутаријата били периоди у којима су остварена највиша културна достигнућа не само у праисторији,
него у цјелокупном развоју овог подручја.
Међутим, сви досадашњи налази са Гласинца смјештени су у музејима изван подручја на коме су
нађени. Гласиначка колица су изложена у витринама Природно-историјског музеја у Бечу, а остали
гласиначки налази се углавном налазе у збиркама у Земаљском музеју у Сарајеву. Мада модерна
наука инсистира да археолошки налази треба да буду задржани и изложени у археолошким
институцијама с подручја на ком су нађени, на Гласинцу нема таквих установа, па до сада није било
услова да се та препорука оствари. Имајући то у виду већ је осамдесетих година прошлог вијека
покренута иницијатива да се у Сокоцу оформи Завичајни музеј, или Музејска збирка у којој би могли
да се излажу овдашњи налази. Нажалост, због ратних догађања која су услиједила, та идеја нија
могла бити остварена.
Обнављањем ове иницијативе коју је предузела Општина Соколац, створене су реалне шансе за
оснивање одговарајуће музејске установе. У том смислу су предузети кораци да се из Беча добије
квалитетна копија гласиначких колица (оригинал је немогуће добити назад, јер је он сасвим легално
припао Бечком музеју), као и још неки налази који би били почетна основа изложбене збирке новог
музеја.
Сматрамo да је овај подухват Општине Соколац од великог значаја и у цјелости га подржавам.
Отварањем музеја у Сокоцу не би били задовољени само постулати модерне музеологије, већ би то
у знатној мјери повећало интерес туриста за посјету овом граду и допринијело општем културном
развоју читавог краја.
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ОПШТИНИ СОКОЛАЦ
1.1. АДМИНИСТРАТИВНИ И ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ
Општина Соколац се налази у југоисточној Европи, на Балканском полуострву, у источном дијелу
Републике Српске. Простире се на широком платоу Гласинца, у подножју планине Романије, са
надморском висином од 800 до 1.300 м. Општина Соколац је једна од градских општина Града
Источно Сарајево и са површином од 700 км² и спада међу територијално веће општине у Републици
Српској.
Општина Соколац административно
граничи са општинама Рогатица,
Хан Пијесак, Пале и Стари Град, а
сјеверним дијелом са општинама
Олово и Илијаш у Федерацији БиХ.
Општина Соколац има повољан
географски положај коме су
допринијеле савремене друмске
саобраћајнице. Налази се на
раскрсници магистралних путева из
Сарајева према Србији, Црној Гори, и
из Србије према Црној Гори и према
Јадранском мору. Преко општинске
територије
воде
магистрални
путеви Сарајево - Подроманија Соколац - Зворник - Београд (М19) и
Подроманија - Рогатица - Вишеград
- Ужице (М19.3), као и регионални
пут Соколац - Кнежина - Олово.
Према пројектованој траси новог
аутопута Београд - Сарајево ова
планирана
саобраћајница
ће
ићи преко општине Соколац и
представљаће значајно унапређење
за будући развој туризма.
Положај соколачке општине одређен
је географским координатама између
43° 50’ (најјужнија тачка јужно од насеља Озерковићи) и 44° 06 (најсјевернија тачка врх Палеж /1193
м/ сјеверно од Горњих Драпнића) сјеверне географске ширине и 18° 32’ (најзападнија тачка на
Озрену, југозападно од насеља Врховине) и 19° 01’ (најисточнија тачка на Деветаку, шума Букова
гора) источне географске дужине (по Гриничу).
Према орографским карактеристикама на основу чињенице да ово подручје припада дијелу
унутрашњих Динарида, простор општине Соколац има карактеристике брдско-планинског подручја,
гдје доминирају површи изнад 1000 м надморске висине. На подручју општине Соколац простире
се неколико висинских заравни - поља, међу којима се истичу својом величином Гласиначко поље,
Лубурић поље и Пољак поље.
Када су у питању туристички правци, положај општине Соколац је изузетно повољан. Налази се на
раскрсници сјевера и југа која у једном правцу води према Сарајеву, Мостару и Јадранској обали, а
на сјевер води ка Београду и Мађарској.
Нови планирани аутопут ће повезати Београд и Сарајево и правац исток - запад према Загребу и
Љубљани.
Ово подручје је изузетно занимљиво за љубитеље природних љепота. Мало је предјела на европском
континенту у којима је очувана нетакнута природа у свом пуном сјају као у овим крајевима. Лијепа
и питома брда и планине, високе равнице, бистре планинске ријеке и потоци, пружају планинару,
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ловцу, риболовцу, пролазнику, посјетиоцу, туристи не само прекрасне видике и панораму на велики
број осталих планинских масива, него су саме по себи ванредно атрактивне, што, посебно у љетњем
периоду, привлачи људе који живе у гротлу великих градова као што је Сарајево.

1.2. КРАТАК ИСТОРИЈАТ ОПШТИНЕ СОКОЛАЦ
Будући да се налази на Гласиначкој висоравни, историја Сокоца је саставни дио знамените историје
Гласинца. Историја поуздано биљежи илирска племена и њихову државу тек око 230. године прије
Христа. Питању илирске културе Гласинца посвећене су многобројне странице домаће и стране
литературе.
Римска власт трајала је веома дуго, од пет до седам вијекова и она је оставила јак траг. Остатке тих
римских утицаја налазимо и у околини Гласинца. На Гласинцу су нађени фрагменти римске вазете и
римски гвоздени кључ на локалитету у Млађу, нађен је и грчки шљем, гољенице, а највише фибула.
Соколачка општина била је саставни дио римске империје, а када је дошло до подјеле римског
царства, припала је западној сфери. Наша културна прошлост утемељена је доласком Словена на
Балкан. Племена су запосјела територије које су се звале жупе, чије трагове и данас имамо у називима
ових области. Мада нема писаних извора, претпоставља се да је територија општине Соколац била
у склопу жупе Подриња.
У средњовјековном периоду соколачка општина је била у власти властелинске породице Павловића,
мада се у неким периодима помиње херцег Стјепан Косача, као носилац власти у неким мјестима
соколачке општине.
Турци су већ од 1426. године упадали у Босну и тамо стварали своја упоришта. У јесен 1435. Турци
су пљачкали територије Павловића и прије 1463. имали су своја упоришта на њима и то на Врхбосну
и Вишеград.
По Берлинском уговору од 13. јула 1878. године Аустроугарска је запосјела Босну и Херцеговину.
Прелаз испод турске под аустроугарску власт био је, на Гласинцу, обиљежен новим страдањем
СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ТУРИЗМА ЗА ПЕРИОД 2021 - 2025
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становништва. Забрањује се српски језик и српско писмо - ћирилица и настоји увести „босански
земаљски језик“ и створити посебну „босанску националну свијест“, уводи се име „Бошњака“,
забрањује се употреба српских књига у БиХ. Одмах у почетку ратовања, на Гласинцу су били
концентрисани велики одреди аустријске војске. Та војска се понашала на Гласинцу као у
непријатељској земљи, иако је он био дио Аустроугарске државе.
Соколац је добио статус општине за вријеме Аустроугарске, а оснивач и први предсједник општине
Соколац био је Раде Мијатовић. Соколачки простор између I и II свјетског рата спадао је у тзв.
пасивне крајеве Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, односно касније Краљевине Југославије. У
првим годинама послије I свјетског рата престаје досељавање, становништво се увећава природним
прираштајем. Са овог простора је било веома мало сеоба.
По завршетку II свјетског рата пришло се обнови порушеног, граде се добровољним радом задружни
домови, обнављају се школе и граде нове. Врши се електрификација села. Формирају се радне
бригаде. На овим пословима ангажовани су и ђаци.
На територији соколачке општине десиле су се крупне промјене: губици у људству послије два
свјетска рата, аграрна реформа, посљератна колонизација, обнова земље, сеобе ради тражења
запослења и слично. Све је ово знатно утицало на интензивно кретање становништва. Па ипак,
природни прираштај становништва педесетих година био је већи од сеоба, па је повољно утицало
на повећање броја становника.

1.3. ОПШТИ ПОДАЦИ О СТАНОВНИШТВУ
Према посљедњем попису становништва из 2013. године, општина Соколац има 11.620 становника.1
Временски
период

Територија

Пол

Укупно

Просјечна
старост

2013

Соколац

Укупно

11 620

42,94

2013

Соколац

Мушки

5 723

41,48

2013

Соколац

Женски

5 897

44,36

Индикатор
Становништво просјечне старости
према полу
Становништво просјечне старости
према полу
Становништво просјечне старости
према полу

Табела 1. Становништво просјечне старости према полу на терторији општине Соколац 2

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 гушће 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.

1
2

Територија

Укупно

Јединица

Подгрупа

Индикатор

Соколац
Соколац
Соколац
Соколац

4 276
1 022
1 227
808

Број
Број
Број
Број

Укупно
Један члан
Два члана
Три члана

Домаћинства према броју чланова
Домаћинства према броју чланова
Домаћинства према броју чланова
Домаћинства према броју чланова

Извор: Републички завод за статистику Републике Српске
Републички завод за статистику Републике Српске, Попис становништва, домаћинстава и станова у Републици Српској 2013. године,
Бања Лука, 2017. године
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Територија

Соколац

Соколац

Соколац

Пол
Радно способно становништво
УКУПНО
Радна снага
запослени
незапослени
УКУПНО
ученици / студенти (15 или више година)
пензионери
Економски неактивни
лица која обављају кућне послове
неспособни за рад
остали

Укупно
10 049
5 027
3 288
1 739
5 022
869
2 630
888
143
492

Мушки
4 907
2 809
1 912
897
2 098
398
1 259
19
70
352

Женски
5 142
2 218
1 376
842
2 942
471
1 371
869
73
140

Табела 2. Радно способно становништво према статусу у активности и полу 3

Година

2015

2016

2017

2018

2019

Процјена броја становника
УКУПНО
Рођени
мушки
женски
Природни прираштај
УКУПНО
Умрли
мушки
женски

11 461
89
46
43
-95
184
91
93

11 356
101
61
40
-60
161
77
84

11 250
72
32
40
-69
141
69
72

11 150
106
50
56
-37
143
77
66

11 060
91
55
36
-56
147
69
78

Табела 3. Становништво, рођења, природни прираштај и умирања у општини Соколац 4

1.4. ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
Рад административне службе Општине организован је у оквиру стручне слижбе у четири одјељења:
1. Одјељење за општу управу
2. Одјељење за привреду и финансије (Одсјек за привреду и друштвене дјелатности и Одсјек за
финансије и буџет)
3. Одјељење за просторно уређење и стамбено - комуналне послове (Одсјек комуналне
полиције)
4. Одјељење за локални развој
Стручна служба Скупштине општине и кабинет начелника општине обезбјеђују стручно и рационално
обављање послова органа и функционера општине.
С обзиром да општинска управа уређује и руководи значајним дијелом јавног живота у интересу
грађана, она мора бити у стању одговорити свакодневним захтјевима грађана и осигурати
константно побољшање квалитета живота у локалној заједници. Представничко тијело грађана и
орган одлучивања и креирања политике општине Соколац је Скупштина општине. У раду Скупштине
учествује 21 одборник.
Радом општинске управе, у складу са законом, Статутом и Одлуком о организацији општинске
управе, руководи начелник општине или лице које он овласти. Начелник општине има замјеника
3
Републички завод за статистику Републике Српске, Попис становништва, домаћинстава и станова у Републици Српској 2013. године, Бања Лука,
2017. године
4
Републички завод за статистику Републике Српске, Демографска статистика, Статистички билтен, Бања Лука, 2020. година
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који обавља послове које му повјери начелник општине и замјењује га у случају његовог одсуства.
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.

1.5. ЕКОНОМСКИ И РУРАЛНИ РАЗВОЈ
a) Економски развој и туризам
Ефекти туризма на економски развој туристичких дестинација огледају се у расту запослења
те креирању нових радних мјеста и доходак локалног становништва, те на пораст директне
запослености, али и пораст индиректне запослености само ако је локално становништво спремно и
отворено за прихватање нових знања потребних за задовољење потреба домаћих и страних туриста.

Може се слободно рећи да сектор туризма представља један од фактора раста регионалне али и
свјетске економије и вјероватно највећу извозну индустрију. Посјете иностраних туриста представљају
веома значајан извор девизних средстава због чега га сврставају у фаворизоване извозне гране.
За земље које су се, прије свега, издвојиле као значајне рецептивне (пријемне) туристичке земље
на међународном туристичком тржишту, девизни прилив од туризма представља важну ставку
прихода у платном билансу, послије дознака из иностранства и веома снажан фактор укупног
развоја привреде.
Такође, значајна је чињеница да овај девизни прилив није праћен физичким извозом добара преко
граница земље, па се ова врста извоза назива “невидљивим извозом” или “извозом на лицу мјеста”.
Туристичка потрошња, као потрошња туриста у мјестима које посјећују, основа је разумјевања
економских утицаја туризма. Оно што је важно, допринос туризма привредном развоју увијек полази
од укупне туристичке потрошње, земље и простора из којих туристи долазе тако и оних земаља и
мјеста која туристи посјећују.
Tуристичка потрошња и посредно и непосредно утиче на друштвени производ и домаћи доходак.
Посредно, потрошња утиче тако што подстиче развој области материјалне производње које су у
улози добављача туристичке привреде, док непосредно утиче по основу преливања дохотка из
других земаља.
Наиме, овај непосредан утицај туризам остварује преко потрошње страних, али и домаћих, туриста
преко кога се, посредством остварене укупне туристичке потрошње врши директно преливање
иностране и домаће акумулације у туристичке дестинације и привреду конкретног града и земље.
Све то је разлог велике заинтересованости земаља за развој иностраног туризма и његова кључна
предност у односу на домаћи туризам, јер утиче на прерасподјелу новчаних средстава унутар граница
једне земље. Изражена је и хетерогеност туризма, јер сам сектор представља сложен систем који се
састоји од великог броја подсистема, односно туристичких сектора и добављача.
Такође, може се рећи да туризам представља глобалну “силу” за економски и регионални развој и
главну индустрију на глобалном нивоу, а постаје и један од водећих сектора у многим економијама.
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б) Развој туризма у руралним срединама
Развој туризма у руралним срединама и укључивање локалних заједница је значајна алтернатива
коју треба размотрити из више разлога.
Прије свега, рурални туризам је у стању да ријеши бројне проблеме, а посебно дебаланс на релацији
село - град, депопулације руралних подручја и омогући урбаном становништву да пронађе своје
коријене, изгубљене културне вриједности, мир и спокој. Интересовање за рурални туризам настаје
у жељи да се побјегне из многобројних урбаних центара притиснутих индустријализацијом.
„Рурални туризам је значајна компонента интегралног и одрживог развоја села, као и важан фактор
у подстицању развоја локалне пољопривредне и непољопривредне дјелатности на селу. Такође,
рурални туризам представља и посебан подстицај запошљавању. У великом броју земаља Европске
уније у стратегије развоја региона и руралних подручја уврштен је и рурални туризам, који помаже
становништву у селу, ствара нова радна мјеста и доприноси друштвено-економском напретку
(заосталих) подручја“ .
Рурални туризам укључује широк спектар активности, услуга и додатних садржаја који обезбјеђују
домаћини (пољопривредници, сељаци) на породичним газдинствима и имањима да би привукли
туристе у њихову област у циљу стварања додатног прихода, при том поштујући принципе одрживог
развоја и очувања природних ресурса.
У оквиру руралног развоја, туризам је идентификован као кључни сектор који ће покренути
диверзификацију руралне економије. Особености тражње и понуде у руралном туризму наводе
на закључак да би било правилно рурални туризам сврстати у облик туризма везан за „посебна
интересовања“ који представља супротност масовном туризму, односно „туризму организованих
путовања“ кога често карактеришу као неодрживи тиризам. У том контексту, а имајући у виду да
припада групи алтернативних облика туризма, рурални туризам је синоним за одрживи развој и
одрживи туризам.
Одрживи туризам, у свом најчистијем облику подразумијева привредну грану која врши минималан
утицај на животну средину и локалну културу, истовремено помажући стицање зараде, отварање
нових радних мјеста и заштиту локалних екосистема. Наиме, то је одговоран туризам који се
пријатељски односи према природној и културној баштини. Одрживи рурални и свеукупни развој
се концентрише примарно на очување природних ресурса и такво њихово коришћење, тј. начин
управљања који ће омогућити задовољавање потреба садашњих, а и будућих генерација. Овакав
развој, сем што примарно штити природне ресурсе, такође је економски исплатив, технички и
технолошки изводљив, као и друштвено оправдан и прихватљив.
Као једна од најзначајнијих привредних грана са значајним економским резултатима, туризам
преузима и значајну еколошку одговорност због чега се данас све више анализира тзв. димензија
туризма у функцији цјелокупног одрживог развоја. Пред туристичку привреду и све институције у
области туризма поставља се задатак успостављања, прије свега одрживог и одговорног развоја
у циљу очувања животне средине као ресурса туристичког производа. Важан предуслов за даљи
развој туризма представља очувана и здрава животна средина, због чега су руралне средине
основни потенцијали за одрживи туристички развој.
Мoгућности развоја руралних средина зависе од великог броја фактора:
•
•
•
•
•

Географског положаја и саобрачајне повезаности (ближе урбаним срединама, важним
саобраћајницама, прерађивачким капацитетима и тржишту имају развојне предности)
Природних услова и потенцијала (надморска висина, клима, земљиште, шумски покривач,
биодиверзитет, водни ресурси, рудно богатство),
Људских и материјалних ресурса (инфраструктура, привредни капацитети, број и стручност
радне снаге, развијеност јавних служби, величина и морфологија насеља),
Социјалног капитала и интеракција (културолошке особености, однос према традицији,
модернизацији, хоризонтална и вертикална сарадња и др.).
Концепт одрживог туризма, гдје је мјесто и улога руралног туризма јасно дефинисано настоји
да омогући услове за очување животне средине, традиције, обичаја, културе и омогући понуду

Оригиналан научни рад 338.48-44(1-22):711.3(497.11)примљен: 01. IX 2016., прихваћен: 22. XI 2016. дои:10.5937/zrgfub1664329Z330. Универзитет у
Београду - Географски факултет — Зборник радова 64
5
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софистицираних услуга и смјештај који је прилагођен потребама туриста. Рурални развој је
средство заштите животне средине, економске и културно-историјске традиције, локалне
културе итд.
Рурални туризам, као економска категорија и социјална активност је саставни дио одрживог туризма
и у складу са тим треба поштовати одређене принципе одрживог развоја:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

одрживо коришћење туристичких ресурса,
одржавање природне разноврсности, социјалног и културног руралног развоја,
интеграција туристичког планирања и националне регионалне и локалне стратегије развоја,
подршка локалним економијама кроз развој иницијативних туристичких група и локалних
туристичких понуда у сврху заштите животне средине и културног добра,
консултовање експерата и јавности о развоју туризма и његовом утицају на локалну економију
као би се избјегао сукоб интереса између политичке власти, са једне стране и туристичких
предузетника и локалног становништва са друге стране,
обука локалног становништва, преквалификација и сл.
адекватна промоција на туристичком тржишту уважавајући локално подручје и његове
специфичности извлачећи оно најбоље што се може понудити,
истраживање и мониторинг руралних туристичких активности и акција за заштиту и унапређење
животне средине и туристичких ресурса,
истраживање и мониторинг руралних туристичких активности и акција за заштиту и унапређење
животне средине и туристичких ресурса.

Развој руралног туризма на одржив начин за Соколац представља један од кључних елемената у
стратегији развоја туризма. Главни циљ политике одрживог развоја је трансформација традиционалне
слике села од мјеста у коме се користе природни ресурси и производи храна у локације гдје се
развија туризам, те се претвара у економски јак простор који нуди квалитетан туристички производ
у природи.

1.6. БУЏЕТ ОПШТИНЕ СОКОЛАЦ

Буџет општине Соколац 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 општине. Буџет општине је недовољан да подмири текуће потребе и потребе које су
везане за развој општине.
Потребно је креирати систем континуираног праћења и планирања средстава у буџету општине
намијењених што потпунијој реализацији стратешких циљева. Успостављање ефикасности и одрживог
механизма за управљање развојем локалне заједнице један је од основних предуслова за успјешан
просперитет.
Скупштина општине Соколац усвојила је Приједлог буџета за 2021. годину од 8.482.952 КМ. Према
усвојеној одлуци, буџет ће чинити порески приходи од 2.992.500 КМ, непорески приходи и грантови
2.576.222 КМ, трансфери између различитих јединица власти 343.000 КМ, примици за нефинансијску
имовину 846.217 КМ и примици од финансијске имовине и задуживања, те остали примици 959.013 КМ.
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Виа ферата
,,Соколов пут”

II ПРОЦЈЕНА СТАЊА ДОСАДАШЊЕГ РАЗВОЈА ТУРИЗМА
2.1. ОПШТИ ПОДАЦИ
2.1.1. Географске карактеристике
Општина Соколац је општина у Републици Српској, Бoсни и Херцеговини. Сједиште општине се налази
у Сокоцу и једна је од градских општина Града Источно Сарајево. Општина је основна територијална
јединица локалне самоуправе која има могућност да извршава обавезе које су јој Уставом и законом
дате у надлежност.
Соколац се налази у источном дијелу Републике Српске, на удаљености од 42 км од Сарајева, главног
града Бoсне и Херцеговине, на широком платоу Гласинца, у подножју планине Романије. Површина
коју обухвата ова општина износи 729 км2. По пространству своје територије, соколачкој општини
припада 1,35% укупне површине Босне и Херцеговине или 2,35% Републике Српске. По површини
спада међу веће општине у Републици Српској.
Aдминистративно граничи са општинама Рогатица, Хан Пијесак, Пале и Стари Град, а сјеверним
дијелом граничи са општинама Олово и Илијаш у Федерацији Бoсне и Херцеговине. Укупна дужина
соколачке границе износи 163 км.
Општина Соколац има повољан географски положај, налази се на раскрсници магистралних путева
из Сарајева према Србији, Црној Гори и из Србије према Црној Гори и према Јадранском мору.

2.1.2. Геоморфолошке карактеристике
Према орографским карактеристикама, на основу чињенице да ово подручје припада дијелу
унутрашњих Динарида, простор општине Соколац има карактеристике брдско-планинског подручја,
гдје доминирају површи изнад 1000 м надморске висине. На подручју општине Соколац простире
се неколико висинских заравни – поља, међу којима се истичу својом величином Гласиначко поље,
Лубурић и Пољак поље.

2.1.3. Климатске карактеристике
На романијском платоу влада претпланинска и планинска клима. На климу у појединим предјелима
пресудно утичу конфигурација терена и надморска висина, због тога се на јужним предјелима
биљежи утицај континенталне, а на сјеверу изразито планинске климе.
Најхладнији дан у 2020. години био је у децембру, а температура је износила -11,8оС, а најхладније
јутро у фебруару -13,6оС. Најтоплији дан у 2020. години је био у јулу са температуром 31,4 о С.
Најнижа забиљежена температура у Сокоцу је -34,6 о С измјерена 13. јануара 1985. године, а највиша
температура је измјерена 1998. године и износила је 36,0°C.
Своје чари имају и романијска прољећа и јесени.

2.1.4. Хидролошке карактеристике
Општина Соколац не спада у ред подручја богатих водом, ако се изузме дио општине гдје се налази
највећи број изворишта и ријечних токова. Укупна дужина ријечних токова износи 87 км, а припадају
црноморском сливу.
Ријека Биоштица, са притокама Крушевицом, Добрачом и Ракитницом и Каљина са притокама
Черешницом, Гирским потоком, Сировинским потоком и Блатницом, уливају се у Кривају, на подручју
општине Олово.
Врело Берег налази се у селу Берег у источном дијелу општине и улива се у Ракитницу која такође
извире на подручју општине Соколац. Током године активне су и двије понорнице: Леава (8 км),
која извире у селу Мичиводе, а понире у Лубурић пољу и Решетница (9 км), која настаје из неколико
извора око Сокоца, понире у Гласиначком пољу, да би се у мјесту Бањ Стијена, на подручју општине
Рогатица, појавила као Говјештица.
Осим изворишта поменутих ријека и рјечица, на подручју општине активан је и одређен број мањих
извора: Соколац, Хумке, Мијатовића врело код Сокоца, Геруша у Жљебовима, Бандуша у Бањанима
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и већи број извора на подручју мјесних заједница Кнежина, Каљина и Соколовићи.
Недалеко од врела Биоштицe у Кнежини налазе се и два термална извора – Топлик и Илиџа, са
сталном годишњом температуром од 20о С што, уз природне љепоте овог локалитета, даје могућност
организованог бављења туризмом.

2.1.5. Природне карактеристике подручја – флора и фауна
Општина Соколац 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.
Општина Соколац oбилује брдско-планинским пашњацима чија је основна карактеристика богатство
травном вегетацијом и врло брза репродуктивност у постојећим климатским условима.
Шуме су основа живота на земљи, а њихово одржавање значи одржавање живота. Оне стварају
вишеструке користи: играју важну улогу у биолошкој разноврсности, економском благостању, важан
су ресурс за рурални развој и пружају средства за живот радне снаге локалне заједнице. Такође су
и станиште разних биљака и разноврсних животиња. Поред еколошке улоге, оне утичу на климу
и хидролошке прилике, дају основну сировину за производњу финалних и примарних производа
од дрвета, као и друге производе. Шуме на подручју општине Соколац се одликују веома богатим
биодиверзитетом.
Уз ријечне токове формиране су шикаре и шумарци, погодна мјеста за живот и размножавање
бројних животињских врста: мочварица, зечева, лисица и дивљих свиња, а у високим и мјешовитим
шумама је бројна популација вукова, мрког медвједа, срнеће дивљачи, дивљих мачaкa и куна.
Животињски свијет употпуњује одређени број птица (орлови, јастребови, сове). Разноликост и
бројност животињских врста, уз очувану природну околину, добри су предуслови за даљи развој
ловног туризма на читавом простору општине.
У риболовним ријекама и потоцима наше локалне заједнице живе и могу се спортски ловити сљедеће
врсте слатководних, салмонидних врста племените рибе: поточна пастрмка, липљaн, младица, клен,
мрена, ријечни рак и др.
Споредни шумски производи и љековито биље, којим обилује ово подручје, некада су представљали
значајан извор зараде локалног становништва. Постојање традиције лијечења љековитим биљем,
још од времена чувеног травара Јова Мијатовића са Романије, представља својеврстан бренд и
рекламу која се мора искористити. Под споредним шумским производима се подразумијевају:
•
•
•
•

Производи који служе као храна за људе (шумски плодови, јестиво биље, корјење, гљиве,
пчелињи мед и др.)
Производи који служе као лијек (цвијет, лист, стабљика, подземна стабљика, коријен, коре
љековитог дрвећа, грмља и биља, 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, пањевина и др.)

2.1.6. Саобраћај и комуникације
Комуникацијска повезаност општине са сусједним општинама, регијом и већим урбаним срединама
један је од предуслова њеног успјешнијег и бржег развоја. Сви стратешки циљеви који се односе
на развој осталих привредних грана (индустрија, туризам, пољопривреда и др.) у многоме су
условљени и ограничени развојем саобраћајне инфраструктуре и комуникацијском повезаношћу са
широм регијом и већим урбаним центрима.
Подручјем општине Соколац пролази 45 км магистралних путева од чега су путни правци:
•
•

Дио М-19 Подроманија - Соколац - Жљебови - Ханић (граница са општином Хан - Пијесак) у
дужини од 20 км.
Дио М- 19- 3 Смиљева стијена - Подроманија - Иван поље, у дужини од 25 км.

Регионални путеви на подручју опшине Соколац протежу се у дужини од 28 км: регионални пут П468
Соколац - Кнежина - Ишерић брдо, од чега је 15 км асфалт, а 13 км макадам.
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Локални путеви повезују сва насељена мјеста на подручју општине Соколац. Њихова укупна дужина
је 300 км.
Према студијама које су рађене за потребе Босне и Херцеговине и ширих балканских простора, ови
путни правци су дефинисани као дио путне мреже која увезује паневропске коридоре који пролазе
балканским просторима.

2.1.7. Културно-историјско насљеђе
Непокретно културно насљеђе је најобрађиванији сегмент баштине, те документација о његовим
својствима постоји и доступна је. Покретно и нематеријално културно насљеђе представља већи
проблем, јер није у довољној и адекватној мјери документовано и валоризовано. Један од приоритета
би требало да буде израда регистра културног насљеђа на територији општине Соколац, јер иначе
постоји опасност да се велики број предмета изгуби или на неки други начин оштети или отуђи.
Већ прве године након уласка Аустро-Угарске у Босну и Херцеговину Гласиначка висораван постаје
предмет случајних налаза и аматерских истраживања појединаца. Поручник Јохан Лекса, приликом
изградње пута Хан Подроманија-Рогатица (1880), отворио је прве тумуле на висоравни (локалитет
Гласиначко поље-Бјелосављевићи) и том приликом је у једном тумулу из групе крај ријеке Решетнице
наишао међу осталим налазима и на чувена Гласиначка колица. Захваљујући овом открићу, Босна
и Херцеговина је крајем XIX вијека доспјела на свјетску археолошку позорницу. Организована
археолошка истраживања су проведена у периоду од 1886-1897. године, најприје на Гласиначком
пољу, а касније су проширена до Праче и Дрине. Евидентирано је око 50 праисторијских градина
и више од 1200 тумула (гробних хумки), концентрисаних у групе и некрополе. Већи дио тумула је
истражен, а од градина истраживане су Кусаче, Кошутица, Кадића брдо, Илијак, Лозник и неке друге.
Истраживања су водили Ћиро Трухелка, Ђорђе Стратимировић, Вејсил Ћурчић и највише Фрањо
Фиала, а у новије вријеме Боривој Човић, Благоје Говедарица и Милица Косорић. Како је гласиначка
висораван била прво и најзначајније подручје одакле је дошао највећи дио до сада пронађеног
археолошког материјала, који се приписује једној оригиналној култури из старијег жељезног доба,
читава та култура носи назив Гласиначка култура. Сматра се да су носиоци гласиначке културе
били Аутаријати, врло снажно, веома добро организовано, богато племе Илира. У односу на остале
просторе, то је период када је Гласиначко подручје било на највишем развојном нивоу. Највећи дио
налаза је у депоима Земаљског музеја у Сарајеву, а један дио (и то са доста вриједним налазима)
налази се у Природно-историјском музеју у Бечу, те у низу приватних збирки и колекција.
ГЛАСИНАЧКА КОЛИЦА
Култна гласиначка колица припадају старијем
жељезном добу (око 800 година прије нове ере).
Кола-кадионица у давна времена служила су за
прекађивање гроба; састоје се од повеће птице,
смјештене на четири точка. Птица је изнутра шупља,
простор је суд за жеравицу, на коме су миришљаве
твари сагоријевале. Као заклопац тог суда, сједи
на великој птици мала птица истог облика. Осим
ових двају птица, има на свакој осовини још по
једна птица, као украс. Осим колица, пронађено је
на истом локалитету неколико бронзаних предмета
великог значаја. Ти драгоцјени предмети однесени
су у бечки музеј, у Аустрију.
СРЕДЊОВЈЕКОВНА ЦРКВА НА ГЛАСИНЦУ
Да је у средњем вијеку на локалитету Црквина на Гласинцу постојала црква писали су историчари
почетком 20. вијека. То ће, сто година касније, потврдити научна ископавања која су урадили
археолог Александар Јашаревић, кустос музеја у Добоју, Никола Кулиџа са Филозофског факултета
(Бања Лука) и Сњежана Антић, социјални антрополог (музеј Семберија у Бијељини).
Они су уз помоћ Општине Соколац, 1. јула 2013. године, започели истраживачке радове, који су
трајали мјесец дана. Пронашли су темеље средњовјековне цркве из 14. вијека. Темељи су у облику
правоугаоника, димензија 12 x 7 метара. Својим открићем потврдили су да је ту у средњем вијеку
била црква и царина која се спомиње у дубровачким документима (Дубровачки архив). Наиме, у
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једном дубровачком спису је наведено да је неки
дубровачки трговац требало да пребаци робу до
„цркве на гласу“ гдје се наплаћивала путарина.
Према том тумачењу по „цркви на гласу“ ова
висораван је добила име Гласинац.
Ова црква је прва истраживана црква на
подручју средњовјековне Земље Павловића.
Средњовјековних цркава у Земљи Павловића
било је више, али никада нису пробудиле пажњу
истраживача. Црква на Гласинцу је интересантна
јер је грађена почетком 14. вијека, највјероватније
као загробна црква локалног властелина, да би
се нешто касније око ње образовала једна велика
некропола стећака.
СТЕЋЦИ У СОКОЦУ
Нијеми свједоци живота на овом простору у средњем вијеку су бројне некрополе стећака. Стећци
су средњовјековни монолитни камени споменици везани за цијело подручје данашње Босне и
Херцеговине, те дијелове Србије, Црне Горе и Хрватске. На основу расположивих података може се
тврдити да се појављују од друге половине XII вијека, да њихова прва фаза траје и кроз XIII вијек,
да се интензивно клешу и украшавају у XIV и XV вијеку. У XVI вијеку ова врста умјетности постепено
нестаје. Нажалост, стећци су као културно-историјско насљеђе били неправедно занемарени и
уништавани све док их 2016. године УНЕСЦО није уврстио на листу свјетске културне баштине.
Стећци на подручју општине Соколац импонују својим величинама, бројношћу на појединим
локалитетима, квалитетом обраде, облицима, очуваношћу. У Босни су се смјењивали многи владари,
она је своје звјездане тренутке доживљавала у вријеме владавине Твртка I Котроманића, баш када
је на овим просторима настао велики број стећака.
На простору општине Соколац установљено је 59 локалитета на којима је регистровано 1.982 стећака;
од тога је 1.460 сандука, 438 сљеменика, 80 плоча и четири стуба.
Занимљив је распоред средњовјековних некропола стећака на простору данашње општине Соколац.
Тај распоред нам показује гдје су у средњем вијеку била насеља и гдје је сахрањивана властела и
богатији појединци који су имали средства за израду стећака.
На подручју соколачке општине највећа некропола
стећака је у Бјелосављевићима са 360 стећака
(2 плоче, 310 сандука, 28 високих сандука, 19
сљемењака и 1 високи сљемењак). Украшено је
десет примјерака, а украсни мотиви су: мањи
једнакокраки крст (који се јавља три пута), линија,
широка трака, свастика, полумјесец, крст, штап,
мач, људска фигура и представа животиње - коња
и коњаника са копљем.
Историјско подручје - некропола са стећцима
на локалитету Црквине у Бјелосављевићима,
Комисија за очување националних споменика
Босне и Херцеговине, прогласила је 2013. године
националним спомеником Босне и Херцеговине.
Некропола стећака у Лубурић пољу, у Кошутици, налази се на листи 30 средњовјековних некропола
стећака које су 2016. године проглашене Свјетском баштином УНЕСКО-а. Чине је два локалитета,
локалитет Плоче који обухвата тумул и 51 стећак и локалитет Баре са 83 стећка. Од украсних мотива
појављују се линија која означава двојни гроб, розета, мач и крст.
По броју стећака истичу се и некропола Грабенице (214) те некропола стећака у Калиманићима (130
стећака).
Стећке је постављало племство, велико и мало, које је господарило ратарском земљом и ратарским
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народом. Запажа се да су стећци постављени тамо гдје су били развијени сточарство и земљорадња.
ПАЛЕОЛИТСКА УМЈЕТНОСТ
Трагови палеолитске умјетности на простору југоисточне Eвропе нађени су само на два локалитета,
а један од њих је на територији наше општине, Пећина под липом (Подлипе).
Пећина под липом налази се у засеоку Кадића брдо, подручје села Кнежина. Удаљена је од Сокоца
12 км, приступачна је путничким возилом, а дужина пјешачке стазе до пећине је 1300 метара. Као
један од карактеристичних крашких облика, некадашње станиште људи и археолошки локалитет
са материјалним артефактима, овај објекат представља археолошко геонасљеђе. Палеолитско
станиште Пећина под липом откривено је 1987. године за вријеме археолошких истраживања на
Градини у засеоку Кадића брдо, којима је руководио др Благоје Говедарица. У једној од поткапина,
на хоризонталној стијени отвора лоциран је гравирани цртеж, за који код мјештана постоји
вјеровање да су га направили витезови оштрећи сабље пред борбу. Међутим, овај цртеж димензија
100×70 цм, начинили су палеолитски ловци - сакупљачи и он представља палеолитску умјетност.
Истраживања на локалитету Пећина под липом показали су да је прачовјек насељавао овај простор
у дугом временском периоду и да је иза себе оставио разнолику и занимљиву материјалну културу,
а пронађени су и остаци неандерталца стари око 40.000 година.
СПОМЕНИЦИ
Војничко спомен-обиљежје „Мали Зејтинлик“

Војничко спомен-обиљежје „Мали Зејтинлик“ грађено је по узору на солунско гробље српским
добровољцима Зејтинлик. То је вјечна кућа 955 српских бораца Сарајевско-романијског корпуса
војске Републике Српске који су страдали у посљедњем одбрамбено-отаџбинском рату. Након
потписивања Дејтонског споразума један дио територије Српског Сарајева је припао Федерацији
Босне и Херцеговине, након чега је дошло до масовног егзодуса 150.000 Срба. Том приликом је вршено
ископавање и преношење посмртних остатака српских бораца, од чега је један дио организовано
пренијет на данашњу локацију српског војничког спомен-гробља „Мали Зејтинлик“.
Крстови у Малом Зејтинлику у беспрекорном строју, баш као некад и јунаци на бранику отаџбине,
Соколац, Сарајевско-романијску регију и цијелу Републику Српску чине светилиштем, гдје је
громогласна тишина надвладала сваку ријеч.
Парк бораца Романије
Спомен-парк у Сокоцу изграђен је 1978. године. На спомен-костурници исписано је 969 имена
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партизанских бораца погинулих на подручју општине Соколац током Другог свјетског рата. У парку
су биле постављене бисте десет народних хероја овог краја. Бисте су почетком грађанског рата
(1992) оштећене, а затим склоњене од даљег пропадања. Од посљедњег рата парк је добио име
Парк бораца Романије. Површина парка је 13.750 квадратних метара.
Парк српских бораца
У близини зграде општине Соколац, уз централно
спомен-обиљежје српским борцима погинулим
у отаџбинско-одбрамбеном рату (1992-1995) на
ратиштима у околини Сарајева, налази се Парк
српских бораца. На овом обиљежју исписана су
имена 1170 бораца. У оквиру овог парка изграђен
је и централни градски трг. Укупна површина је 700
метара квадратних.
Парк солунских бораца
Крајем 2008. године изграђен је Парк солунских
бораца. У улици Цара Лазара постављен је споменик
српским добровољцима, учесницима ратова за
одбрану Србије 1912-1918. године. Споменик је
изграђен по узору на обиљежје српском ратнику,
које се налази испред цркве Ружица на Калемегдану
(у Београду). На овом споменику исписана су
имена 360 добровољаца са подручја Романије
(добровољци у балканским ратовима и Првом
свјетском рату). Укупна површина Парка солунских
бораца је 500 квадратних метара.
Спомен-костурница у Подроманији
Састоји се од два дијела. На једној су имена 13 бораца Прве пролетерске бригаде Црногорског
батаљона, међу којима и народног хероја Радована Петровића, погинулих у борби са њемачким
јединицама у селу Бијеле Воде 1942. године. Други дио је заједничка костурница Срба, Јевреја и
Муслимана из Сокоца, Рогатице и околних села, жртава фашистичког терора стријељаних у фебруару
1942. године. Ово спомен-обиљежје подигнуто је 1952. године. Костурницу одржава Општинска
организација Савеза удружења бораца Народноослободилачког рата Соколац ( ОО СУБНОР-а
Соколац).
Спомен-костурница у Кошутици
Спомен-костурница у Кошутици подигнута је 1962. године у знак сјећања на 70 мјештана овог села,
које су у знак одмазде у џамији стријељали припадници њемачке војске у Другом свјетском рату.
Споменик Олги Дедијер
Овај споменик чувеној љекарки, шефу хируршке екипе Друге пролетерске бригаде, подигнут је у
Дикаљима код Сокоца. Умрла је након рањавања у бици на Сутјесци (5. непријатељска офанзива).
Сахрањена је у Дикаљима 1943. године. Споменик је подигнут 1945. године, одмах након ослобођења
земље.
Спомен-плоча погинулим припадницима Романијске бригаде постављена је на згради основне
школе на Равној Романији.
Спомен-чесма погинулим и несталим борцима
Спомен-чесма погинулим и несталим борцима Војске Републике Српске и општине Соколац налази
се у близини Цркве Светог пророка Илије. Изграђена је 2011. године и на њој су исписана имена 88
српских бораца.
Спомен-чесма у Ћаваринама изграђена је у знак захвалности погинулим борцима у Другом
свјетском рату са овог мјесног подручја. Реконструисана је 2008. На спомен чесми постављена је
спомен-плоча са именима 22 погинула борца отаџбинског рата.
У порти Цркве Светог Георгија у Соколовићима изграђена је 2008. спомен-чесма, на којој су
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исписана имена пет цивилних жртава и 37 бораца погинулих у отаџбинском рату, са подручја ове
мјесне заједнице.
Спомен-соба

Спомен-соба налази се у улици Цара Лазара и у њој су фотографије и лични предмети 630 погинулих
бораца у отаџбинском рату.
На Војничко гробље у Копљевићима код Кнежине, након потписивања Дејтонског споразума,
пренесени су посмртни остаци 53 припадника Војске Републике Српске, погинулих на оловском
ратишту током одбрамбено-отаџбинског рата у Босни и Херцеговини (1992-1995). Надгробни
споменици на овом гробљу су истовјетни споменицима на Малом Зејтинлику.
ВЈЕРСКИ ТУРИЗАМ
ЦРКВЕ И МАНАСТИРИ
Романијска Лазарица
Црква Светог пророка Илије на Сокоцу
(Романијска Лазарица) грађена је од тесаног
камена 1876-1882), а у њене зидине је уграђен
понеки стећак. Живопис и иконе урадио је
између два рата Роман Петровић, сликар.
Црквена архива пострадала је од 1906. до 1980.
Уз цркву је постојала једна школа и неколико
других зграда, које су користили свештеници.
Током Првог свјетског рата, осим што је уништена
архива, црква је претрпјела велика оштећења
која јој је нанио окупатор. Априла 1941. године,
када је Њемачка напала Југославију, страдали
су многи храмови, а један од њих био је и Црква
Светог пророка Илије у Сокоцу. Бомбардовали су је њемачки авиони, у пожару је страдао живопис и
иконостас са црквеним инвентаром. Истовремено, усташе су у парохијском дому уништиле црквену
архиву. Због усташког терора свештеници и вјерници напустили су парохију и склонили се у Србију.
По завршетку рата народ се враћао на своја огњишта и затекао углавном згаришта. Затекли су и
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готово уништену цркву, коју је непријатељ током рата претворио у шталу у којој је држао коње.
Протојереј Славко Трнинић је 1947. дошао на Соколац и уз помоћ црквеног суда успио да оспособи
оскрнављени храм за одржавање богослужења и све свештенорадње. Комунистичке власти биле су
непријатељски расположене према православној вјери и њеним светињама. Тако су у периоду 19461949. Цркву светог пророка Илије комунистичке власти користиле као житни магацин.
Доласком јереја Милосава Видаковића за сталног пароха 1967. године, ситуација се значајно
промијенила. Тада је обновљена црква и парохијски дом.
Током рата у Босни и Херцеговини за митрополита дабробосанског изабран је епископ далматински
Николај (Мрђа). Због ратног стања митрополит је (привремено) пренио сједиште на Соколац, а тиме
је Црква Светог пророка Илије постала саборна. Одлуком митрополита Николаја, црква Светог
пророка Илије названа је Романијска Лазарица.
У мају ратне 1994. у цркви у Сокоцу служили су патријарх српски Павле и патријарх московски и
цијеле Русије Алексеј.
Спомен-црква Свете Петке на Војничком гробљу
Срби Канаде, Аустралије, Републике Српске, Сокоца, Града
Источно Сарајево, привредници и вјерници Сокоца и Влада
Републике Српске, подигли су спомен-цркву посвећену
Преподобној мајци Параскеви (у српском народу познатија као
„света Петка“) на српском војничком гробљу „Мали Зејтинлик“
у Сокоцу. На овом гробљу сахрањено је 959 бораца српске
војске са сарајевско-романијског простора. Градњу овог здања
благословио је митрополит Николај, који је освјештао темеље
цркве.
Овај јединствени споменик у Републици Српској свједочи о
херојској борби нашег народа у одбрамбено-отаџбинском рату
(1992-1995), трећем великом страдању Срба на овим просторима
у двадесетом вијеку. Спомен-црква и Војничко гробље чине
једну јединствену слику, коју сваки посјетилац понесе са овога
мјеста и која подсјећа на хиљаде јунака који дадоше своје
животе за нас који остадосмо да се дивимо њиховом херојству
и њиховој љубави према српском роду.
Градња цркве почела је 2006. године на иницијативу Срба из
Канаде, a завршена је у мају 2010. године.
Манастир Светог великомученика Георгија (Соколица) на Равној Романији

Овај манастир се налази на Равној Романији. На зидовима храма, умјесто фрески, исписана су имена
погинулих бораца са овог подручја. До сада је уписано око 4000 имена. Храм је освећен 2002. године,
а три године касније црква је проглашена манастиром и добила име Соколица.
Манастир Свете Тројице у Озерковићима
Црква Свете Тројице у Озерковићима изграђена је у селу Озерковићи. Налази се на тромеђи општина
Соколац, Пале и Рогатица, непосредно уз породично имање Јове Мијатовића, чувеног травара са
СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ТУРИЗМА ЗА ПЕРИОД 2021 - 2025
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Романије. Као добар познавалац љековитог биља и болести, у војсци је највећи дио времена радио
као болничар и ветеринар. Његове вјештине су биле познате и ван граница бивше Југославије. У
својој осамдесетој години дозволио је штампање и објављивање својих рецепата, да би били на
услузи онима којима је потребна помоћ народне медицине. Усклађен са природом и здравим животом
поживио је преко 100 година и отишао у легенду.
У овом храму у Озерковићима, од 2005. године, сваке посљедње недјеље у октобру, празнује се
икона Пресвете Богородице Јерусалимске. У манастиру се налазе и мошти Светог Димитрија, што
у овај молитвени дом привлачи све већи број православних вјерника. Сваке године одржава се и
сабор хаџија и обиљежава крсна слава поклоника Свете земље из Републике Српске и Србије. У
порти манастира у Озерковићима гради се конак за монаштво на површини од 1.000 м2.
Црква Светих равноапостола цара Константина и царице Јелене у Кнежини

Манастир Пресвете Богородице се налази у селу Кнежина, 12 км од Сокоца. Манастирска црква носи
назив Храм Светих равноапостола цара Константина и царице Јелене. Саграђена је 1962. године
на истом мјесту гдје је некада била саграђена црква од дрвеног материјала. Пријашњи манастир је
изграђен у 14.вијеку (око 1371. године), код извора Кнежак. Градитељ манастира је био Андријаш
Мрњавчевић, брат Краљевића Марка, а манастир су уништиле Османлије. Андријаш је тада подигао
десет цркава, а једна од њих је временом претворена у Султан-Селимову џамију. У манастиру се
налазе честице моштију Светог цара Лазара и копија иконе Тројеручице.
ЏАМИЈЕ
На подручју соколачке општине саграђено је седам џамија.
Џамија Селимија у Кнежини
У насељу Кнежина удаљеном 12 км од Сокоца налази се Селимија џамија, грађена у доба Селима II
(1566-1574), или за вријеме владавине Селима I (1512-1520). Над улазом у џамију сачуван је натпис
писан обичним мастилом у црвеној боји и у њему се каже да је џамију градио Гази Селим-хан 955.
Хиџретске (1548) године. Џамија је обновљена прилозима ехлије и вакуфа 1322. хиџретске (1906)
године. Година из натписа 1548. не означава вријеме владавине Селима I (1512-1520), ни Селима II
(1566-1574). М. Мујезиновић закључује да је година у натпису стављена произвољно.
Ова џамија спада међу најстарије и најзначајније подкуполне џамије османске архитектуре у Босни
и Херцеговини.
Султан Селимова џамија је 1951. године, одлуком тадашњег завода за заштиту споменика културе
Народне Републике Босне и Херцеговине, проглашена спомеником културе и стављена под заштиту
државе, а статус бх. националног споменика потврђен је почетком 2004. године.
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2.1.8. Привреда и НВО сектор
На подручју општине Соколац постоји више привредних субјеката који су у директној или индиректној
повезаности са развојем туризма, те као такви могу бити једни од главних носилаца реализације
пројеката дефинисаних у Стратегији развоја туризма општине Соколац. Такође, НВО сектор на
подручју општине располаже са респектабилним капацитетима који могу дати значајан допринос
реализацији пројеката из области туризма.
У наставку ћемо набројати привредне субјекте, организације јавног и НВО сектора који су у
досадашњем раду дале свој допринос на изради Стратегије развоја туризма и који ће у будућности
бити носиоци реализације пројеката из ове области.
а) Јавне установе и предузећа:
•
•
•
•
•
•

Општина Соколац
ЈУ Туристичка организација „Соколац“
ЈУ Спортско рекреативни центар „Гласинац“
ЈУ за културу „Перо Косорић“
Јавно предузеће „Инфо центар“
ЈП Шумско газдинство „Романија“
б) Правна лица у приватном власништву:

•
•
•
•
•
•
•
•

Биље и љекобиље доо, Соколац
Пчеларски центар „Батинић“, Соколац
Хотел „Златни бор“, Соколац
УГ Коноба „Огњиште“, Соколац
Ресторан и етно насеље „КУМ“, Соколац
Ресторан и пансион „Мирни кутак“, Соколац
Пансион „Френч“, Соколац
Путеви Зворник доо, Зворник
в) НВО сектор:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Планинарско друштво „Гласинац“
Аеро клуб „Соко“
Удружење жена „Соколица“
Удружење грађана „Аурора“
Ловачко удружење „Гласинац“
Удружење спортских риболоваца „Биоштица“
Омладинска организација “Соколац”
Удружење „Romanija cycling“ (МТБ бициклизам)
Удружење „Romanija kayaking – riding“

2.1.9. Образовна структура и тржиште рада
Савремене тенденције у свијету иду ка увођењу елемената 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 се дјелатност образовања остварује кроз предшколско, основно, средње и високо
образовање.
ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ
На подручју општине егзистира Јавна установа за предшколско васпитање и образовање. Основана
је 1981. године, а капацитет је 200 дјеце. Када је у питању 2020/2021. година, око 200 дјеце је
укључено у цјелодневни програм.
ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
Основна школа „Соколац“ је установа задужена за основно образовање на подручју општине
СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ТУРИЗМА ЗА ПЕРИОД 2021 - 2025
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Соколац. Наставни процес у основном образовању изводи се у објектима централне школе и у двије
подручне школе - у Кнежини и на Равној Романији.
СРЕДЊОШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ
ЈУ Средњошколски центар „Василије Острошки“ је установа задужена за средњошколско образовање
на подручју општине Соколац. Прва средњошколска установа у Сокоцу почела је са радом 1961.
године када је основана Гимназија. Ова установа обухвата сљедеће струке: гимназију - општи смјер,
економска и информатичка гимназија, шумарство и обраду дрвета - смјер шумарски техничар за
обраду дрвета.
ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ
Висока школа за услужни бизнис (ВУБ) је установа задужена за високо образовање на подручју
општине Соколац. Основана је 31. јула 2007. године.
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;
звање „дипломирани политиколог“ на смјеру Националана безбједност и „дипломирани правник“,
смјер Управни послови. Ова школа може бити добра подршка Стратегији развоја туризма на Сокоцу,
у зависности од развоја туризма и потребе за кадровима.

2.1.10. Култура, културна и спортска дешавања у општини Соколац
Соколац је препознатљив по културним дешавањима. За то су најзаслужнији Установа за културу
„Перо Косорић“, Културно-умјетничко друштво „Романијска луча“, Народна библиотека, Удружење
ликовних умјетника „Петорица из Сокоца“, Књижевни клуб „Романија“, Гусларско друштво „Романија“,
Српско просвјетно и културно друштво „Просвјета“, Музичко удружење „Акорд“, ЈУ Туристичка
организација „Соколац“, Омладинска организација “Соколац”, УГ “Аурора” и ЈП „Инфо центар“.
Од културних и спортских манифестација у општини Соклац треба издвојити традиционалне:
• Светосавске свечаности (јануар),
• Годишњи концерт Културно-умјетничког друштва „Романијска луча“ (фебруар, март),
• Ревија гуслара „Романијо, горо од јунака“ (фебруар, март),
• Избор “Спортисте године општине Соколац”, додјела признања најуспјешнијим спортистима,
тренерима, спортским радницима,
• „Васкршње свечаности“ (април и мај),
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

,,Врховима Романије”, планинарска манифестација - прољећни поход на Велики Лупоглав,
највиши врх Романије,
Меморијални омладински фудбалски турнир „Срђан Томић и Владица Бабовић“ (јун),
Сабор српског изворног пјевања (јун),
„Видовдански пјеснички сусрети“ (јун),
Дан косидбе Романија (јул),
Сачијада “Романија” (јул),
Илиндан спорт фест (јул),
Међуопштинске омладинске спортске игре (МОСИ) у Сокоцу, одржане 2011. и 2019. године,
Дан општине Соколац – Илиндан,
„Теби горо Романијо“- Равна Романија (август),
„Госпојинске вечери културе“, које се одржавају у другој половини августа,
Атлетски митинг (август),
Коло лиге Републике Српске и Меморијално такмичење у планинарској оријентацији “Свјетлана
Комленовић” (септембар-октобар),
„Недјеља дјетета“ у првој половини октобра,
„Никољданске свечаности“ у децембру,
„Дани дјечије радости“, који су на програму у посљедњој седмици децембра.

Сви наведени културни догађаји су предмет фокуса ове Стратегије, јер дају велике могућности за
развој туризма и промоцију културе на територији општине Соколац. Ови културни догађаји ће бити
стављени у фокус активности туристичке организације у циљу даљег развоја туристичке понуде и
привлачења туриста.

2.1.11. Стање животне средине
У оквиру одрживог развоја животне средине овом стратегијом је планирано дефинисати мјере које
ће се односити на одрживо кориштење, заштиту и управљање земљиштем, управљање шумама
и шумским земљиштем, сузбијање посљедица климатских промјена, нарочито у пољопривреди,
очување биодиверзитета, управљање отпадом, осигурање санитарних услова и приступа питкој води
за све грађане и друге мјере које се односе на област очувања животне средине као полуге развоја
туризма данас.
На територији општине велики проблем представљају дивље депоније настале као резултат одлагања
отпада од стране грађана на мјестима која нису за то предвиђена.
Одржавање зелених и других јавних површина као и чврстог отпада из градског насеља врши
ЈКП „Соколац“. Отпад са територије општине се одвози на депонију Рудине (општина Рогатица) уз
новчану накнаду коју Општина плаћа јавном комуналном предузећу „Комрад“ АД Рогатица, тако да
остаје трајни задатак Oпштине и комуналних служби да појачаном бригом спријече настајање дивљих
депонија.
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III ТУРИСТИЧКА ПОНУДА ОПШТИНЕ СОКОЛАЦ ДАНАС
Велики број спортских клубова и удружења која дјелују на подручју општине Соколац допринијели
су обогаћивању туристичке понуде наше општине.

3.1. АДРЕНАЛИНСКЕ АКТИВНОСТИ
Планинарење – неко ће можда помислити да ова врста спорта и рекреације не спада у ред
адреналинских, али стазе Романије демантоваће вас када их препјешачите само једном.
Конфигурација терена, која с времена на вријеме, планинарење „трансформише“ у алпизам захтијева
добру физичку припрему, али и помало одважности. На десетине километара видно и прописно
обиљежених стаза прави су мамац за љубитеље природе, а ваш адреналин појачаће и обилазак
неких од бројних пећина на простору гласиначке области. Једна од таквих је Новакова пећина која
се налази на стрмим литицама Романије на надморској висини од 1515 м. Име је добила по хајдуку
Старини Новаку, историјској личности из друге половине 16. вијека, поријеклом из Смедерева, који
је побјегао у хајдуке због зулума проклете Јерине. До пећине води планинска стаза која је уредно
обиљежена. Стаза води и до Новаковог врела, великог планинског корита. Кажу да се умивањем
водом из овог корита постаје пет година млађи.
Носилац главне активности везане за планинарење је ПД „Гласинац“ Соколац. Планинарско
друштво “Гласинац” Соколац основано је 29.07.2009. године, као производ жеље неколицине људи
са ранијим планинарским искуством да овај вид рекреације и активности промовишу у матичној
општини, која по свом географском положају има велики природни потенцијал. Основна дјелатност
друштва је планинарење, које се остварује путем организованих похода, путовања или експедиција,
колективно или индивидуално организовање и учествовање на спортским такмичењима у спортским
дисциплинама које су везане за планинарење. Од самог почетка рада, стратешки циљ ПД “Гласинац”
постаје матична планина Романија, повећање њеног туристичког значаја, с обзиром на природни
потенцијал који има. Друштво има секције у планинарској оријентацији, МТБ и екологији. Друштво
једном годишње организује републичку планинарску манифестацију “Врхови Романије”, која је једна
од масовнијих у Републици Српској.

У власништву ПД „Гласинац“ је планинарски дом „Црвене стијене“ на Романији који располаже са
5 соба и тридесет лежајева. Од планинарског дома води маркирана стаза до Црвених стијена, гдје
постоје смјерови за алпинистички успон и за пењање уређеним „магичним пењалиштем“. Такође
су маркиране и стазе према Великом Лупоглаву- највишем врху Романије, Новаковој пећини,
Гавранки, Црној стијени, Дјевојачкој стијени, Великој стијени и Мједенику. Поред планинарског дома
направљен је адреналински парк за дјецу узраста од 6 до 12 година, а у зимском периоду дјеци је на
располагању и стаза за скијање са жичаром.
Алпинизам - Од првог алпинистичког успона на Романији из 1929. године, када је освојена Дјевојачка
стијена у народу позната као „Ђева“ па до данас, стрме стијене легендарне планине постале су
својеврстан полигон за обуку, како алпиниста почетника, тако и оних жељних првих алпинистичкиих
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изазова.
У понуди је и пењање уређеним тзв. „магичним пењалиштем“ на Црвеним стијенама, којим је
осмишљено 30 смјерова за пењање, намијењених и почетницима и професионалцима. Квалитет
стијена је врхунски за бављење овим видом спорта и алпинистима пружа прави адреналински
ужитак, а пењање се предлаже у пратњи цертификованих водича из ПД „Гласинац“ .
Виа ферата „Соколов пут“ - У близини планинарског дома „Црвене стијене“ направљена је Виа
ферата која свакодневно окупља велики број љубитеља екстремних спортова. Виа ферата „Соколов
пут“ је осигурани планинарски пут, односно стаза по стијенама, уређена челичним помагалима,
намијењена свима, поготово онима без претходног алпинистичког искуства. Дужина Виа Ферате
износи 350 м и са два висећа моста представља јединствену атракцију у Босни и Херцеговини.
Лет моторним змајем - Моторни змај је изузетно
угодно превозно средство у љетним мјесецима.
Панорамско летење и разгледање из моторног змаја
без вибрација у лету се изузетно мирно фотографише
и снима камером. Ово искуство можете да доживите
у Сокоцу са члановима аероклуба „Соко“.
Параглајдинг – На атрактивној планини Романији,
у близини планинарском дома „Црвене стијене“,
налази се уређено полетиште за параглајдинг. Током
љета тандем параглајдером са искусним пилотима
аеро клуба Соко, доживјећете незаборавну
авантуру, а љубитељи природе неће остати
равнодушни пред величанственим призорима
стрмих литица и стијена.
Квадови – или четвероточкаши су теренска возила
намијењена кретању по неприступачном терену и
врло погодни за савладавање природних препрека.
Возилом се могу обићи сви предјели и посјетити
природне вриједности као што су ријеке, извори,
пећине, остаци старих грађевина, стећци, долине и
кањони, све оно што се ходом у једном дану не може
обићи. Вожња овим возилима свим учесницима
пружа уживање у љепотама природе којима
територија општине Соколац обилује. Етно насеље
“Кум” у својој понуди има и могућност изнајмљивања
популарних квадова или четвероточкаша.
Вожња кајаком - Осим што је физичка активност,
вожња кајаком је и изврстан начин релаксације
и борбе против свакодневног стреса. Ослушкујте
звукове природе, слушајте звук воде док весло
провлачите кроз њу, уживајте у бојама воде,
природе којa вас окружује, небу и препустите
се миру око себе. На водама ријеке Биоштице
организована је вожња кајаком у дужини од 5 км, а
за оне мало искусније могућа је и вожња на дужини
од 10 км од Кнежине до Крушеваца.

3.2. АКТИВАН ОДМОР - ЗОНА СПОРТА И РЕКРЕАЦИЈЕ
Спорт на соколачком подручју има дугогодишњу традицију. Почеци су везани за тридесете године
прошлог вијека са мање или више успијеха. На градском стадиону „Бара“ изграђена је савремена
тартан стаза, што омогућава организовање свих облика атлетских манифестација, укључујући и
међународна атлетска такмичења. Изграђени спортски терени и објекти, укључујући и двије спортске
дворане, трим стазу, тениске терене на два локалитета и околне терене за одбојку, кошарку, мали
фудбал и друге спортове, уз повољну надморску висину, пружају одличне услове за организовање
СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ТУРИЗМА ЗА ПЕРИОД 2021 - 2025
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базичних припрема за већину спортова. Соколац је значајно мјесто у коме се одржавају припремни
кампови за младе спортисте (атлетичаре и фудбалере), што ствара могућност бржег развоја спортског
туризма.
Јахање - Јахање је један од ријетких
спортова у коме не можете бити
себични. Морате слушати неко друго
биће, протумачити његов говор тијела
и прилагодити се његовим покретима.
Када успоставите везу са тако лијепом,
моћном животињом као што је коњ,
осјећај је неописив, а моторичке одлике
које развијамо бавећи се овим спортом
су снага, координација, равнотежа и
стабилност трупа. Коњички клуб на
Сокоцу посједује шетландске поније и
енглеске јахаће коње. Од услуга које
нуде ту су часови јахања и рекреативно
јахање.
Бициклизам - Бициклизам представља изузетно здраву вјежбу у којој могу уживати сви, без обзира
на узраст. Осим тога, вожња бицикла је забавна, нарочито ако сваки пут истражујете нове предјеле
и стазе. На подручју општине Соколац у употреби је око 250 км бициклистичких стаза, од тога је
уређено и обиљежено 45 км, а у наредном периоду планирано је обиљежавање још стаза.
У другим поглављима су детаљно обрађени остали облици туризма као што су културно-историјско
насљеђе, вјерски, манифестациони, ловни и риболовни туризам.
Лов - Ловачко удружење „Гласинац“ Соколац
Општина Соколац има идеалне услове за развој
ловног туризма. У саставу ШГ “Романија” Соколац
послује Радна јединица “Ловство”, која газдује са два
ловишта. Ради се о посебном ловишту “Романија” са
површином од 12.722 хектара и ловишту “Гласинац”
чија је површина 62.136 хектара. Оба ова ловишта
припадају планинском типу ловишта, а заступљене
су бројне врсте дивљачи: медвјед, вук, зец, лисица,
срнећа дивљач, дивља свиња. У ловиштима су
изграђени ловно-технички и ловно-узгојни објекти:
ловачке куће, хранилишта, високе отворене чеке,
високе затворене чеке са пећима, писоарима,
креветима и фотељама.
Ловачко удружење “Гласинац” из Сокоца познато је по активностима које спроводе на унапређењу
ловства. Посебна пажња дата је на изградњи ловно-техничких објеката и хранилишта.
У понуди је најатрактивнији лов на вука и медвједа са високих затворених чека, те лов на дивље
свиње и срндаће са високих отворених чека, лов са псима гоничима на ситну и крупну незаштићену
дивљач, могућност одстрела, фото лова и осматрања дивљачи и природних љепота. Смјештај гостију
може бити у режији корисника ловишта или у властитој режији.
Риболов - Удружење спортских риболоваца „Биоштица“
Подручје општине Соколац, посебно њен сјевероисточни дио, обилује планинским изворима бистрих
и чистих ријека и ријечица. Посебну вриједност представљају термални извори за које је везана
могућност развоја туризма и других привредних активности.
Међу љубитељима спортског риболова романијске ријечице чувене су по богатству капиталних
примјерака - поточне пастрмке, ладице, клена, липљана, мрена, ријечних ракова. Овдашње
удружење спортских риболоваца “Биоштица”, у циљу побољшања рибњег фонда, годишње убаци
око 15.000 млађи поточне пастрмке, а посебну бригу води о чувању рибљег фонда и заштити животне
средине, за коју се може рећи да је на завидном нивоу. Богатство рибљег фонда, букови - слапови,
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брзаци, обале са нетакнутом природом, привлаче велику пажњу љубитеља спортског риболова, али
и бројних излетника.

РИБЊАК “КРУШЕВЦИ”

3.3. СПЕЛЕОЛОГИЈА - ГИРСКА ПЕЋИНА
Гирска пећина налази се на сјевероисточним падинама планине Озрен, у засеоку Доње Гире.
Удаљена је од Сокоца 27 км. Приступачна је путничким возилом, а дужина пјешачке стазе до пећине
је 50 метара. Представља хидролошки активну пећину изворског типа. Одликују је пространи главни
канал и неколико мањих канала и дворана богато испуњених пећинским накитом који је у изворном
облику остао сачуван до сада.
Главни канал пећине је у почетном дијелу под плитком водом која је разливена, док цијелом дужином
главног канала протиче ток дубине 20-50 цм. Из пећине током цијеле године истиче поток који се
послије стотињак метара улијева у рјечицу Ријеку,
лијеву притоку Биоштице.
Главни канал се састоји од низа спојених дворана
међу којима се неке на појединим мјестима шире и
до 15 м. Висина главног канала ни у једном дијелу
није мања од 6 м, а ширина од 1 м. Стране канала
су изузетно богато украшене пећинским накитом
који је одлично очуван због тешко проходног
канала испуњеног сталном водом. Велики пећински
стубови достижу пречник и до 3 метра и састављени
су у цјелости од искричавог калцита. Стране канала
ГИРСКА ПЕЋИНА
су испуњене саливима, кораљним накитом, а
плафон сталактитима и драперијама. Главни канал
се завршава 930 м од улаза, сифоном из кога истиче стални водени ток. Висина стропа изнад сифона
достиже максимално 0,5 м, што отежава кретање.
На неколико мјеста у пећини се одвајају од главног канала мање дворане и канали. На 150 м од улаза
налази се велика дворана кружног облика у коју се може ући тек кад се прегази 0,5 м воде сталног
воденог тока. Дворана је богато украшена пећинским накитом, великим пећинским стубовима бијеле
боје, саливима, сталактитима и бигреним кадама испуњеним кораљним накитом. Због близине улаза
ову дворану настањује колонија слијепих мишева. На крају пећине налазе се два мања канала која
се простиру непосредно изнад завршетка главног канала у дужини од по 100 м. Укупна дужина
пећинских канала износи око 1300 метара.
По квалитету и богатству пећинског накита Гирска пећина је једна од вриједнијих и љепших у
Републици Српској и спада међу петнаест најзначајнијих спелеолошких објеката Републике Српске.
Под заштитом је Завода за заштиту културно-историјског и природног насљеђа Републике Српске.
Због свега наведеног, Гирска пећина је атракција за све љубитеље спелеологије и рај за спелеолошка
удружења. Самосталан улазак лицима која нису обучена се не препоручује, јер пећина није уређена
за масовнију туристичку посјету.
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IV СМЈЕШТАЈНИ КАПАЦИТЕТИ
Смјештајне туристичке објекте чине: хотели, мотели, туристички апартмани, пансиони, преноћишта
и гостионице, бањска и климатска љечилишта, планинарски домови и куће, кампови, туристичка
насеља, одмаралишта, домаћинства, омладинска и дјечија одмаралишта.

4.1. ПРЕГЛЕД СМЈЕШТАЈНИХ КАПАЦИТЕТА
4.1.1. Хотели
ХОТЕЛ “ЗЛАТНИ БОР”
Хотел “Златни Бор” је замишљен и изграђен као модеран хотел са 4 звјездице, у неопланинском и
рустичном стилу. Као објекат који је својим изгледом потпуно уклопљен у средину у којој се налази,
а с обзиром да у екстеријеру доминира дрво и камен као природни материјали, изазива пажњу
и дивљење. Налази се на транзитном путу Сарајево - Београд. Располаже удобним, луксузно
опремљеним једнокреветним, двокреветним, трокреветним и једном четворокреветном собом.
Смјештајни капацитет хотела износи 28 лежајева у 13 соба. Поред смјештајних капацитета хотел
располаже са: рестораном, кафе баром, љетном баштом, спа центром и базеном.

4.1.2. Етно кућице за одмор
ЕТНО НАСЕЉЕ “КУМ”
Етно насеље “КУМ” нуди смјештај у етно-кућицама. Тренутно посједује 3 етно-кућице и то:
•
•
•

Етно-кућица 3 (4 мјеста - 4 кревета);
Етно кућица 4 (4 мјеста - 4 кревета);
Етно кућица 5 (3 мјеста - 1 брачни кревет и 1 кревет).

Поред апартманског смјештаја у етно кућицама, етно насеље “КУМ” нуди и могућност преноћишта у
собама. Тренутно посједују 2 собе у које је могуће смјестити (4+3) укупно 7 гостију. Тренутни, укупни
капацитет свих јединица је 18 мјеста (11 у етно кућицама и 7 у собама). У скоријој будућности у плану
је проширење капацитета, као и садржаја у етно-насељу “КУМ” Соколац. Капацитет ресторана је 230
мјеста, љетна башта 50 мјеста.

4.1.3. Пансиони
РЕСТОРАН - ПАНСИОН “ФРЕНЧ”
Ресторан - пансион “ФРЕНЧ” располаже са 13 лежајева распоређених у 6 соба. Капацитет ресторана
је 30 мјеста, а 25 мјеста је у љетној башти.
РЕСТОРАН - ПАНСИОН “МИРНИ КУТАК”
Ресторан - пансион “МИРНИ КУТАК” од смјештајних капацитета нуди 4 двокреветне собе. Капацитет
ресторана је 60 мјеста, а баште 50 мјеста.
КОНОБА “ОГЊИШТЕ”
Јединствен угоститељски објекат, опремљен у етно стилу и у потпуности посвећен његовању
народне традиције. Коноба “ОГЊИШТЕ” располаже са 16 лежајева распоређених у 4 собе. Капацитет
ресторана је 50 мјеста, а љетне баште 20 мјеста. Категорисан је са 3 звјездице.

4.1.4. Планинско ловачке куће
ПЛАНИНАРСКИ ДОМ “ЦРВЕНЕ СТИЈЕНЕ” НА РОМАНИЈИ
Дом је отворен у новембру 2019. године. Изграђен је у традиционалном романијском стилу, а
окончањем унутрашњих радова капацитет ће бити 30 лежајева у пет спаваоница. У дому је тренутно
могуће организовати дневне боравке и послужења за излетнике мањих и већих група планинара,
заљубљеника у природу, те осталих грађана који би жељели да проведу слободно вријеме у
природи. Објекат има кухињу са камин салом, капацитета 30 мјеста. Тренутно се воде активности
на унутрашњем уређењу дома, доводу воде, изградњи туш кабина и тоалета. Од планинарског
дома воде уређене планинарске стазе, за 20 минута хода се стиже на најатрактивнији видиковац на
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ОПШТИНА СОКОЛАЦ

Романији, Црвене стијене. Планинарски дом је у власништву ПД “Гласинац” Соколац.
ПЛАНИНАРСКА КОЛИБА “ДИВОВА КОЛИБА”
Колиба се налази на Романији, на граничном подручју Сокоца и Пала. Колиба располаже са 10
лежајева у двије собе, дневним боравком, кухињом и тоалетом.
ШУМАРСКЕ КУЋЕ
На подручју општине Соколац постоје два локалитета на којима су смјештене Шумарске куће,
углавном за мање групе ловаца. У власништву су Шумског газдинства “Романија” Соколац. Шумарска
кућа “Палеж” у Кнежини располаже са 8 лежајева распоређених у 4 собе, а Шумарска кућа “Копито”
има 2 двoкреветне собе. Објекти имају салон, кухињу и тоалет.

4.2. КАТЕГОРИЗАЦИЈА
ВРСТА ОБЈЕКТА

БРОЈ СОБА

БРОЈ ЛЕЖАЈЕВА

13

28

3

11

Ресторан - пансион “Френч” ***

6

13

Ресторан - пансион “Мирни кутак” ***

4

8

Етно насеље “Кум” ***

2

7

Коноба “Огњиште” ***

6

16

Планинарски дом “Црвене стијене” на Романији

5

30

Планинарска колиба “Дивова колиба”

2

10

Шумарска кућа “Палеж”

4

8

Шумарска кућа “Копито”

2

4

ХОТЕЛИ
Хотел “Златни Бор” ****
ЕТНО КУЋИЦЕ ЗА ОДМОР
Етно насеље “Кум” ***
ПАНСИОНИ

ПЛАНИНСКО - ЛОВАЧКЕ КУЋЕ

Табела 4. Смјештајни капацитети у општини Соколац по категоријама 6

На основу показатеља може се закључити да структура објеката неопходних туристичкој привреди
није задовољавајућа. Потребно је побољшати квалитет како смјештаја тако и осталих угоститељских
услуга. Недостају смјештајни објекти за масовни туристички смјештај, са инфраструктуром која
задовољава савремене стандарде у туризму.
6

Извор: ЈУ Туристичка организација „Соколац“ Соколац
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ХОТЕЛ “ЗЛАТНИ БОР”

ЕТНО НАСЕЉЕ “КУМ”

ПЛАНИНАРСКИ ДОМ “ЦРВЕНЕ СТИЈЕНЕ”

КОНОБА “ОГЊИШТЕ”

РЕСТОРАН-ПАНСИОН “ФРЕНЧ”

V КАРАКТЕРИСТИКЕ ТУРИСТИЧКЕ ТРАЖЊЕ
У условима савремене глобализације свака земља настоји искористити своје компаративне и
конкурентске предности у циљу што бољег позиционирања на свјетском тржишту и укључивања у
међународне токове роба, услуга и капитала, што су нужни предуслови за постизање економског
раста и развоја. Посљедњих 20-ак година повећава се значај услужног сектора у коме туризам
заузима истакнуто мјесто. Tуризам je присутан у скоро свакој земљи, само што се степен његове
развијености различито манифестује, како по броју туристa тако и по ефектима који произилазе из
туристичке потрошње.
Имајући у виду да је туризам веома комплексна индустрија која обухвата више сегмената, међу
којима су најважнији сегмент смјештај, исхранa, транспорт, трговинa, туристичке агенције, забава и
разонода, заостајање једног од ових сегмената уједно значи и зостајање и ограничавање значајнијег
развоја туризма. Због своје комплексности, утицаја и зависности, туризам мора бити организован и
усклађен како са општом економском тако и са осталим развојним политикама једне земље, што
наводи на закључак, да без интегралног, интезивног и равномјерног привредног развоја земље, не
можемо очекивати ни висок и ефикасан степен развоја туризма.
Аутохтоност, изворност и различитост које посједују одређене туристичке регије омогућавају
туристичким дестинацијама да одрже своју конкурентност на тржишту уз нагласак на одрживом
развоју. Они који се не буду прилагођавали новонасталим промјенама, мораће много више улагати
ради истицања квалитета и осталих властитих предности.
У годинама које слиједе, очекује се, да ће важан правац свјетских туристичких кретања бити
планински туристички центри, који ће доживјети већу експанзију. Изражене демографске промјене
које карактерише старење становништва и све веће учешће старије популације у туристичким
кретањима, као и јачање свијести о здрављу, знатно ће утицати и на привлачност туристичких центара
са wellness и spa понудом, а атрактивне ће бити и кружне туре. Анализа новонасталих трендова
показала је да се јавља нова потреба да се активно судјелује у животу дестинације, базирана на
‘’6 Е’’ (experience - искуство; excitment - узбуђење; escape - бијег од свакодневнице; education едукација; entertainment - забава; ecology - екологија). Савремени туриста је све више самостални
креатор одмора и жели да га дизајнира искључиво према властитим интересовањима.
Раст животног стандарда доводи до повећања расположивог новца за путовања, али је све мање
слободног времена, па све популарнија постају кратка и кружна путовања. Присутан је тренд
одлазака на више краћих путовања у току године, за разлику од традиционалног, једног одмора
током љетних мјесеци, а посебан раст биљеже „all inclusive“ аранжмани.
Брзи ритам живота и глобализација, условљавају све већу потражњу за недирнутим, еколошки
чистим подручјима. У будућем развоју туризма, све више ће се тражити подручја која имају очувану
природну средину, али и мјеста са заштићеним културно-историјским, антропогеним и другим
ресурсима битним за туристички развој.
Расте и тражња за инстант забавом и рекреацијом па све популарнији постају тзв. „тематски паркови“
као комбинација забаве, шопинга, рекреације и уопште провођење слободног времена и потрошње
на нови начин.
Јачање свијести о здрављу и здравом животу повећавају привлачност туристичких центара са
бањском понудом и wellness програмима, а уочљив је и раст интереса за тзв. Оutdoor activities
(активностима на отвореном).
У савременим условима, под појмом „одмор“, човјек 21. вијека, више не подразумијева искључиво
одмарање, већ се жели опустити у новом окружењу, стећи нова сазнања, искусити нешто ново.
Савремени туриста има искуства што се тиче путовања, свјестан је квалитетa, еколошки је освјешћен,
не купује путовање, већ стил живота, преферира изворност и аутентичност.
Пандемија коронавируса узроковала је незапамћен притисак на сектор туризма. Отказивање
путовања довело је до знатног смањења прихода и проблема с ликвидношћу за све који се баве
туризмом. Свјетска туристичка организација (енгл. World Tourism Organization, UNWTO) процјењује
да се међународни туризам смањио за 60%, док губици у глобалном сектору путовања износе 840
до 1.000 милијарди евра.
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Пандемија се може сматрати негативним
егзогеним шоком чије се дјеловање шири
кроз економски систем, изазивајући
економски пад и рецесију. Међутим,
неизвјесност постоји у погледу трајања и
интензитета шока, те се због тога процјене
будућих економских кретања свакодневно
мијењају обзиром на број заражених и
преминулих у појединим земљама као и
мјерама које подузимају земље. Многе
су се државе одлучиле на ограничење
путовања и трговине због карантина што
свакако узрокује велики пад потрошње, а
потом и рецесију.
Пандемија коронавируса, односно јавно-здравствене мјере за превенцију ширења болести које
укључују карантин, социјалну дистанцу, рестрикције у кретању и путовањима, кампање чији је циљ
навести људе да остану у својим домовима, а које нису заобишле готово па ни једну свјетску државу,
остављају снажан траг на сектор туризма. Надаље, уколико и дође до скоре обнове кретања, многи
људи неће бити у могућности да путују. Они који ипак буду могли путовати, из страха због могућег
поновног ширења вируса и погоршања свог имовинског стања, биће примарно оријентисани на
путовање по властитој држави или евентуално најближем сусједству. Ово упућује да у наредном
периоду сектор туризма може рачунати углавном на домаће туристе и евентуално туристе из
окружења. Уочено је и да усљед пандемије, људи бирају мање популарне дестинације са очуваном
природом као сигурније локације за путовања.
Управо ово је био повод да иницијатива „Одмори у Босни и Херцеговини“ уз подршку MarketMakers
пројекта спроведе истраживање тржишта с циљем да се утврде преференције и праксе везане уз
путовања домаћих туриста унутар Босне и Херцеговине. Испитивање је урађено на узорку од 1.500
испитаника старосне доби 30+. Испитаници су жене у 70% сличајева и 30% мушкарци. Родитељи
чине 61% испитаника, а 58% живи у домаћинствима гдје су обје особе запослене. Неки од података
до којих су дошли су:
1. Босанскохерцеговачки грађани у просјеку троше 3 дана више на путовања у иностранству него
на домаћа путовања. 14% не путује унутар граница Босне и Херцеговине, 86% путује на дан
или више, 2.75 дана је просјечна дужина путовања унутар Босне и Херцеговине.
2. Просјечна потрошња по путовању унутар Босне и Херцеговине је 155 КМ по особи.
3. 25% испитаника иде на 3-4 путовања годишње у Босни и Херцеговини, а 18% испитаника иде
на 5-7 путовања годишње у Босни и Херцеговини.
4. Што се тиче организације путовања 86% преферира да путује самостално, а 14% да путује
организовано.
5. Интернет и препоруке пријатеља/породице се издвајају као два најпоузданија начина на које
грађани Босне и Херцеговине бирају гдје ће на одмор. 44% испитаника самостално истражује
на интернету, а 26% се ослања на препоруку пријатеља/познаника. При томе се испитаници са
дјецом чешће ослањају на препоруке пријатеља приликом проналаска и резервације смјештаја
у односу на оне без дјеце (30% : 23%).
6. 44% испитаника преферира хотелски смјештај наспрам 21% који бирају приватну кућу или стан.
7. Приликом одабира смјештаја испитаници сматрају пресудним приватно купатило (24%),
повољну локацију (17%), WiFi (15%). Код одабира смјештаја битна им је чистоћа (21%), spa,
wellnes или затворени базен (15%) и паркинг (15%).
8. Већина испитаника преферира туристичке пакете који поред смјештаја треба да садрже
спортско-рекреативне активности (планинарење, бициклизам, пливање 33%), културне
активности (музеј, позориште, концерти 24%) и исхрану (15%).
9. На дестинацијама које бирају испитаници желе сљедеће активности: природне атракције
(планине, водопаде, националне паркове 88%), купање на мору/ ријеци/језеру/базену (64%),
обилазак културних знаменитости (58%), 36% испитаника сматра да су ресторани битан дио
садржаја једне дестинације. 37% испитаника сматра да су spa и wellness веома битни за садржај
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дестинације, 30% сматра да дестинације
морају имати садржаје и активности за
дјецу.
Обим и трајање пандемије те евентуално
потребних будућих мјера ограничења
кретања у суштини су непознати.
Пандемија као свјетска криза је показала
да је туризам снажно повезан и зависан
о здравственим приликама не само на
локалном, регионалном или националном,
већ и на међународном нивоу. Надаље,
претпоставља се да ће у новим односима
питање здравствене сигурности постати
важан сегмент у припреми путовања,
одабиру дестинације, али и пружању услуга у туризму, што је можда до појаве вируса била
занемарена компонента. Процјењује се како ће можда медицински, здравствени, дентални туризам
добити ново значење и бити јаче повезани са здравственом сигурношћу и здравственим системом.
Предвиђа се да ће се туризам вјероватно опорављати постепено, односно дестинације ће
пролазити кроз неколико различитих фаза опоравка док се коначно не достигне преткризни ниво
туристичке активности. У кризним раздобљима, попут овог тренутног, туристички сектор не може
се преоријентисати и преко ноћи производити неки нови производ, те на тржиште пласирати неку
нову вриједност, као што је, на примјер, аутоиндустрија почетком пандемије почела производити
респираторе или као што је козметичка индустрија почела повећавати производњу дезинфекцијских
средстава. Слаба прилагодљивост туризма промјенама на тржишту може бити изразито опасна у
условима када је високо заступљен у стварању додатне вриједности и баш због тога се туристичка
понуда ни у ком случају не смије базирати искључиво на појединим облицима туризма.

5.1. КРЕТАЊЕ ТУРИСТИЧКЕ ТРАЖЊЕ
Кретање туристичке тражње исказано је кроз статистичке показатеље о броју долазака и ноћења.
Ради упоредног прегледа, наредна табела показује доласке и ноћења туриста у Републику Српску и
општину Соколац, у периоду 2015-2020. године.
Година
Р. Српска

Ноћења туриста

домаћи

страни

укупно

домаћи

страни

укупно

2015.

158 571

136 210

294 781

366 761

320 183

686 944

2016.

166 063

157 845

323 908

379 136

361 465

740 601

2017.

168 293

176 366

344 659

390 647

403 896

794 543

2018.

179 674

202 128

381 802

456 367

470 572

926 939

2019.

181 401

218 867

400 268

466 815

506 040

972 855

2020.

123 966

66 305

190 271

335 624

195 823

531 447

Година
Соколац

Доласци туриста

Доласци туриста

Ноћења туриста

домаћи

страни

укупно

домаћи

страни

укупно

2015.

123

30

153

305

55

360

2016.

78

50

128

147

166

313

2017.

119

74

193

411

335

746

2018.

116

36

152

377

59

436

2019.

51

57

108

191

149

340

2020.

10

8

18

12

15

27

Табела 5. Доласци и ноћења туриста: Република Српска / општина Соколац 7
7

Извор: Републички завод за статистику
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Анализирајући наведене показатеље, може се закључити да је укупан број долазака и ноћења
домаћих и страних туриста у Републику Српску константно растао у посматраном периоду док је у
општини Соколац, имао тенденцију раста након чега је услиједио пад. Мањи број долазака и ноћења
евидентан је и код домаћих и код страних туриста.

5.2. КАРАКТЕРИСТИКЕ ТУРИСТИЧКОГ ПРОИЗВОДА
Полазећи од туристичких потенцијала и укупне понуде општине Соколац, дефинисани су приоритетни
облици туризма за ову дестинацију.
Сви облици су детаљно приказани у посебном поглављу, а сада ће бити само наведени:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Транзитни туризам
Лов и риболов
Еко туризам
Сеоски туризам
Вјерски туризам
Туризам на водама
Спортско-авантуристички туризам

ТЕНИСКИ ТЕРЕНИ И СТАДИОН “БАРА” У СКЛОПУ СРЦ “ГЛАСИНАЦ”
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VI ИНФОРМИСАЊЕ И МАРКЕТИНГ АКТИВНОСТИ
Улога промоције је да комуницира с појединцима, као и да директно и индиректно олакшава
размјену информишући циљну групу да прихвати производ туристичке организације. Под промоцијом
туристичке организације, подразумијевају се активности информисања тржишта, односно
придобијања потенцијалних туриста.

6.1. ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА СОКОЛАЦ - ТОС
Туристичка организација општине Соколац основана
је Одлуком Скупштине општине Соколац, 20. априла
2012. године, а званично је уписана у судски регистар у
Окружном привредном суду у Источном Сарајеву дана
06.07. 2012. године. Туристичка организација је основана
у циљу вршења послова развоја, очувања и заштите
туристичких вриједности, те промоције и унапређења
туризма на територији општине Соколац.
У циљу валоризације, очувања и заштите туристичких
вриједности на територији општине Соколац у оквиру
својих права и дужности у области туризма, Туристичка
организација обезбјеђује:
•
•

•

•
•

Земља голети и гора.
Слободе и традиције.
Добрих домаћина.
Соколац Вас чека!

Израду програма и планова промоције туризма
у складу са стратегијом промоције туризма и
програмских активности Туристичке организације;
Рад на унапређивању и промоцији изворних
вриједности општине Соколац, као што су традиција,
обичаји и етнолошко благо, промоција и организација
културних, умјетничких, спортских и других скупова
и манифестација које доприносе развоју туристичке
понуде општине;
Подстицање и организацију активности усмјерених
на заштиту и одржавање културно-историјских
споменика и других материјалних добара од
интереса за туризам и њихово укључивање у
туристичку понуду;
Сарадња
са
удружењима
и
невладиним
организацијама из области туризма;
Сарадња са другим туристичким организацијама у
Републици Српској и Бoсни и Херцеговини.

Туристима као потенцијалним корисницима услуга, доступне су све потребне информације о
географском и туристичком положају, клими, језику, тренутној темпертури, о томе како путовати,
гдје одсјести, гдје јести, шта видјети, шта радити и друге корисне информације које се налазе на
сајту Туристичке организације: www.sokolacturizam.net.
Такође информације могу добити путем званичног имејла tosokolac@gmail.com, фејсбук странице
Туристичке организације (инстаграм сранице tossokolac, твитер странице @sokolacturizam) као и
телефонским путем на број 057/ 444-822, сваким радним даном од 07:00 до 15:00 часова.
У циљу промоције туризма општине, ЈУ Туристичка организација “Соколац” је издала публикацију
“Туристички водич општине Соколац 2018”, гдје је укратко представљена туристичка слика општине.

6.2. ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ИНФО ЦЕНТАР“
Веома важна област за сваку локалну заједницу, па и општину Соколац, је информисање. У нашој
локалној заједници те послове успјешно обавља Јавно предузеће „Инфо центар“, које је основано
Одлуком Скупштине општине Соколац 2009. год. ради обављања дјелатности од општег интереса
за све грађане. У досадашњем раду редовно производи и емитује програм путем „Инфо радија“,
СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ТУРИЗМА ЗА ПЕРИОД 2021 - 2025
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који се емитује сваки дан на фреквенцији 99,9 MGh и путем интернета и мјесечно припрема и издаје
„Соколачке новине“. У општини Соколац радио станица, уз кратке прекиде, постоји и ради од 1975.
године („Радио Романија“, „Радио Соколац“ и „Инфо радио“). Програм „Инфо радија“ се емитује са
предајника Пуховац, одакле сигналом покрива простор путем земаљске радио-дифузије, а путем
интернета је доступан слушаоцима у цијелом свијету.
ЈП “Инфо центар“ Соколац, информисањем грађана путем радијског програма, доприноси
демократизацији друштва, јачању критичке свијести и свеобухватном општем образовању,
емитовањем великог броја информативних емисија, ауторских и агенцијских вијести, едукативних
емисија из друштвено-економских области, привреде, туризма, здравља, културе, образовања и др.
у којима су заступљене информације из општине Соколац, региона и свијета.
Поред људских ресурса у ЈП “Инфо центар“, савремена техничка опремљеност и исправност опреме
су битан дио реализације и пласирања програма.
Штампани медији су у општини Соколац заступљени од 1994. године када је изашао први број
„Информативног билтена општине Соколац“, затим „СИН“ (Соколачке информативне новине) и
од 2009. године „Соколачке новине“. Од 2017. године „Соколачке новине“ се припремају у пуном
колору на 32-40 страна, обухватајући све информације са подручја општине Соколац у претходном
мјесецу. Осим штампаног издања доступне су и у дигиталној форми. ЈП „Инфо центар“, осим новина,
припрема и издаје брошуре и промотивни материјал.
Од 2018.године ЈП “Инфо центар“ ради видео продукцију и информативне видео прилоге, емисије
забавног типа, репортаже и документарце које објављује на властитом youtube каналу.
ЈП “Инфо центар“ својим радом значајно доприноси медијској промоцији туристичих потенцијала и
медијски је покровитељ свих манифестација од значаја за општину Соколац.
У наредном периоду неопходно је осавременити и проширити информативне услуге. На подручју
општине Соколац потребно је поставити неколико лед дисплеја који су у савременом свијету,
условљеном брзим темпом живота, неопходан начин информисања. Лед дисплеји су дио медијског
система путем којег се врло брзо свака информација чини доступном великом броју грађана.

6.3. ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА
Социјални/друштвени медији представљају неизоставни дио модерног друштва и веома значајан
облик социјалне интеракције и одличан начин за комуникацију с потенцијалним посјетиоцима.
Друштвене мреже, као важан дио дигиталних медија, одликује једноставно учешће корисника и
бројност садржаја које они генеришу. Због значаја друштвених мрежа у промоцији услуга, посебно у
туризму, могућности промоције туристичких потенцијала општине Соколац на Facebook-у као једној
од најзаступљенијих глобалних друштвених мрежа, а затим и Instagram-у и Twiter-у су од примарног
значаја.
Стратегијом је планирано уложити пуно труда, креативности, и понајвише воље у развој
комуникационих канала на социјалним/друштвеним мрежама, али најважније је да се друштвене
мреже препознају као одличан канал за промоцију нашег туризма и да се што прије крене у акцију
на друштвеним мрежама. Друштвени медији углавном подстичу нове идеје и утичу на процес
трансформације потреба у посебне жеље. Дакле, Facebook, Twitter, Instagram или виртуелне
заједнице могу подстаћи нове идеје за путовањима и утицати на одлуку о избору дестинација и
садржаја које ће туристи убудуће посјетити. Да би се пратиоци, а и остали корисници друштвених
мрежа заинтересовали, потребно је веома често постављати различите садржаје на друштвене
мреже. У зависности од учесталости и квалитета самих садржаја који се пласирају ‒ зависе реакције
корисника.
Када говоримо о пословној користи и предностима Facebook-a, конкретно говоримо о Facebook
страницама, те Facebook огласима којима страницу можемо промовисати. Оно што је јако важно
је редовно одржавати страницу која се води, јер то представља неформалан и директан начин
комуникације.
Важно је писати о ономе чиме се бавимо како бисмо привукли тржишни сегмент који нам одговара,
и због којег смо заправо присутни на Twitter-u. Оно што желимо као крајњи циљ је да се о нама,
односно услузи којом се бавимо “прича” на Twitter-u, кроз што већи број твитова. Основна предност
кориштења Twitter-а у туризму је управо његова једноставност и могућност претраживања свих
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твитова које корисници пишу. Када говоримо о Twitter-u у туризму, неизоставан алат који је директно
повезан је Инстаграм.
Туристичке заједнице, и туристички брендови све чешће користе Инстаграм у сколопу разних
иницијатива и кампања које проводе.
Интернет садржај туризму пружа различите маркетиншке погодности и таргетирано пословање које
значајно утиче на одлуке туриста. Савремени туристи своје путовање почињу отварањем интернет
страница везаних за атрактивна мјеста и потенцијалне дестинације. Проучавањем њиховог садржаја
добијају информације о дестинацији, смјештајним капацитетима, врсти превоза којом могу доћи до
дестинације, атрактивностима и мјестима које током путовања треба посјетити како би доживљај и
искуство били употпуњени. Основу туризма чини задовољење потреба туриста да посјете локалитет,
учествују у евентуалној активности и доживе аутентично и незаборавно искуство. Широка палета
различитих активности ове врсте туризма чини да се туристи на свакој дестинацији осјећају
добродошли и пожељно од стране локалних заједница.
У томе помажу: персонализован садржај, кратки видео снимци који приказују реалност дестинација,
интерактивни снимци и виртуелна стварност. Сви они значајно мијењају досадашње схватање
туризма. Из године у годину се повећава број независних интернет сајтова везаних за туризам
који пружају савјете туристима, прије и у току путовања, уз могућност остављања информација о
искуствима и доживљајима са дестинације. Туристи користе мапе и промотивне публикације како
би прикупили информације о специфичним културним локацијама, па интернет садржај постаје све
квалитетнији, визуелнији и атрактивнији. Ипак, туристи не желе само да прикупљају информације,
већ желе да оставе своја искуства и доживљаје са дестинација у виду блогова, влогова и других
врста кратких видео снимака, запажања и коментара.
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VII СВОТ (ЕНГ. SWOT) АНАЛИЗА ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА
ОПШТИНЕ СОКОЛАЦ

СНАГЕ
•
•
•
•
•
•
•
•

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)

СЛАБОСТИ
•
•
•
•
•
•

ШАНСЕ
•
•
•
•
•
•
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Развој сеоског, еко и етно туризма
Оснивање „Романијске куће“
Оснивање етно села
Брендирање домаћих производа
Повећање смјештајних капацитета на
селима кроз мини пројекте опремања и
регистрације домаћинстава
Промоција туристчких потенцијала
општине кроз увезивање туристичке
организације и НВО сектора

ОПШТИНА СОКОЛАЦ

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 капацитетом

ПРИЈЕТЊЕ
•
•
•
•
•

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

VIII СТРАТЕШКО ПОЗИЦИОНИРАЊЕ ТУРИЗМА ОПШТИНЕ СОКОЛАЦ
8.1. СТРАТЕШКА ВИЗИЈА И ЦИЉЕВИ РАЗВОЈА ТУРИЗМА СОКОЦА
8.1.1. Визија развоја туризма
Претпоставка успјешног стратегијског управљања туристичком дестинацијом јесу њени добро
осмишљени визија, циљеви и смјернице. Визија одређује правац развоја туристичке дестинације и
представља креирану укупну слику жељене будућности дестинације, указујући на намјераване правце
развоја дестинације. При томе она мора бити инспиративна, јасна и изазовна уз могућност практичне
реализације. У формулисању визије морају да учествују сви кључни актери у туризму, јер једном
усвојена визија захтијева пуну посвећеност и одговорност свих заинтересованих на њеној реализацији.
Визија представља основно полазиште и најкритичнију компоненту туристичке политике дестинације,
у смислу да мора понудити одговоре на питања: будућности дестинације, имиџа дестинације, структуру
потенцијалних туриста, садржаје понуде, трошкове и одговорност за остварење визије.
Соколац треба да постане препознатљива туристичка дестинација са квалитетним туристичким
производом, погодна за нова улагања у развој туристичких капацитета, инфраструктуре, људских
ресурса и развој предузетништва. Пружа јединствен доживљај за све посјетиоце туристичких
локалитета, пословних скупова и манифестација, поносно представљајући природне љепоте и културно
насљеђе, традиционалну отвореност и непосредност домаћег становништва. Развој туризма мора
обезбиједити профитабилно пословање уз повећање запослености и подизање животног стандарда и
квалитета живота локалног становништва. Развојем туризма не смију се угрозити природна средина,
ресурси и екологија простора.

8.1.2. Стратешки и оперативни циљеви развоја туризма
Циљеви произилазе из визије и представљају главне факторе које туристичка дестинација потенцира
као основу свог постојања. Од правилног и успјешног утврђивања циљева зависи и успјех дестинације
и њен даљи положај на туристичком тржишту. Свакако, циљеви требају бити у сагласности са
националним циљевима, као и кореспонденцији са циљевима на локалном нивоу.
Стратешки циљеви продубљују дефинисану визију и најчешће се означавају као стања или ситуације
у које туристичка дестинација жели да дође, односно које резултате жели да постигне. При томе, они
треба да буду реални, конкретни, мјерљиви и везани за рокове.
Посебни (оперативни) циљеви произилазе из општих циљева за свако кључно питање и представљају
конкретне, специфичне области које треба развијати и унапређивати.
Након дефинисања стратешких и оперативних циљева, приступа се дефинисању програма и
пројеката. Програми представљају пројекте груписане по сродности, као специфични задаци које
треба обавити да би се остварили циљеви. Пројекти су конкретне мјере које се предузимају да би
довеле до конкретних резултата који воде ка реализацији програма, посебних и општих циљева и
коначно визије развоја туризма.
Стратешки циљ 1: ПОВЕЋАЊЕ КОНКУРЕНТНОСТИ СОКОЦА КАО ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ
Оперативни циљ 1.1: Позиционирање Сокоца као туристичке дестинације
Оперативни циљ 1.2: Повећање тражње за туристичким производима
Оперативни циљ 1.3: Унапређење маркетинг менаџмента дестинације
Стратешки циљ 2: РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКИХ РЕСУРСА
Оперативни циљ 2.1: Унапређење инфраструктуре у туризму
Оперативни циљ 2.2: Унапређење туристичких ресурса
Оперативни циљ 2.3.: Развој нових туристичких производа
Стратешки циљ 3: УНАПРЕЂЕЊЕ ТУРИСТИЧКОГ ПРОИЗВОДА ЗАСНОВАНОГ НА ОДРЖИВОМ РАЗВОЈУ
Оперативни циљ 3.1: Развој сеоског туризма
Оперативни циљ 3.2: Развој еко туризма
Оперативни циљ 3.3: Развој адреналинског туризма
Оперативни циљ 3.4: Уравнотежен развој на принципу одрживости
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8.1.3. Пројекти развоја туризма општине Соколац
a) Општина Соколац
Стратешки циљ Пројекта 1

Оперативни циљ Пројекта

Развој и унапређење спортског садржаја,
као предуслов развоја спортског туризма на
Сарајевско-романијској регији

Изградња спортског комплекса „Бара“ (затворени базен
и стадион)

Назив Пројекта:

Опис Пројекта:

Главне активности:

Очекивани резултати:

Документација:

Изградња спортског комплекса „Бара“ (затворени базен и стадион) у
оквиру СРЦ ,,Гласинац”
Имплементацијом Пројекта створили би се бољи услови за квалитетнију и
разноврснију понуду становницима, спортистима и туристима.
Планирана је изградња затвореног базена у Спортско-рекреативном центру чији
садржај осим простора базена, укључује и централни хол са пратећим и услужним
садржајима, као и потребне пратеће и техничке просторе.
Проширења постојећег капацитета трибина Градског стадиона „Бара“,
њиховог наткривања и функционалног и визуелног везивања са објектом
затвореног базена.
Уређење слободних, пјешачких и зелених површина.
• Припремне активности које укључују именовање пројектног тима
• Припремни радови који подразумјевају предјмер и предрачун радова за
изградњу
• Расписан тендер
• Одабир извођача радова
• Извођење радова
• Промотивне активности по завршетку радова
• Именован пројектни тим
• Урађен предмјер и предрачун радова
• Спроведен тендер
• Изабран извођач
• Завршени радови на изградњи
• Одржана конференција за новинаре и промовисан пројекат
• Идејно рјешење затвореног базена у Спортско-рекреативном центру у
Сокоцу и доградња трибина Градског стадиона „Бара“.
• Предрачуни

Трајање и динамика
реализације Пројекта:
Укупна процјена
вриједности Пројекта:
Потенцијални извори
финансирања:
Потенцијални
корисници Пројекта:

2021

2022
Х

Х

Х

2023
Х

Х

Х

Х

2024

2025

Х

Износ обезбијеђених
1.100.000,00 КМ
средстава:
Општина:
1.100.000,00 KM
Приватно-јавно партнерство: 1.900.000,00 KM
Донатор:
8.000.000,00 KM
Примарни – Директни корисник Пројекта били би запослени у самом Спортскорекреативном центру и Општина Соколац.
Секундарни – Посредни корисници Пројекта били би становници општине
Соколац и Града Источно Сарајево, туристи и спортисти који би долазили и
користили услуге Спортско-рекреативног центра.
11.000.000,00 KM

Потенцијални
имплементатори
Пројекта:

Општина Соколац

Мониторинг и
евалуација Пројекта:

Мониторинг и евалуацију Пројекта вршиле би надлежне службе Општине Соколац,
превасходно Одјељење за урбанизам и Одјељење за инспекцијске послове.

Пратећа документација
за мониторинг и
евалуацију Пројекта:
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ОПШТИНА СОКОЛАЦ

•
•

Грађевински дневник
Рачуни

Стратешки циљ Пројекта 2

Оперативни циљ Пројекта

Развој и унапређење културног садржаја, као
предуслов развоја туризма на Сарајевскороманијској регији

Изградња „Градске куће“ у којој ће бити смјештен
културни садржај општине са тргом

Назив Пројекта:

Опис Пројекта:

Главне активности:

Очекивани резултати:

Документација:

Трајање и динамика
реализације Пројекта:
Укупна процјена
вриједности Пројекта:
Потенцијални извори
финансирања:

Изградња „Градске куће“ са пратећим садржајем
Имплементацијом Пројекта створили би се бољи услови за квалитетнију
и разноврснију понуду, повећао би се број културних садржаја локалног
становништва и туриста који би долазили у нашу општину.
Предвиђен је објекат корисне површине 2.300 м², смјештен на тргу укупне
површине од 6.150 м² са уређеним зеленим површинама, модерном расвјетом,
шеталиштем. Тргом ће доминирати споменик партијарха Павла висине 8 метара.
Културни садржај би чинили:
• Музеј Гласинца и Романије
• Спомен соба (успомена на пале борце овог подручја)
• Мултифункционална сала са 250 мјеста намијењена за позоришне
представе, филмске пројекције и друге културне садржаје
• Галерија
• Библиотека
Припремне активности које укључују именовање пројектног тима
• Припремни радови који подразумјевају предјмер и предрачун радова за
изградњу
• Расписан тендер
• Одабир извођача радова
• Изградња главног објекта
• Изградња трга са уређеним зеленим површинама, расвјетом и
шеталиштем
• Опремање Градске куће бројним садржајима (библиотека, музеј, галерија,
мултифункционална сала и спомен соба)
• Промотивне активности по завршетку радова
• Именован пројектни тим
• Урађен предмјер и предрачун радова
• Спроведен тендер
• Изабран извођач
• Изграђен главни објекат
• Изграђен трг са уређеним зеленим површинама, расвјетом и шеталиштем
• Опремљена Градска кућа
• Одржана конференција за новинаре и промовисан пројекат
• Идејно рјешење
• Главни пројекат
• Општина Соколац власник земљишта на коме је планирана градња
(посједовни лист)
2021

2022
Х

2023
Х

Х

Х

Х

2024
Х

Х

2025

Х

Износ обезбијеђених
1.000.000,00 КМ
средстава:
Општина:
1.000.000,00 КМ
Донатор:
5.000.000,00 КМ
Јавно-приватно партнерство:
892.470,00 КМ
6.892.470,00 KM

*Наставак на следећој страни
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Потенцијални
корисници Пројекта:

Примарни – Директни корисник Пројекта били би запослени у Градској кући и
Општина Соколац.
Секундарни – Посредни корисници Пројекта били би становници општине
Соколац и Града Источно Сарајево и туристи који би долазили и уживали у
културном садржају.

Потенцијални
имплементатори
Пројекта:

Општина Соколац

Мониторинг и
евалуација Пројекта:

Мониторинг и евалуацију Пројекта вршиле би надлежне службе Општине Соколац,
превасходно Одјељење за урбанизам и Одјељење за инспекцијске послове.

Пратећа документација
за мониторинг и
евалуацију Пројекта:
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•
•

Грађевински дневник
Рачуни

ПРОЈЕКТИ РАЗВОЈА ТУРИЗМА ОПШТИНЕ СОКОЛАЦ

Стратешки циљ Пројекта 3

Оперативни циљ Пројекта

Развој туризма на подручју Сарајевско –
Романијске регије

Изградња планинског ресорта „Соколов град“ на
Романији

Назив Пројекта:

Опис Пројекта:

Главне активности:

Очекивани резултати:

Документација:
Трајање и динамика
реализације Пројекта:
Укупна процјена
вриједности Пројекта:
Потенцијални извори
финансирања:

„Соколов град“
Изградња овог комплекса на Равној Романији, утицала би позитивно на туристички
развој овог подручја и представљала би стуб будућег развоја туризма.
Укупна површина на којој је планира изградња на Равној Романији је 45 ha. Од
те површине „Соколов град“ би заузимао 5,3 ha, а преостала површина би била
резервисана за изградњу јавних, комерцијалних и туристичких капацитета, голф
терена и стазе за нордијско скијање. Садржај самог комплекса би чиниле сала
за спортске активности, салон за забаву, традиционалне динарске куће и црква.
Непосредно уз комплекс планирана је изградња економског блока, које ће
опслуживати комплетно изграђен простор.
• Припремне активности које укључују именовање пројектног тима
• Припремни радови који подразумијевају предјмер и предрачун радова за
изградњу ресорта „Соколов град“
• Расписан тендер
• Одабир извођача радова
• Извођење радова
• Промотивне активности по завршетку радова
• Именован пројектни тим
• Урађен предмјер и предрачун радова
• Спроведен тендер
• Изабран извођач
• Завршени радови на изградњи
• Одржана конференција за новинаре и промовисан пројекат
• План парцелације - фаза I и фаза II
• Предрачуни
2021

2022
X

X

Х

2023
Х

Х

Х

Х

2024
Х

X

X

X

2025
X

Износ обезбијеђених
100.000,00 КМ
средстава:
Општина:
100.000 КМ
Приватно-јавно партнерство: 3.900.000 КМ
Донатори:
4.000.000 КМ
8.000.000,00 KM

Потенцијални
корисници Пројекта:

Примарни – Директни корисници Пројекта били би запослени у самом комплексу,
Општина Соколац.
Секундарни – Посредни корисници Пројекта било би становништво Романије и
Сокоца, Источног Сарајева, као и туристи који би долазили или пролазили преко
Романије.

Потенцијални
имплементатори
Пројекта:

Општина Соколац

Мониторинг и
евалуација Пројекта:

Мониторинг и евалуацију Пројекта вршиле би надлежне службе Општине Соколац,
превасходно Одјељење за урбанизам и Одјељење за инспекцијске послове.

Пратећа документација
за мониторинг и
евалуацију Пројекта:

Грађевински дневник, рачуни, новински чланци, објаве на веб страници Општине,
прилози РТВ станица са националном фреквенцијом...
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Стратешки циљ Пројекта 4

Оперативни циљ Пројекта

Претварање шуме у непосредној близини
урбаног дијела општине Соколац у туристичку
понуду

Изградња туристичког комплекса у шуми посебне
намјене „Талине“

Назив Пројекта:

Опис Пројекта:

Главне активности:

Очекивани резултати:

Документација:

Туристички центар Талине - Forest Resort Taline
Имплементацијом Пројекта створили би се бољи услови за квалитетнију и
разноврснију туристичку понуду локалним становницима, спортистима и
туристима.
У оквиру Пројекта планирана је изградња вјештачког језера, викенд насеља,
мотела, уређење трим стаза за шетњу, рекреацију и спорт, стазе за јахање,
вожњу санкама, полигон за мото спорт, дрвени пјешачки мост до Етно насеља
„Кум“, са свом пратећом инфраструктуром.
• Припремне активности које укључују именовање пројектног тима
• Припремни радови који подразумјевају предјмер и предрачун радова за
изградњу
• Расписан тендер
• Одабир извођача радова
• Извођење радова
• Промотивне активности по завршетку радова
• Именован пројектни тим
• Урађен предмјер и предрачун радова
• Спроведен тендер
• Изабран извођач
• Завршени радови на изградњи
• Одржана конференција за новинаре и промовисан пројекат
• Предрачуни
• Елаборат за проглашење шуме посебне намјене
2021

Трајање и динамика
реализације Пројекта:

X

X

2022

2023

2024

2025

X

Х

X

X

Х

Х

X

X

Укупна процјена
вриједности Пројекта:

6.000.000,00 KM

Потенцијални извори
финансирања:

Општина:
Јавно-приватно партнерство:
Донатор:

Потенцијални
корисници Пројекта:

Примарни – Директни корисник Пројекта били би запослени у самом комплексу
„Талине“ и Општина Соколац.
Секундарни – Посредни корисници Пројекта били би становници општине
Соколац, туристи и спортисти који би долазили и користили услуге центра.

Потенцијални
имплементатори
Пројекта:

Општина Соколац

Мониторинг и
евалуација Пројекта:

Мониторинг и евалуацију Пројекта вршиле би надлежне службе Општине Соколац,
превасходно Одјељење за урбанизам и Одјељење за инспекцијске послове.

Пратећа документација
за мониторинг и
евалуацију Пројекта:
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•
•

Износ обезбијеђених
600.000,00 КМ
средстава:

Рачуни
Грађевински дневник

ПРОЈЕКТИ РАЗВОЈА ТУРИЗМА ОПШТИНЕ СОКОЛАЦ

600.000,00 КМ
400.000,00 КМ
5.000.000,00 КМ

Стратешки циљ Пројекта 5

Оперативни циљ Пројекта

Развој зимских спортова и активности на
снијегу као предуслов развоја туризма на
подручју Романијске регије

Ски лифт „Пуховац“ у Сокоцу

Назив Пројекта:

Опис Пројекта:

Главне активности:

Очекивани резултати:

Документација:

Изградња ски лифта „Пуховац“ са пратећим садржајима
Скијање на Романији има своје поклонике, а Соколац је још од Зимских
олимпијских игара у Сарајеву 1984. године имао уређену стазу за скијање, нешто
касније и за ноћно скијање.
Током ратних и поратних година због изградње и проширења општине та стаза је
добила другу, урбану намјену.
Имплементацијом планираног Пројекта створили би се услови за квалитетнију
туристичку понуду у току зиме. Становници општине Соколац би добили лако
доступан простор за школе скијања за најмлађе.
Пројектом су предвиђене двије стазе, једна дужине 750 метара и друга 600
метара која ће бити опремљена и квалитетно освијетљена за ноћно скијање.
• Припремне активности које укључују именовање пројектног тима
• Припремни радови који подразумијевају предјмер и предрачун радова за
изградњу
• Расписан тендер
• Одабир извођача радова
• Изградња главног објекта
• Изградња стаза
• Именован пројектни тим
• Урађен предмјер и предрачун радова
• Спроведен тендер
• Изабран извођач
• Завршена изградња главног објекта
• Завршена изградња стаза
• Одржана конференција за новинаре и промовисан пројекат
• Идејно рјешење
• Главни пројекат

Трајање и динамика
реализације Пројекта:
Укупна процјена
вриједности Пројекта:
Потенцијални извори
финансирања:

2021

2022
X

Х

2023

2024

2025

Х

Износ обезбијеђених
140.000,00 КМ
средстава:
Влада Републике Српске: 100.000,00 КМ
Град Источно Сарајево:
20.000,00 КМ
Општина Соколац:
20.000,00 КМ
Донатори:
160.000,00 КМ
300.000,00 KM

Потенцијални
корисници Пројекта:

Примарни – Директни корисник Пројекта били би грађани Сокоца.
Секундарни – Посредни корисници Пројекта били би становници других општина
Источног Сарајева, Рогатице, Хан Пијеска, туристи, гости хотела и коноба на
подручју општине Соколац и сусједних општина.

Потенцијални
имплементатори
Пројекта:

Општина Соколац, Град Источно Сарајево

Мониторинг и
евалуација Пројекта:

Мониторинг и евалуацију Пројекта вршиле би надлежне службе.

Пратећа документација
за мониторинг и
евалуацију Пројекта:

•
•

Грађевински дневник
Рачуни

СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ТУРИЗМА ЗА ПЕРИОД 2021 - 2025
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б) Шумско газдинство “Романија”
Стратешки циљ Пројекта 6

Оперативни циљ Пројекта

Развој туристичко-рекреативне функције шума
Републике Српске

Обогаћивање разноликости фауне насељавањем јелена
на подручју Романије

Назив Пројекта:

Насељавање јелена у привредно ловиште „Соколац“

Опис Пројекта:

Дефинисање локалитета, оснивање прихватилишта и обезбјеђивање исхране
јелена. Насељавање младим јединкама, праћење раста и размножавања, као
и постепено испуштање у природу и праћење развоја популације у периоду од
три године који је неопходан за почетак комерцијалног лова организованог у
сарадњи са Ловачким удружењима из земље и региона.

Главне активности:

Очекивани резултати:

Документација:

У сарадњи са Туристичком организацијом организоваће се обиласци ловишта и
локација у којима животиње обитавају. Туристи ће имати прилике да се упознају
са јединственим животињским свијетом Романије и других локација на подручју
општине Соколац.
• Тачно дефинисати локалитет прихватилишта, оградити га и обезбиједити
услове за раст и размножавање јелена
• Набавка младих јединки јелена, транспорт и смјештај у прихватилиште
• Узгој и праћење развоја популације
• Дефинисање начина и постепено испуштање јелена у природу
• Одређен локалитет прихватилишта, ограђено прихватилиште и
обезбијеђени услови за раст и размножавање јелена
• Набављене младе јединке јелена, превезене и смјештене у
прихватилиште
• Повећана бројност јединки рађањем младих
• Трајни испуст јелена у природу
•
•
•
•

Трајање и динамика
реализације Пројекта:

Сагласност управе јавног предузећа „Шуме Републике Српске“
Катастарска документација
Предрачун набавке инфраструктурног материјала
Предрачун набавке јединки јелена и остала документација релевантна за
набавку јединки
2021

2022
Х

Х

2023
Х

Х

Х

Х

2024
Х

X

Укупна процјена
вриједности Пројекта:

200.000,00 KM

Потенцијални извори
финансирања:

Властити:
Општина:
Донатор:

Потенцијални
корисници Пројекта:

Примарни – Локално становништво, ловци, туристи.
Секундарни – Угоститељи

Потенцијални
имплементатори
Пројекта:

ШГ „Романија“ Соколац

Мониторинг и
евалуација Пројекта:

ЈПШ „Шуме Републике Српске“

Пратећа документација
за мониторинг и
евалуацију Пројекта:
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•
•
•
•

2025

X

Износ обезбијеђених
100.000,00 КМ
средстава:

80.000,00 КМ
20.000,00 КМ
100.000,00 КМ

Сагласност управе јавног предузећа шумарства
Катастарска документација,
Фактуре набављеног инфраструктурног материјала
Фактуре и документација релевантна за набавку јединки

ПРОЈЕКТИ РАЗВОЈА ТУРИЗМА ОПШТИНЕ СОКОЛАЦ

Стратешки циљ Пројекта 7

Оперативни циљ Пројекта

Развој туристичко-рекреативне функције шума
Републике Српске

Обогаћивање фауне рептродукцијом дивокоза на
Романији

Назив Пројекта:

Опис Пројекта:

Главне активности:

Очекивани резултати:

Документација:

Насељавање и враћање дивокоза оснивањем прихватилишта у посебно
ловиште „Романија“
Дефинисање локалитета, оснивање прихватилишта и обезбјеђивање исхране
дивокоза. Насељавање младим јединкама, праћење раста и размножавања, као
и постепено испуштање у природу и праћење развоја популације у периоду од
три године који је неопходан за почетак комерцијалног лова органиозованог у
сарадњи са ловачким удружењима из земље и региона.
У сарадњи са Туристичком организацијом организоваће се обиласци ловишта и
локација у којима животиње обитавају. Туристи ће имати прилике да се упознају
са јединственим животињским свијетом Романије и других локација на подручју
општине Соколац.
• Тачно дефинисати локалитет прихватилишта, оградити га и обезбиједити
услове за раст и размножавање дивокоза
• Набавка младих јединики дивокоза, транспорт и смјештај у
прихватилиште
• Узгој и праћење развоја популације
• Дефинисање начина и постепено испуштање дивокоза у природу
• Одређен локалитет прихватилишта, ограђено прихватилиште и
обезбијеђени услови за раст и размножавање дивокоза
• Набављене младих јединки дивокоза, превезене и смјештене у
прихватилиште
• Повећана бројност јединки рађањем младих
• Трајно испуштање дивокоза у природу
• Сагласност управе јавног предузећа „Шуме Републике Српске“
• Катастарска документација
• Предрачун набавке инфраструктурног материјала
• Предрачун набавке јединки дивокоза и остала документација релевантна
за набавку јединки

Трајање и динамика
реализације Пројекта:

2021

2022
X

Х

2023
Х

Х

Х

Х

2024
Х

X

2025

X

Укупна процјена
вриједности Пројекта:

110.000,00 KM

Потенцијални извори
финансирања:

Властити:
Општина:
Донатор:

Потенцијални
корисници Пројекта:

Примарни – Директни: Околно становништво, ловци, туристи
Секундарни – Посредни: Угоститељи

Потенцијални
имплементатори
Пројекта:

ШГ „Романија“ Соколац

Мониторинг и
евалуација Пројекта:

ЈПШ „Шуме Републике Српске“

Пратећа документација
за мониторинг и
евалуацију Пројекта:

•
•
•
•

Износ обезбијеђених
50.000,00 КМ
средстава:
40.000,00 КМ
10.000,00 КМ
60.000,00 КМ

Сагласност управе јавног предузећа шумарства
Катастарска документација,
Фактуре набављеног инфраструктурног материјала
Фактуре и документација релевантна за набавку јединки
СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ТУРИЗМА ЗА ПЕРИОД 2021 - 2025
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Стратешки циљ Пројекта 8

Оперативни циљ Пројекта

Развој туристичко-рекреативне функције шума
Републике Српске

Представљање природног богатства и здравственотуристичких могућности заштићеног природног подручја
„Црвене стијене“

Назив Пројекта:

Опис Пројекта:

Главне активности:

Очекивани резултати:

Документација:

Заштићено природно подручје „Црвене стијене“
Основне карактеристике (географски положај, клима типографија, геологија,
разноликост биљног и животињског свијета, пејзажне разноликости) са посебним
освртом на здравствено-климатски туризам - ваздушна бања. У сарадњи са
здравственим инстутуцијама креираће се програм плућне рехабилитације
усмјерен првенствено особама које имају потешкоће након преболованог вируса
COVID-19.
Заједно са Туристичком организацијом, Планинарским друштвом и Ловачким
удружењем организоваће се спортско-рекраативне активности, обиласци
ловишта и локација у којима животиње обитавају. Како би се посјетиоци
осјећали што пријатније и ближе природи изградила би се шумарска кућа која
би користила као смјештајни капацитет посјетилаца здравственог туризма,
планинара, бициклиста, ловаца из земље и региона.
• Обилазак и евидентирање посебних карактеристика природног резервата
• Испитивање квалитета ваздуха
• Изградња шумарске куће
• Промотивне активности
• Евидентиране посебне карактеристике природног резервата
• Утврђен изузетан квалитет ваздуха
• Изграђена шумарска кућа
• Промовисан Пројекат на веб страници ТОС-а, ШГ, ФБ страницама....
• Списак ријетких и угрожених биљних и животињских врста, CITES листа,
документација Метеоролошког завода, картографска докуметација
• Потврда о испитаности квалитета ваздуха
• Сагласност управе Јавног предузећа „Шуме Р. Српске“ за изградњу
шумарске куће
• Идејни пројекат шумарске куће (локалитет, катастарска документација,
предрачун трошкова)

Трајање и динамика
реализације Пројекта:

2021

2022
Х

2023
Х

Х

Х

Х

2024
Х

X

X

X

2025
X

X

X

Укупна процјена
вриједности Пројекта:

200.000,00 KM

Потенцијални извори
финансирања:

Властити:
Општина:
Донатор:

Потенцијални
корисници Пројекта:

Примарни – Домаћи и страни туристи у организованим посјетама планинари,
рекреативци, бициклисти, ловци
Секундарни – Локално становништво, угоститељи, шумари

Потенцијални
имплементатори
Пројекта:

ШГ „Романија“ Соколац

Мониторинг и
евалуација Пројекта:

ЈПШ „Шуме Републике Српске“
•

Пратећа документација
за мониторинг и
евалуацију Пројекта:
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•
•
•

Износ обезбијеђених
100.000,00 КМ
средстава:
80.000,00 КМ
20.000,00 КМ
100.000,00 КМ

CITES листа, документација Метеоролошког завода, картографска
докуметација
Потврда о квалитету ваздуха
Сагласност управе јавног предузећа шумарства
Фактуре и катастарска документација неопходна за изградњу шумарске
куће

ПРОЈЕКТИ РАЗВОЈА ТУРИЗМА ОПШТИНЕ СОКОЛАЦ

в) Туристичка организација Соколац
Стратешки циљ Пројекта 9

Оперативни циљ Пројекта

Очување културно-историјског насљеђа
Републике Српске

Туристичка валоризација културно-историјског насљеђа
на територији општине Соколац

Назив Пројекта:

Опис Пројекта:

Главне активности:

Очекивани резултати:

Траговима прошлости
Подручје Гласинца представља археолошки драгуљ с обзиром на богатство
културних слојева из различитих историјских периода, a oпштина Соколац по
свом културно-историјском насљеђу спада у ред богатијих општина Републике
Српске. Културно насљеђе смо дужни сачувати, заштитити и оставити будућим
нараштајима. Потребно је створити услове за доступност, разумијевање и начин
коришћења културног насљеђа. Коришћење културно-историјског насљеђа
као туристичког ресурса омогућило би интеракцију са другим областима
привређивања, пољопривредом (рурална подручја са очуваном културноисторисјком вриједношћу), развојем услужних дјелатности, саобраћаја...
Посебно занимљива културно-историјска подручја су она руралног карактера,
у којима се културно-историјска компонента сједињује са изузетним природним
вриједностима и тако добијају значај културног пејзажа.
Реализација пројекта „Траговима прошлости“ омогућила би интензивније
укључивање културно-историјског насљеђа у развојне процесе у области
туризма. Ријешили би се проблеми лоше очуваности и стања неких споменика
у конзерваторско-рестаураторском смислу, недовољно развијене свијести о
значају очувања културно-историјског насљеђа код локалног становништва,
била би омогућена ефикаснија и организованија понуда културног туристичког
производа. Пошто се највећи број локалитета са културно-историјским насљеђем
налази у руралним подручјима, реализацијом овог Пројекта би дали иницијални
импулс за развој руралног туризма... Због своје комплексности Пројекат би био
реализован у више фаза.
Уз све наведено, неопходна је интензивна промоција културно-историјског
насљеђа у сврху развоја локалног туризма.
• Формирање пројектног тима
• Евидентирање и мапирање локалитета са некрополама стећака
на територији општине Соколац и израда брошуре едукативноинформативног карактера
• Уређење одабраних репрезентативних локалитета и постављање
путоказних и информативних табли
• Рестаурација и конзервација украшених стећака на локалитету Црквина,
Бјелосављевићи
• Уређење пјешачке стазе до Пећине под липом
• Едукација локалног становништва о вриједности насљеђа, његовог
чувања и одржавања
• Промоција културно-историјског насљеђа у сврху развоја локалног и
регионалног туризма.
• Формиран пројектни тим
• Евидентирани и мапирани локалитети са некрополама стећака
на територији општине Соколац. Израђена брошура едукативноинформативног карактера
• Уређени одабрани репрезентативни локалитети
• Постављене путоказне и информативне табле за приступачне и
репрезентативне локалитете и рестаурирани и конзервирани украшени
стећци на локалитету Црквина, Бјелосављевићи
• Уређена пјешачка стаза до Пећине под липом
• Едуковано локално становништво о вриједности насљеђа, његовог
чувања и одржавања
• Промовисано културно-историјског насљеђа
*Наставак на следећој страни
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•
•

•
Документација:

•
•
•
•
•

Трајање и динамика
реализације Пројекта:

Археолошки лексикон БиХ том III из 1988. године
Одлука Комисије за очување националних споменика о проглашењу
Некрополе са стећцима на локалитету Црквина у Бјелосављевићима,
националним спомеником Босне и Херцеговине (бр. 05.2-2.3-53/13-13 од
26.04. 2013. године)
Одлука Скупштине општине Соколац о заштити „Пећине под липом“ као
споменика природе (бр. 02-622-5 од 25.06.2015. године)
Понуда за штампање брошуре
Понуда за израду и постављање путаказних и информативних табли
Понуда за извођење рестаураторских и конзерваторских радова на
стећцима
Понуда за уређење пјешачке стазе до Пећине под липом
Понуда за одржавање едукативних предавања о значају културноисторијског насљеђа
2021

2022
Х

Х

Х

2023
Х

Х

Х

2024
Х

X

Х

2025
Х

Х

Х

Х

Укупна процјена
вриједности Пројекта:

40.000,00 KM

Потенцијални извори
финансирања:

Властити:
Општина:
Донатор:

Потенцијални
корисници Пројекта:

Примарни – Директни: школске екскурзије, институције културе, туристи
Секундарни – Посредни: локална заједница, локално становништво

Потенцијални
имплементатори
Пројекта:

ЈУ Туристичка организација „Соколац“
Општина Соколац

Мониторинг и
евалуација Пројекта:

Пратећа документација
за мониторинг и
евалуацију Пројекта:

Износ обезбијеђених
6.000,00 КМ
средстава:
2.000,00 КМ
4.000,00 КМ
34.000,00 КМ

За имплементацију пројекта и праћење свих пројектних активности биће задужен
координациони тим
Чланови тима ће пратити да се пројектне активности имплементирају у складу
са свим законским прописима и према критеријима донатора, водећи рачуна
о роковима, евиденцији у свим фазама пројекта, као и испуњењу циљаних
резултата.
• Извјештаји координационог тима
• Фактура за штампање брошуре
• Фактура за израду и постављање путоказних и информативних табли
• Фактура за извођење рестаураторских и конзерваторских радова на
стећцима
• Фактура за уређење пјешачке стазе до Пећине под липом
• Фактура за одржавање едукативних предавања о значају културноисторијског насљеђа
• Изводи о плаћању

НЕКРОПОЛА СТЕЋАКА У БЈЕЛОСАВЉЕВИЋИМА, ЛОКАЛИТЕТ ЦРКВИНА
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ПРОЈЕКТИ РАЗВОЈА ТУРИЗМА ОПШТИНЕ СОКОЛАЦ

Стратешки циљ Пројекта 10

Оперативни циљ Пројекта

Допринос бољој понуди outdoor туризма
на Зеленој линији Via Dinarice у Босни и
Херцеговини

Унапређење туристичке понуде Романије кроз увођење
нових садржаја авантуристичког туризма

Назив Пројекта:

Опис Пројекта:

Главне активности:

Очекивани резултати:

Документација:

Трајање и динамика
реализације Пројекта:

„Find your trail“
Стална потражња за новим садржајима авантуристичког, природног и
планинског туризма јасно показује жељу туриста за боравком на овом подручју.
Конфигурација терена, стазе и природа овог подручја, планинарски домови,
кампови представљају идеалне услове за увођење планинског бициклизма
у туристичку понуду. Пројектом „Find your trail“ обезбједила би се потребна
опрема, 10 Mountain bike (МТБ) или брдских бицикала, са потребном пратећом
опремом, оспособио би се објекaт/рентал за бицикле и извршила маркација и
сигнализација постојећих стаза за ову дисциплину. Cross country туре водиле би
до природних богастава попут пећина и изворишта природне воде, те бројних
културно-историсјких споменика. Gps апликација садржаће све cross country
туре, са уцртаним стазама.
Увођењем овакве понуде, привукла би се нова циљна група туриста, млади,
авантуристи и заљубљеници у екстремне спортове. Садржаји попут МТБ
бициклизма отварају могућности за организације бројних догађаја и такмичења.
• Набавка 10 МТБ бицикала, са потребном опремом и форекс таблица око
100 комада са штампом за потребе изнајмљивања туристима
• Набавка лаптопа и 10 Gps локатора
• Набавка сигнализацијских табли и маркација до 1000 км стаза за Mountain Bike активност
• Оспособљавање објекта за чување МТБ бицикала
• Планиране су сљедеће годишње активности: посјета вјерским објектима и
мјесним заједницима, дефиле бициклиста у Сокоцу сваке године поводом
крсне славе општине и организација Романија трејла (бициклистичке МТБ
трке)
• Набавка средстава за заштиту и дезинфкцију
• Промоција Пројекта и новог туристичког садржаја
• Набављено 10 МТБ бицикала са потребном опремом и 100 комада форекс
таблица са штампом за потребе изнајмљивања туристима
• Набављен лаптоп и 10 Gps локатора
• Набављене и постављене сигнализацијске табле, уређено и маркирано
преко 1000 км стаза за Mountain Bike активност
• Оспособљен објекат за чување МТБ бицикала
• Организоване су сљедеће активности на годишњем нивоу: посјећени
вјерски објекти и мјесне заједнице, дефиле бициклиста у Сокоцу сваке
године поводом крсне славе општине и организован Романија трејл
(бициклистичке МТБ трке)
• Набављена средства за заштиту и дезинфекцију и на тај начин створени
услови за спровођење мјера заштите против вируса Covid 19
• Промовисан Пројекат и нови туристички садржај
• Понуда/Предрачун у виду техничке спецификације за бицикла, опрему
(кациге, штитници, алат и слично) и од стране специјализоване радње
• Понуда/Предрачун у виду техничке спецификације за лаптоп и ГПС
локаторе од стране специјализоване радње
• Понуда/Предрачун у виду техничке спецификације за сигнализацијске
табле од стране специјализоване фирме
• Понуда/Предрачун за дезинфекциона средства
2021

2022

2023

Х

Х

2024

2025
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Укупна процјена
вриједности Пројекта:
Потенцијални извори
финансирања:

Потенцијални
корисници Пројекта:
Потенцијални
имплементатори
Пројекта:

Износ обезбијеђених
5.000,00 КМ
средстава:
Властити:
2.500,00 KM
Општина:
2.500,00 КМ
Донатор:
65.000,00 КМ
Примарни – Директни: Љубитељи брдског/планинског бициклизма,
професионални спортисти, планинари, алпинисти, авантуристи, љубитељи
екстремних спортова, рекреативци, домаћи и страни туристи
Секундарни – Посредни: Локална заједница, ПД „Гласинац“ Соколац, ЈУ
Туристичка организација „Соколац“ , локално становништво, локална привреда
70.000,00 KM

•
•
•

ЈУ Туристичка организација „Соколац“
ПД „Гласинац“ Соколац
Бициклистички клуб

За имплементацију Пројекта и праћење свих пројектних активности биће задужен
координациони тим.
Мониторинг и
евалуација Пројекта:

Пратећа документација
за мониторинг и
евалуацију Пројекта:

66

Чланови тима ће пратити да се пројектне активности имплементирају у складу
са свим законским прописима и према критеријима донатора, водећи рачуна
о роковима, евиденцији у свим фазама Пројекта, као и испуњењу циљаних
резултата.
• Фактура за бицикла и опрему
• Фактура за лаптоп и ГПС
• Фактура за израду и постављање сигнализацијских табли
• Фактура за дезинфекциона средства
• Новински чланци на веб порталима, вијести и репортаже РТВ станицама са
националном фреквенцијом, објаве на фејсбук страницама.

ПРОЈЕКТИ РАЗВОЈА ТУРИЗМА ОПШТИНЕ СОКОЛАЦ

Стратешки циљ Пројекта 11

Оперативни циљ Пројекта

Допринијети повећању разноликости
туристичке понуде на Зеленој линији Виа
Динарице у Босни и Херцеговини

Развијање туристичке понуде Романије кроз унапређење
садржаја спортско-рекреативног туризма

Назив Пројекта:

Опис Пројекта:

Главне активности:

Очекивани резултати:

Документација:

Трајање и динамика
реализације Пројекта:
Укупна процјена
вриједности Пројекта:
Потенцијални извори
финансирања:
Потенцијални
корисници Пројекта:

Дођи на вир - пронађи мир
Пројекат “Дођи на вир, пронађи мир” је пројекат који се реализује у склопу друге
фазе пројекта Виа Динарика, који финансирају Агенција САД-а за међународни
развој и Агенција Републике Италије за развојну сарадњу, а који суфинансира и
проводи Развојни програм Уједињених нација (UNDP).
На територији општине Соколац, главне риболовне воде чине ријеке Биоштица и
Каљина са својим притокама. Међу љубитељима спортско-рекреативног риболова,
романијске ријеке су чувене по богатству капиталних примјерака поточне
пастрмке, младице, клена, липљана, ријечних ракова. Имајући све наведено
у виду као и недовољну искориштеност риболовних могућности на ријекама
Биоштица и Каљина прироритетни циљ у сарадњи са Удружењем спортских
риболоваца „Биоштица“ представља промоција ових бисера романијског краја.
Реализација пројекта „Дођи на вир - пронађи мир“ допринијела би очувању еко
система у наведеним ријекама и омогућила би обогаћивање рибљег фонда, што
би их учинило још атрактивнијим за љубитеље спортско-риболовног туризма
и отворило могућности организације бројних догађаја и такмичења Спин и
Флајфишинг.
• Формирање пројектног тима
• Набавка рибље млађи и порибљавање
• Набавка и постављање путоказних и информативних табли
• Уређење риболовних стаза
• Набавка средстава за заштиту и дезинфекцију
• Организовање промоције Пројекта и унапређеног туристичког садржаја
• Формиран пројектни тим
• Обогаћен рибљи фонд ријека Биоштице и Каљине путем порибљавања
• Постављене путоказне и информативне табле
• Уређене риболовне стазе
• Спроведене мјере заштите против вируса Ковид-19
• Промовисан Пројекат и унапријеђен туристички садржај
• Понуде/Предрачуни за рибљу млађ поточне пастрмке и рибу поточну
пастрмку од стране квалификованих понуђача
• Понуда/Предрачун у виду техничке спецификације за сигнализацијске
табле и флајере од стране квалификованог понуђача
• Понуда/Предрачун за дезинфекциона средства од стране
квалификованог понуђача
• Понуда/Предрачун за промоцију пројекта кроз израду рекламног спота,
објаву у новинама и тонски прилог од стране квалификованог понуђача
2021

2022
Х

2023

2024

2025

Х

Износ обезбијеђених
2.653,00 KM
средстава:
УСР „Биоштица“:
2.653,00 KM
UNDP:
7.801,00 KM
Општина Соколац: 7.801,00 KM
Примарни – Директни: Љубитељи спортско-рекреативног риболова, спортски
рекреативци (домаћи и страни туристи)
Секундарни – Посредни: Локална заједница, УСР „Биоштица“, ЈУ Туристичка
организација „Соколац“, локално становништво
18.255,00 КМ

*Наставак на следећој страни
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Потенцијални
имплементатори
Пројекта:

ЈУ Туристичка организација „Соколац“
Удружење спортских риболоваца „Биоштица“ Соколац
За имплементацију пројекта и праћење свих пројектних активности биће задужен
координациони тим.

Мониторинг и
евалуација Пројекта:

Пратећа документација
за мониторинг и
евалуацију Пројекта:

68

Чланови тима ће пратити да се пројектне активности имплементирају у складу
са свим законским прописима и према критеријима донатора, водећи рачуна
о роковима, евиденцији у свим фазама пројекта, као и испуњењу циљаних
резултата.
• Фактура за рибу и рибљу млађ поточне пастрмке
• Фактура за израду и постављање сигнализацијских табли и флајера
• Фактура за дезинфекциона средства
• Фактура за промоцију

ПРОЈЕКТИ РАЗВОЈА ТУРИЗМА ОПШТИНЕ СОКОЛАЦ

Стратешки циљ Пројекта 12

Оперативни циљ Пројекта

Промоција руралног туризма кроз едукацију
сеоских домаћинстава у Републици Српској

Повећање квалитета туристичких услуга у руралним
подручјма општине Соколац кроз стручну едукацију и
помоћ.

Назив Пројекта:

Опис Пројекта:

Главне активности:

Очекивани резултати:

Документација:

Трајање и динамика
реализације Пројекта:
Укупна процјена
вриједности Пројекта:
Потенцијални извори
финансирања:

Ревитализација села кроз рурални туризам
Сеоски туризам добија све значајније мјесто у сектору туризма. Повратак
природи и традицији постаје све израженији тренд, у чему важну улогу игра
управо сеоски туризам. Туристичка организација „Соколац“ би организовала
едукацију са практичним дијелом (радионицом) у вези сеоског туризма и
приватног смјештаја, односно вођења сеоских туристичких домаћинстава и
објеката приватног смјештаја за издавање туристима и категоризацију објеката,
са сврхом подстицања домаћег становништва да своје сеоско домаћинство
прилагоде пружању туристичке услуге. Такође, припремили би приручнике за
сеоска домаћинства у којим би имали све на једном мјесту, од регистрације до
тога како адекватно да угосте посјетиоце и одговоре захтјевима туристичке
тражње.
Учесници едукације били би из руралних подручја општине Соколац који имају
услове да се баве пољопривредом, пружањем услуга смјештаја, хране и пића,
производњом здраве хране, израдом сувенира и сл. На овај начин желимо да
повећамо социјалну укљученост људи на селу и економски развој општине.
Сврха едукације је представити учесницима како да на најбољи начин искористе
постојеће знање и потенцијале у туристичке сврхе.
• Анкетирање до 100 особа сеоских подручја
• Припрема радионице по активностима
• Избор дестинације за посјету као примјер добре праксе
• Организовање завршног састанка ради анализе заинтересованости
чланова сеоских домаћинстава
• Организовање радионица и обука за чланове сеоских домаћинстава која
су исказала интересовање
• Промоција пројекта путем средстава јаног информисања
• Извршено анкетирање до 100 особа из сеоских подручја
• Повећано знање и вјештине до тридесет особа о могућностима
кориштења ресурса на сеоском домаћинству кроз завршене радионице
• Обављено студијско путовање претходно едукованих до 30 особа на
одабраним дестинацијама
• Организован састанак и завршена анализа обучених сеоских
домаћинстава
• Организована радионица и обука за чланове сеоских домаћинстава која
су исказала интересовање
• Пројекат промовисан путем средстава јавног информисања
• Рјешење о регистрацији сеоских газдинстава
• Понуда достављена од стране професионалног лица за едукацију људи у
области сеоског туризма
• Понуда/предрачун за студијско путовање
2021

2022

2023

2024

X

Х

X

2025

Властити:

Износ обезбијеђених
6.000,00 КМ
средстава:
2.000,00 КМ

Општина:

4.000,00 КМ

Донатор:

22.000,00 КМ

30.000,00 KM

*Наставак на следећој страни
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Потенцијални
корисници Пројекта:

Примарни – Директни: Директни корисници су људи из руралних подручја
општине Соколац, који имају потенцијала да се баве пољопривредом, пружањем
услуга смјештаја, хране и пића, производњом здраве хране, израдом ручних
радова, сувенира и слично. Неопходно их је едуковати како би своје домаћинство
прилагодили потребама туристичке тражње.
Секундарни – Посредни: Посредни корисници су општински органи, сеоски
домаћини који се већ баве сеоским туризмом и они који су заинтересовани да
се почну бавити сеоским туризмом, домаћинства у градској средини, запослени
у туристичкој дјелатности, удружења жена, удружења пољопривредника, НВО
сектор и сл.

Потенцијални
имплементатори
Пројекта:

ЈУ Туристичка организација „Соколац“

Мониторинг и
евалуација Пројекта:

Пратећа документација
за мониторинг и
евалуацију Пројекта:

70

Координациони тим за имплеметнтацију Пројекта ће континуирано вршити
мониторинг пројекта, односно пратити кључне елементе Пројекта кроз евиденцију
и ажурирање података, редовно извјештавање и праћење пројектних активности.
Евалуацију Пројекта ће такође вршити координациони тим кроз периодичну
процјену циљаних резултата, који су у вези са активностима Пројекта, на основу
података прикупљених кроз процес мониторинга.
• Извјештаји координационог тима за имплементацију Пројекта о спроведеној
континуираној и периодичној процјени спроведених активности на Пројекту
• Одлука о избору најбољег понуђача
• Уговори
• Фактуре
• Изводи/Извјештаји о плаћању

ПРОЈЕКТИ РАЗВОЈА ТУРИЗМА ОПШТИНЕ СОКОЛАЦ

Стратешки циљ Пројекта 13
Промоција туризма Републике Српске кроз
израду препознатљивих сувенира и обиљежја
карактеристичних за Сарајевско-романијску
регију
Назив Пројекта:

Опис Пројекта:

Главне активности:

Очекивани резултати:
Документација:
Трајање и динамика
реализације Пројекта:

Оперативни циљ Пројекта
Израда званичног сувенира општине Соколац

Сувенир као дио туристичког доживљаја дестинацијe
У јуну 2020. године смо окончали поступак избора званичног туристичког
сувенира општине Соколац са мотивом Гласиначких колица. Избор је пао на овај
мотив због њихове препознатљивости ван граница нашег окружења. Гласиначка
колица су постала дио уџбеника, књига и литературе широм свијета. Савремени
археолози сматрају их „драгуљем БиХ археологије“.
Реализација пројекта „Сувенир као дио туристичког доживљаја дестинацијe“
допринијела би креирању позитивне слике о дестинацији. Данас се траже
искуства за памћење, а сувенир је битан дио тог процеса, јер је успомена помоћу
које се туристи емотивно и енергетски трајно вежу за туристичку дестинацију.
• Прикупљање понуда за услугу израде сувенира
• Разматрање пристиглих понуда и прихватање најповољније
• Израда договорене количине сувенира
• Промоција сувенира и његово повезивање с дестинацијом
• Прикупљене понуде за услугу израде сувенира
• Размотрене пристигле понуде и прихваћена најповољнија
• Израђена договорена количина сувенира
• Испромовисан сувенир
Понуда – услуга израде сувенира Гласиначка колица са одговарајућим
карактеристикама
2021

2022

2023

2024

2025

Х

Укупна процјена
вриједности Пројекта:

8.000,00 KM

Потенцијални извори
финансирања:

Властити:
Општина:
Донатор:

Потенцијални
корисници Пројекта:

Примарни – Директни: ЈУ Туристичка организација „Соколац“, локална
заједница, невладине организације, сеоска домаћинства која се баве туризмом
на подручу општине Соколац.
Секундарни – Посредни: домаћи и страни туристи,све институције (државне и
невладине), сувенирнице и сви остали учесници у туристичком сектору.

Потенцијални
имплементатори
Пројекта:

ЈУ Туристичка организација „Соколац“ - Соколац

Мониторинг и
евалуација Пројекта:

Пратећа документација
за мониторинг и
евалуацију Пројекта:

Износ обезбијеђених
3.000,00 КМ
средстава:
1.000,00 КМ
2.000,00 КМ
5.000,00 KM

За имплементацију Пројекта и праћење свих пројектних активности биће задужен
координациони тим.
Чланови тима ће пратити имплементацију пројектних активности како би се
одвијала у складу са свим законским прописима и према критеријима донатора,
водећи рачуна о роковима, евиденцији у свим фазама Пројекта, као и испуњењу
циљаних резултата.
• Записник координационг тима
• Понуда за израду сувенира
• Записник о избору најповољније понуде
• Рачун о израђеним сувенирима
• Уговор о извршењу услуга израде туристичког сувенира
• Потврда о пријему одређене количине сувенира
• Извјештај о плаћању извршених услуга
СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ТУРИЗМА ЗА ПЕРИОД 2021 - 2025
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Стратешки циљ Пројекта 14
Унапређење сектора туризма кроз
модернизацију и промоцију туристичке
инфраструктуре Сарајевско-романијске регије
Назив Пројекта:

Опис Пројекта:

Главне активности:

Очекивани резултати:

Документација:
Трајање и динамика
реализације Пројекта:

Оперативни циљ Пројекта
Побољшање информисаности посјетилаца о постојећим
туристичким дестинацијама на подручју општине
Соколац кроз постављање модерне туристичке
сигнализације

“Израда и постављање туристичке сигнализације на подручју општине
Соколац”
Пројекат “Израда и постављање туристичке сигнализације на подручју општине
Соколац” подразумијева постављање путоказа на подручју општине Соколац
са циљем да се домаћим и страним туристима омогући лакше кретање, те да
им се да осјећај сигурности и пруже основне туристичке информације о важним
објектима и садржајима у граду.
Реализацијом Пројекта предвиђа се израда, испорука и уградња 50 комада
туристичких табли са стубовима носачима.
• Провођење конкурентског захтјева за израду Главног пројекта за
постављање туристичке сигнализације на подручју општине Соколац
уз статистички прорачун и постављање туристичке сигнализације на
подручју општине Соколац без објаве обавјештења
• Израда Главног пројекта за постављање туристичке сигнализације на
подручју општине Соколац уз статистички прорачун табли
• Захтјев надлежној институцији за добијање сагласности за постављање
туристичке сигнализације на јавној површини уз локални, регионални и
магистрални пут
• Израда и постављање туристичке сигнализације на терену према Пројекту
• Промоција пројектних активности
• Проведен конкурентски поступак за израду Главног пројекта за
постављање туристичке сигнализације на подручју општине Соколац
уз статистички прорачун и постављање туристичке сигнализације на
подручју општине Соколац без објаве обавјештења
• Израђен Главни пројекат за постављање туристичке сигнализације на
подручју општине Соколац уз статистички прорачун табли
• Добијена сагласност од надлежне институције за постављање туристичке
сигнализације на јавној површини уз локални, регионални и магистрални
пут
• Израђена и постављена туристичка сигнализација на терену према
Пројекту и на тај начин омогућено лакше кретање домаћим и страним
туристима на подручју општине Соколац.
• Промовисан пројекат путем средстава јавног информисања након
постављене туристичке сигнализације
•

Понуда за израду, испоруку и уградњу туристичке сигнализације
2021

2022

2023

2024

2025

Х

Х

X

X

Укупна процјена
вриједности Пројекта:

22.500,00 KM

Потенцијални извори
финансирања:

Властити:
Општина:
Донатор:

Потенцијални
корисници Пројекта:

Примарни - Домаћи и страни туристи
Секундарни - Локално становништво

Потенцијални
имплементатори
Пројекта:

ЈУ Туристичка организација “Соколац” Соколац

*Наставак на следећој страни
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Износ обезбијеђених
4.500,00 КМ
средстава:
1.500,00 КМ
3.000,00 КМ
18.000,00 КМ

Мониторинг и
евалуација Пројекта:

Пратећа документација
за мониторинг и
евалуацију Пројекта:

Координациони тим за имплеметнтацију пројекта ће континуирано вршити
мониторинг Пројекта, односно пратити кључне елементе Пројекта кроз
евиденцију и ажурирање података, редовно извјештавање и праћење пројектних
активности.
Чланови тима биће задужени да прате да се пројектне активности имплементирају
у складу са свим законским прописима и према критеријима донатора, водећи
рачуна о роковима, евиденцији у свим фазама Пројекта, као и испуњењу циљаних
резултата.
• Извјештаји координационог тима
• Понуда за израду, испоруку и уградњу туристичке сигнализације
• Сагласност од ЈП “Путеви Републике Српске”/Општине Соколац за
постављање туристичке сигнализације на јавну површину
• Фактура (израда, испорука и уградња туристичке сигнализације)
• Извод о плаћању извршених услуга

ВИА ФЕРАТА “СОКОЛОВ ПУТ”
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Стратешки циљ Пројекта 15

Оперативни циљ Пројекта

Зближавања природе и људи кроз уређење
Унапређење природног окружења уз могућност
природног окружења за рекреацију и одмор на искориштења дијела територије општине Соколац за
подручју Сарајевско-романијске регије
нове видове рекреативног садржаја
Назив Пројекта:

Опис Пројекта:

Главне активности:

Очекивани резултати:

Документација:

Уређење излетишта (Брезјак, Биоштица, Соко)
Пројекат се односи на изградњу излетишта на три локација у соколачкој општини.
Овим Пројектом би се активирали неискориштени природни потенцијали, са
циљем могућности боравка у природи, у сврху рекреације и одмора локалног
становништва и туриста, стварање нове туристичке понуде на подручју општине
Соколац. У граду, тренутно, не постоји уређено излетиште. Овим Пројектом би
се направило дјечије игралиште, поставиле клупе, столови, роштиљи и уједно
би се ријешио проблем неадекватног одлагања отпада, постављањем канти за
отпад. Локално становништво и туристи би имали прилику да уживају у природи
и чистом ваздуху овог краја, да своје слободно вријеме проведу на отвореном, у
здравом окружењу, далеко од градске гужве.
• Израда расвјете у комплексу излетишта
• Набавка и постављање сигурносних камера у комплексу излетишта
• Уређење простора за излетишта и паркинга
• Израда дрвених клупа и столова за излетишта и мини игралишта за дјецу
и постављање роштиља и канти за отпатке
• Постављање мокрог чвора
• Свечано отварање излетишта уз медијску промоцију
• Израђена расвјета
• Набављене и постављене сигурносне камере
• Уређен простор за сва три излетишта и паркиралишта за аутомобиле
• Израђене и постављене дрвене клупе и столови за излетишта као и мини
игралишта за дјецу и постављени роштиљи и канте за отпатке
• Постављени мокри чворови
• Отворена изгралишта, медијски промовисана
• Понуда за израду, испоруку и уградњу парковског мобилијара за
излетиште
• Понуда за израду расвјете
• Понуда за набавку и постављање сигурносних камера
• Понуда за израду и постављање мини игралишта за дјецу
• Понуда за уређење простора за излетишта и паркиралишта за аутомобиле
• Понуда за постављање мокрог чвора
• Сагласност надлежне институције за изградњу излетишта

Трајање и динамика
реализације Пројекта:

2021

2022

2023

2024

X

X

X

Х

Х

2025

X

Укупна процјена
вриједности Пројекта:

300.000,00 KM

Потенцијални извори
финансирања:

Властити:
Општина:
Донатор:

Потенцијални
корисници Пројекта:

Примарни – Директни: локално становништво, општина,
сувенирнице, хотели
Секундарни – Посредни: страни и домаћи туристи, излетници

Потенцијални
имплементатори
Пројекта:

•
•

Туристичка организација “Соколац“
Општина Соколац

*Наставак на следећој страни
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Износ обезбијеђених
36.000,00 КМ
средстава:
6.000,00 КМ
30.000,00 КМ
264.000,00 KM

ПРОЈЕКТИ РАЗВОЈА ТУРИЗМА ОПШТИНЕ СОКОЛАЦ

продавнице,

За имплементацију Пројекта и праћење свих пројектних активности биће задужен
координациони тим.
Мониторинг и
евалуација Пројекта:

Пратећа документација
за мониторинг и
евалуацију Пројекта:

Чланови тима ће пратити да се пројектне активности имплементирају у складу
са свим законским прописима и према критеријима донатора, водећи рачуна
о роковима, евиденцији у свим фазама Пројекта, као и испуњењу циљаних
резултата.
• Извјештај координационог тима
• Рачун за израду, испоруку и уградњу парковског мобилијара за излетиште
• Рачун за израду расвјете
• Рачун за набавку и постављање сигурносних камера
• Рачун за израду и постављање мини игралишта за дјецу
• Рачун за уређење простора за излетишта и паркиралишта за аутомобиле
• Рачун за постављање мокрог чвора
• Изводи о плаћању горе наведених извршених услуга

РИЈЕКА БИОШТИЦА

ИЗЛЕТИШТЕ БРЕЗИЈАК

СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ТУРИЗМА ЗА ПЕРИОД 2021 - 2025
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г) Јавна установа за културу “Перо Косорић”
Стратешки циљ Пројекта 16

Оперативни циљ Пројекта

Промоција нематеријалне и материјалне
културне баштине Сарајевско-романијске
регије

Реконструкција дијела Дома културе и обезбјеђивање
простора за промоцију нематеријалне и материјалне
културне баштине Сарајевско-романијске регије

Назив Пројекта:

Његујмо културу Романије и Гласинца
Кроз организацију изложби, радионица, инфо дана и манифестација, страним
и домаћим туристима, али и локалном становништву, желимо приближити и
презентовати богато културно-историјско наслеђе нашег краја.

Опис Пројекта:

Бројни историјски споменици културе, просторне културно-историјске цјелине,
археолошка налазишта, знаменита мјеста од изузетног значаја, архивска грађа,
старе и ријетке књиге, као и многа друга покретна и непокретна добра свједоче
о животу Романије и Гласинца од давнина.
У сарадњи са Туристичком организацијом, широј јавности желимо представити
рад и дјеловање удружења пчелара, гуслара, планинара, ловаца, као и спортских
и умјетничких удружења.

Главне активности:

Очекивани резултати:

Документација:

Трајање и динамика
реализације Пројекта:

Да би то реализовали, за почетак је потребно извршити реконструкцију дијела
Дома културе (од цца 80 м2), најстаријег објекта на подручју општине Соколац,
изграђеног 1948.године, а који је, нажалост, 2011.године уништен од пожара.
• Зидарско-тесарски радови на дијелу Дома културе
• Опремање дијела Дома култура
• Промоција материјалне културне баштине кроз изложбе и радионице
• Промоција нематеријалне културне баштине кроз инфо дане и
манифестације
• Завршени грађевински радови на дијелу Дома културе
• Опремљен дио Дома културе
• Промовисана материјална културна баштина
• Промовисана нематеријална културна баштина
За овај Пројекат тренутно од документације постоји главни Пројекат
реконструкције и адаптације Дома културе у Сокоцу (Гетрис д.о.о. Бања Лука,
0-07-03/16 из 2016. године
2021

2022
Х

2023
Х

Х

Х

Х

2024

2025

Х

Укупна процјена
вриједности Пројекта:

80.000,00 KM

Потенцијални извори
финансирања:

Властити:
Општина:
Донатор:

Потенцијални
корисници Пројекта:

Примарни – страни и домаћи туристи, локална заједница, локално становништво
Секундарни – дјеца предшколског и школског узраста, омладина

Потенцијални
имплементатори
Пројекта:

ЈУ за културу „Перо Косорић“ Соколац

Мониторинг и
евалуација Пројекта:

Општина Соколац и донатори

Пратећа документација
за мониторинг и
евалуацију Пројекта:

Уговори, рачуни, изводи, извјештаји
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ПРОЈЕКТИ РАЗВОЈА ТУРИЗМА ОПШТИНЕ СОКОЛАЦ

Износ обезбијеђених
2.000,00 КМ
средстава:
2.000,00 КМ
18.000,00 КМ
60.000,00 КМ

Стратешки циљ Пројекта 17

Оперативни циљ Пројекта

Промоција нематеријалне и материјалне
културне баштине Сарајевско-романијске
регије

Реконструкција Дома културе и обезбјеђивање простора
за промоцију нематеријалне и материјалне културне
баштине Сарајевско-романијске регије

Назив Пројекта:

Опис Пројекта:

Главне активности:

Очекивани резултати:

Документација:

Сачувајмо добра Романије и Гласинца од заборава
Кроз организацију изложби, радионица, инфо дана и манифестација, страним
и домаћим туристима, али и локалном становништву желимо приближити и
презентовати богато културно-историјско наслеђе нашег краја.
Бројни историјски споменици културе, просторне културно-историјске цјелине,
археолошка налазишта, знаменита мјеста од изузетног значаја, архивска грађа,
старе и ријетке књиге, као и многа друга покретна и непокретна добра, свједоче
о животу Романије и Гласинца од давнина. Као таква потребно их је објединити и
представити широј јавности са циљем привлачења што већег броја туриста.
Да би то реализовали, потребно је да извршимо потпуну реконструкцију Дома
културе, најстаријег објекта на подручју општине Соколац, изграђеног 1948.
године, а који је, нажалост, 2011.године уништен од пожара.
• Ревизија Главног пројекта
• Зидарско-тесарски радови на Дому културе
• Опремање Дома култура
• Промоција материјалне културне баштине кроз изложбе и радионице
• Промоција нематеријалне културне баштине кроз инфо дане и
манифестације
• Ревидиран Главни пројекат
• Завршени грађевински радови на Дому културе
• Опремљен Дом културе
• Промовисана материјална културна баштина
• Промовисана нематеријална културна баштина
Главни Пројекат реконструкције и адаптације Дома културе у Сокоцу (Гетрис
д.о.о. Бања Лука, 0-07-03/16 из 2016. године)

Трајање и динамика
реализације Пројекта:

2021

2022

2023

2024
Х

Х

Х

Х

2025
Х

Укупна процјена
вриједности Пројекта:

650.000,00 KM

Потенцијални извори
финансирања:

Властити:
Општина:
Донатор:

Потенцијални
корисници Пројекта:

Примарни – страни и домаћи туристи, локална заједница, локално становништво
Секундарни – дјеца предшколског и школског узраста, омладина

Потенцијални
имплементатори
Пројекта:

ЈУ за културу „Перо Косорић“ Соколац

Мониторинг и
евалуација Пројекта:

Општина Соколац и донатори

Пратећа документација
за мониторинг и
евалуацију Пројекта:

•
•
•
•

Износ обезбијеђених
70.000,00 КМ
средстава:
5.000,00 КМ
65.000,00 КМ
585.000,00 КМ

уговори
рачуни
изводи
извјештаји
СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ТУРИЗМА ЗА ПЕРИОД 2021 - 2025
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д) Инфо центар Соколац
Стратешки циљ Пројекта 18

Оперативни циљ Пројекта

Иновативни модел промоције туристичких,
културних и спортских саджаја на подручју
Сарајевско-романијске регије

Успостављање модерног начина комуникације и
промоције туристичких потенцијала општине Соколац

Назив Пројекта:

Промовисање потенцијала општине Соколац
Према истраживањима спроведеним у циљу припреме овог пројектног
приједлога, дошло се до закључка да је један од проблема недовољна и
неблаговремна информисаност грађана о потенцијалима којима се располаже
у области туризма и осталих привредних грана, догађајима, њиховом садржају и
значају. Пратећи савремене технологије и начине промоције, систем лед екрана
је једна од привилегија озбиљних пословних система.

Опис Пројекта:

Главне активности:

Очекивани резултати:

Позиционирање на најфреквентније путне комуникације које су врло атрактивне
локације, тренутно и аутоматско ажурирање wеb-based сервиса, динамика
и јачина приказа обезбјеђују доступност информација у тренуцима када
остали медији нису у контакту са циљном групом. Лед екрани (2) намјењени за
провођење кампања и презентовање потенцијала, догађаја и манифестација које
се организују на подручју општине и регије представљали би иновативни модел
у промовисању.
• Обезбјеђење локацијских услова
• Припремни земљани радови, са електро инсталацијама, на два
локалитета
• Набавка ЛЕД дисплеја (2) и рачунара (1) потребног за подршку
• Инсталирање и монтажа опреме
• Промоција пројекта
• Добијени локацијски услови
• Извршени припремни радови и постављена електро инсталација за
потребе лед екрана
• Набављена 2 ЛЕД дисплеја и 1 рачунар
• Инсталирана и монтирана опрема
• Пројекат промовисан путем локалне радио станице, локаних новина и веб
портала општине Соколац

*Наставак на следећој страни

78

ПРОЈЕКТИ РАЗВОЈА ТУРИЗМА ОПШТИНЕ СОКОЛАЦ

Документација:

•
•
•
•

Трајање и динамика
реализације Пројекта:

Дозвола за употребу локације
Предрачун за трошкове припремних земљаних радова
Предрачун од добављача за лед дисплеје
Предрачун од добављача о набавци опреме
2021

2022
Х

2023

2024

2025

Х

Укупна процјена
вриједности Пројекта:

60.767,20 KM

Потенцијални извори
финансирања:

Властити:
Општина:
Донатор:

Потенцијални
корисници Пројекта:

Примарни – Директни: Туристичка организација , Установа за културу, Народна
библиотека, васпитне и образовне установе, здравствене установе, спортско
друштво, невладине организације и др.
Секундарни – Посредни: Сви који користе врло фреквентне саобраћајнице које
воде кроз општину Соколац како унутар Републике Српске према атрактивним
туристичким дестинацијама (Јахорина) тако и према ФБиХ, Србији и Црној Гори,
јер би им биле доступне информације у тренуцима када су искључени остали
медији.

Потенцијални
имплементатори
Пројекта:

ЈП „Инфо центар“ Соколац

Износ обезбијеђених
9.567,20 KM
средстава:
5.567,20 КМ
4.000,00 КМ
51.200,00 КМ

Мониторинг и
евалуација Пројекта:

•
•

Надлежна одјељења општне Соколац
Мониторинг тим донатора

Пратећа документација
за мониторинг и
евалуацију Пројекта:

•
•
•
•

Издата употребна дозвола за локацију
Рачун за трошкове припремних земљаних радова
Рачун од добављача за лед дисплеје и рачунар
Извјештај о реализацији пројекта

СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ТУРИЗМА ЗА ПЕРИОД 2021 - 2025

79

ђ) Јавна установа Спортско рекреативни центар “Гласинац”
Стратешки циљ Пројекта 19

Оперативни циљ Пројекта

Развој спортског туризма на подручју
Сарајевско-романијске регије

Побољшање постојећих услова спортске
инфраструктуре као основ за развој спортског туризма

Назив Пројекта:

Постављање соларних панела и ЛЕД рефлектора у спортској дворани и
спортским теренима између дворане и школе.
Спортска дворана Соколац је на располагању за бројне спортске и културно
забавне манифестације, а издвајамо: школска спортска такмичења, хуманитарне
турнире, концерте културно умјетничког друштва “Романијска луча”, избор за
Мис Сарајевско-романијске регије, гусларске, пјесничке вечери и слично...
Соколац је већ постао значајно мјесто у коме се одржавају припремни кампови за
младе спортисте (атлетичаре и фудбалере), што ствара могућност бржег развоја
спортског туризма. Овоме треба додати и готово идеалне услове за развој
спортова на снијегу (Равна Романија, Пуховац, терени у ближој околини града),
посебно у нордијским дисциплинама. Снажан замајац развоју спорта свакако
даје спортска дворана и спортска инфраструктура (терени за одбојку, кошарку
и рукомет, односно мали фудбал). Соколац је био домаћин Међуопштинских
омладинских спортских игара (МОСИ) у јулу 2011. и 2019.године.

Опис Пројекта:

Љубитељима активног одмора пружају се бројне могућности спортскорекреативног садржаја. Поред терена за фудбал, кошарку, одбојку, рукомет,
атлетику, на само пар километара од центра града налазе се два тениска терена,
један са тврдом подлогом и други са земљаном подлогом-шљаком.
На Сокоцу се у мјесецу јулу одржва традиционални “Илиндан спорт фест” у
оквиру кога ће бити организовани турнири у футсалу, уличном баскету и одбојци
на пијеску.
Поменута манифестација у склопу славе општине одржава се на отвореним
спортским теренима поред спортске дворане, а у случају неповољнијих
временских услова користи се спортска дворана.
Да би се у потпуности осварили услови за све планиране спортске дјелатности,
а самим тим и створиле уштеде потрошње електричне енергије неопходно је
извршити постављање соларних панела и ЛЕД рефлектора у спортској дворани,
на спортској дворани и спортским теренима између дворане и школе.
На тај начин би се стекли услови за масован и организован долазак спортиста
током свих годишњих доба.

Главне активности:

Очекивани резултати:

Соколац је познат на мапи спортског туризма, али побољшањем услова биће
препознатљив и поред спортског туризма, створили услови и за остале видове
туризма који се пружају у ближој и широј околини.
• Припремне активности које укључују именовање пројектног тима
• Припремни радови који подразумјевају предјмер и предрачун радова за
набавку и постављање соларних панела, као и лед рефлектора
• Одабир извођача радова
• Постављање соларних панела и лед рефлектора у спортској доврани и на
спортским теренима
• Организовање спортског кампа за младе до 18 година
• Промотивне активности по завршетку радова
• Именовање пројектног тима
• Урађен предмјер и предрачун радова
• Изабран извођач
• Постављени соларни панели и лед рефлектори у спортској дворани и на
спортским теренима
• Одржан спортски камп за младе до 18 година
• Извршена промоција Пројекта

*Наставак на следећој страни
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Документација:

•
•

Трајање и динамика
реализације Пројекта:

Предмјери и предрачуни
Сагласност начелника Општине
2021

2022
Х

Х

Укупна процјена
вриједности Пројекта:

80.000,00 KM

Потенцијални извори
финансирања:

Властити:
Општина Соколац :
Донатор:

Потенцијални
корисници Пројекта:

Х

2023
Х

Х

2024

2025

Х

Износ обезбијеђених
15.000,00 КМ
средстава:
5.000,00 КМ
10.000,00 КМ
65.000,00 КМ

Примарни – Директни корисници Пројекта били би спортисти, спортски радници,
учесници такмичења,спортских припрема и кампова.
Секундарни – Посредни корисници на Пројекту било би становништво општине
Соколац.

Потенцијални
имплементатори
Пројекта:

Општина Соколац, Јавна установа Спортско рекреативни центар “Гласинац” и
донатори

Мониторинг и
евалуација Пројекта:

Мониторинг и евалуацију Пројекта вршиле би надлежне службе Општине
Соколац, Одјељење за урбанизам и Одјељење за инспекцијске послове.

Пратећа документација
за мониторинг и
евалуацију Пројекта:

•
•
•
•

фактуре
фотографије
спискови учесника пројектних активности
објаве на сајту општине

СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР ГЛАСИНАЦ
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е) Планинарско друштво “Гласинац”
Стратешки циљ Пројекта 20
Развој туристичке понуде на Романији и
подизање нивоа туристичких услуга
равномјерним развојем туристичке
инфраструктуре и увођење нових туристичких
садржаја
Назив Пројекта:

Оперативни циљ Пројекта
Побољшања услова и стварање капацитета за смјештај
планинара и гостију на дужи временски период у
Планинарском дому „Црвене стијене“

Стварање услова за смјештај гостију у Планинарском дому адаптацијом
првог спрата и поткровља
Пројектном желимо унаприједити смјештајне капацитете за планинаре и госте
у Планинарском дому „Црвене стијене“ на Романији извођењем радова на
адаптацији првог спрата и поткровља у планинарском дому на Романији.

Опис Пројекта:

Главне активности:

Очекивани резултати:

Документација:
Трајање и динамика
реализације Пројекта:

Стоји чињеница да је планина значајније посјећена како се на локалитету Црвене
стијене поставио челични пут - Виа ферата под називом “Соколов пут”. Туристи
жељни авантуре и адреналина посјећују планину током свих годишњих доба.
Посјете су масовније у вријеме епидемије вируса корона, а самим тим гости
свраћају и у планинарски дом и исказују потребе за смјештајем. Повећава се
и интересовање туриста који би да преспавају у дому и да остану више дана на
планини. Међутим, то је тренутно немогуће зато што планинарски дом тренутно
нема услове за смјештај гости. Реализацијом Пројекта створили би се адектвати
услови за масован и организован смјештај гости и туриста на планини и побољшао
развој планинског туризма.
Да би услови у планианрском дому били задовољавајући потребно је урадити
сљедеће: резервни базен за воду, набавити и поставити унутрашњу дрвену
конструкцију, урадити преграђивање соба за спавање, набавити и поставити
подну подлогу, извршити развођење електроинсталација, као и набавку 30
кревета са постељином.
• Припремне активности које укључују именовање пројектног тима
• Припремни радови који подразумјевају предјмер и предрачун радова за
набавку потребног материјала, грађе за унутрашње преградне радове,
материјал за електроинсталацију , те предрачун за набавку 30 кревета са
постељином
• Одабир извођача радова за унутрашње грађевинске и електро радове
• Извођење радова и опремање објекта
• Планинарско дружење у дому
• Промотивне активности по завршетку Пројекта
• Именовање пројектног тима
• Урађен предмјер и предрачун радова
• Изабран извођач
• Радови изведени, смјештајни капацитети планинарског дома опремљени
са 30 кревета
• Одржано дводневно дружење планинара
• Пројекат промовисан путем гласила друштва фб, сајта, инстаграма, те
локалних и републичких медија
Постоји пројектна документација за планинарски дом
2021

2022
Х

Х

Х

2023
Х

Х

Х

Х

2024

2025

Х

Укупна процјена
вриједности Пројекта:

60.000,00 KM

Износ обезбијеђених
12.000,00 КМ
средстава:

Потенцијални извори
финансирања:

Властити:
Општина Соколац:
Донатор

2.000,00 КМ
10.000,00 КМ
48.000,00 КМ

*Наставак на следећој страни
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Примарни – Директни корисници Пројекта били би планинари, чланови друштва
Потенцијални
корисници Пројекта:
Потенцијални
имплементатори
Пројекта:

Секундарни –туристи, гости дома, чланови других планинарских друштава, ђаци
основих и средњих школа на подручју Сарајевско-романијске регије, и сви остали
заљубљеници у природу и планину
• Општина Соколац
• ПД “Гласинац”
• Донатори

Мониторинг и
евалуација Пројекта:

Мониторинг и евалуацију пројекта вршиле би надлежне службе извођача радова,
те Општине Соколац, Управни одбор ПД “Гласинац”

Пратећа документација
за мониторинг и
евалуацију Пројекта:

•
•
•

фактуре
спискови планинара кој су преноћили у дому
фотографије
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Стратешки циљ Пројекта 21
Оперативни циљ Пројекта
Развој туристичке понуде на Романији и
Изградња котловице и развођење гријања у
подизање нивоа туристичких услуга
Планинарском дому „Црвене стијене“ на Романији у
равномјерним развојем туристичке
циљу побољшања услова за смјештај планинара и гостију
инфраструктуре и увођење нових туристичких
на дужи временски период
садржаја
Побољшање смјештајних капацитета Планинарског дома „Црвене стијене“
Назив Пројекта:
Романија изградњом котловнице, развођењем централног гријања и
постављањем соларних панела
Пројектном желимо унаприједити смјештајне капацитете за планинаре и госте у
Планинарском дому „Црвене Стијене“ на Романији увођењем гријања и изградњом
коловнице, као и развођењем централног гријања и постављањем соларних
панела. Евидентан је проблем да у планинарском дому тренутно нема никакво
инсаталирано гријање. То је наручито проблем у хладним зимским данима. Зиме
на Романији су јако сурове и хладне. Планина је значајније посјећена од прошле
године како је на локалитету Црвене стијене постављен челични пут - Виа ферата
под називом “Соколов пут”. Евидентна је чињеница да се повећао број туриста
који посјећују планину и свраћају у планинарски дом, што је било изражено и
мунуле зиме. Туристи жељни авантуре и адреналина посјећују планину током
свих годишњих доба. Посјете су масовније у вријеме епидемије вируса корона, а
Опис Пројекта:
самим тим гости свраћају и у планинарски дом и исказују потребе за смјештајем.
Повећава се и интересовање туриста који би да преспавају у дому и да остану
више дана на планини. Такође истичемо и проблем са електричном енергијом,
како смо последњи потрошач у селу струја је јако слаба и недовољна за потребе
дома. Постављањем соларних панела ријешили би проблем адекватног напајања
електричном енергијом, те би путем панела расвијетлили и простор (дјечије
игралиште) поред дома, а исту енергију би усмјерили и за загријавање воде у
бојлерима. Реализацијом овог Пројекта створили би се адектватни услови за
масован и организован смјештај гости и туриста на планини током свих годишњих
доба, те се и побољшао развој планинског туризма.
• Припремне активности које укључују именовање пројектног тима
• Припремни радови који подразумјевају предмјер и предрачун радова за
набавку потребног материјала за инсталацију, те предрачун за набавку
соларних панела
Главне активности:
• Одабир извођача радова
• Извођење радова
• Планинарско дружење у дому, презентација туристичке понуде Романије
• Промотивне активности по завршетку радова
• Именован пројектни тим
• Урађен предмјер и предрачун радова
• Изабран извођач
• Унапријеђени и побољшани инфраструктурни капацитети планинарског
Очекивани резултати:
дома, урађено је гријање у планианрском дому и набављени су соларни
панели, те је повећана енергетска ефикасност објекта
• Одржано дводневно дружење планинара
• Пројекат промовисан путем гласила друштва фб, сајта, инстаграма, те
локалних и републичких медија
Документација:
Трајање и динамика
реализације Пројекта:
Укупна процјена
вриједности Пројекта:

•

Предмјер и предрачун радова за инсталацију централног гријања
2021

2022

Х

60.000,00 KM

*Наставак на следећој страни
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2023

ПРОЈЕКТИ РАЗВОЈА ТУРИЗМА ОПШТИНЕ СОКОЛАЦ

2024

2025

Х

Износ обезбијеђених
17.000,00 КМ
средстава:

ПЛАНИНАРСКИ ДОМ “ЦРВЕНЕ СТИЈЕНЕ”

Потенцијални извори
финансирања:

Потенцијални
корисници Пројекта:

Властити:
2.000,00 КМ
Општина Соколац:
5.000,00 КМ
Град Источно Сарајево:
5.000,00 КМ
Планинарски савез РС:
5.000,00 КМ
Донатор:
43.000,00 КМ
Примарни – Директни корисници пројекта били би планинари, чланови друштва
Секундарни – туристи, гости дома, чланови других планинарских друштава, ђаци
основих и средњих школа на подручју Сарајевско-романијске регије и сви остали
заљубљеници у природу и планину.

Потенцијални
имплементатори
Пројекта:

Општина Соколац, ПД “Гласинац” и донатори

Мониторинг и
евалуација Пројекта:

Мониторинг и евалуацију Пројекта вршиле би надлежне службе извођача радова,
те Општине Соколац, Управни одбор ПД”Гласинац”

Пратећа документација
за мониторинг и
евалуацију Пројекта:

•
•
•
•

фактуре
фотографије из дома
анкете посјетилаца, књига утисака,
новински чланци, објаве на веб порталима и друштвеним мрежама....

СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ТУРИЗМА ЗА ПЕРИОД 2021 - 2025
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Стратешки циљ Пројекта 22
Развој туристичке понуде на подручју општине
Соколац и подизање нивоа туристичких
услуга равномјерним развојем туристичке
инфраструктуре и увођење нових туристичких
садржаја
Назив Пројекта:

Опис Пројекта:

Главне активности:

Очекивани резултати:

Документација:

Потенцијални извори
финансирања:
Потенцијални
корисници Пројекта:
Потенцијални
имплементатори
Пројекта:
Мониторинг и
евалуација Пројекта:
Пратећа документација
за мониторинг и
евалуацију Пројекта:
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Повећана туристичка посјећеност планине Романије
увођењем нових туристичких садржаја са акцентом на
планински туризам

Адреналин дјечији забавни парк „Црвене стијене“ на Романији
Планинарско друштво “Гласинац” у 2021. години реализовало је набавку дјечијег
ски лифта и скијашке опреме. Нови садржај је током минулог зимског периода
привукао пажњу и евидентно је масовно окупљање дјеце и младих на локалитету
Црвене стијене. У жељи да се настави масовно окупљање, те да се повећа тренд
раста и туристичког развоја планинског туризма на Романији, као и промоција
здравог начина живота, а првенствено код дјеце и младих указала се потреба
за нови садржај најмлађих посјетилаца планине. Како би мали планинари имали
угодне садржаје у току љетног распуста, те се одвојили од рачунара са потребом
да развијају своје моторичке и кондиционе способности, неопходна је изградња
адреналин дјечијег забавног парка “Црвене стијене”. По завршетку Пројекта
планирано је организовање дјечијих међуопштинских или регионалиних игара,
гдје би дјеца из околних општина или регије долазила на Романију и посјећивала
адреналин парк и развијала своје моторичке и кондиционе способности.
• Припремне активности које укључују именовање пројектног тима
• Припремни радови који подразумјевају предјмер и предрачун радова за
набавку производа и реквизита за адреналинске паркове
• Одабир извођача радова
• Извођење радова и постављање садржаја за адреналински парк
(мостови различитих функција, зип-лине и платформе)
• Организвање дводневног дружења дјеце и планинара
• Промотивне активности по завршетку радова
• Именовање пројектног тима
• Урађен предмјер и предрачун радова
• Изабран извођач радова за адреналински парк
• Изграђен и отворен адреналински парк
• Одржано дводневно дружење дјеце и планинара
• Пројекат промовисан путем гласила друштва фб, сајта, инстаграма, те
локалних и републичких медија
•

Трајање и динамика
реализације Пројекта:
Укупна процјена
вриједности Пројекта:

Оперативни циљ Пројекта

Понуда са предрачуном радова и опреме за адреналин парк
2021

2022
X

X

X

Х

2023

2024

2025

Х

Износ обезбијеђених
4.500,00 КМ
средстава:
Властити:
1.500,00 KM
Општина Соколац:
1.000,00 KM
Град Источно Сарајево:
2.000,00 KM
Донатор:
5.500,00 KM
Примарни – Директни корисници Пројекта била би дјеца и млади
Секундарни – Посредни корисници на Пројекту - туристи и гости дома
Општина Соколац
ПД “Гласинац”
Донатори
Мониторинг и евалуацију Пројекта вршиле би надлежне службе извођача радова,
Управни одбор ПД “Гласинац”
10.000,00 KM

•
•

фактура
фотографије

ПРОЈЕКТИ РАЗВОЈА ТУРИЗМА ОПШТИНЕ СОКОЛАЦ

Стратешки циљ Пројекта 23

Оперативни циљ Пројекта

Заштита туристичких ресурса на нивоу
Републике Српске

Заштита подручја и сувенира која су од значаја за развој
туризма на подручју општине Соколац

Назив Пројекта:

Опис Пројекта:

Главне активности:

Очекивани резултати:

Документација:
Трајање и динамика
реализације Пројекта:
Укупна процјена
вриједности Пројекта:

Заштићена подручја и мотиви општине Соколац
Пројектном желимо окончати иницијативу друштва на проглашењу заштићеног
подручја на Романији, као и заштити подручја парка, шуме за посебне намјене
“Талине”, која се налази у непосредној близини града (300 метара од центра
града) Соколац.
Пројектом треба изабрати сувенире општине којима би се промовисали значајни
историјски елементи, као гласиначка колица.
Стоји чињеница да су покренуте активности на проглашењу заштићеног
подручја на Романији у површини од 8,82 хектара ( простор обухвата површину
од планинарског дома, локација Надроманија до најатрактивнијег видиковца
Црвене стијене).
У току је израда Студије заштите за заштићена подручја на простору соколачке
општине.
Осим административних процедура и рада на терену, кроз Пројекат желимо
организовати едукације на тему значаја заштите животне средине, као радне
акције на узпостављање огласних табли, клупа за одмор, као набавка контејнера
и корпи за отпатке на локацији заштићених подручја.
• Припремне активности које укључују именовање пројектног тима
• Припремне активности које подразумијевају организовање састанака
и сарадњу са појединцима, организацијама и институцијама које имају
интереса за заштићена подручја
• Радне активности на терену, посјете заштићеним подручјима у циљу
израда студија
• Активности да сувенир општине или мотив уће у процедуру заштите
• Организација едукација и радних акција за младе о значају заштите
животне средине
• Набавка и постављање огласних инфо табли, контејнера, корпи за отпатке
и клупа за одмор
• Организација масовног излета за грађане Сокоца- парк шуме Талине
• Промотивне активности по завршетку пројекта
• Именовање пројектног тима
• Одржано пет радних састанака и заштићена подручја за развој туризма
• Одржане три посјете, рад на терену
• Изабран сувенир општине Соколац
• Одржане двије едукације и три радне акције чишћења и уређења
соколачких излетишта
• Набављено и постављено на заштићеним подручјима (два контејнера, 20
корпи за отпатке, 20 клупа за одмор и 10 огласних инфо табли)
• Организован масовни излет за грађане Сокоца парку шуме Талине
• Пројекат промовисан путем гласила друштва, сајта, фб и инстаграма, као
и медија општине Соколац
Елаборат за проглашење шуме посебне намјене – Талине (Бања Лука, 2016.
године).
2021
Х

80.000,00 KM

2022

2023

Х

Х

Х

Х

2024

2025

Х

Износ обезбијеђених
42.000,00 КМ
средстава:
*Наставак на следећој страни
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Потенцијални извори
финансирања:

Властити:
1.000,00 КМ
ЈПШ Шуме РС:
10.000,00 КМ
ШГ Романија Соколац:
10.000,00 КМ
Општина Соколац:
11.000,00 КМ
Општина Пале:
5.000,00 КМ
Фонд за заштиту животне средине: 5.000,00 КМ
Донатор:
38.000,00 КМ

Потенцијални
корисници Пројекта:

Примарни – Директни корисници Пројекта били би локално становништво
Секундарни – Посредни корисници на Пројекту - туристи, спортисти, рекреативци,
особе са здравственим проблемима....

Потенцијални
имплементатори
Пројекта:

Општина Соколац, ПД “Гласинац” и донатори

Мониторинг и
евалуација Пројекта:

Мониторинг и евалуацију Пројекта вршиле би надлежне инситуције и организације
Општине Соколац, Управни одбор ПД “Гласинац”, Републички завод за културно
историјско наслијеђе РС

Пратећа документација
за мониторинг и
евалуацију Пројекта:

88

•
•
•
•
•
•

фактуре
спискови учесника активности
фотографије, видео записи као промо материјал
заштићени мотиви
објаве
новински чланци

ПРОЈЕКТИ РАЗВОЈА ТУРИЗМА ОПШТИНЕ СОКОЛАЦ

Стратешки циљ Пројекта 24

Оперативни циљ Пројекта

Развој путне инфраструктуре као један од
предуслова развоја вјерског туризма на
подручју Сарајевско-романијске регије

Изградња путне инфрструктуре у селу Озерковићи, до
манастира Свете Тројице, а као основ за развој вјерског
туризма

Назив Пројекта:

Асфалтним путем до “Оазе духовног мира”
У романијско-гласиначким предјелима, на тромеђи општина Рогатица, Пале
и Соколац у селу Озерковићи, налази се манастир посвећен Светој Тројици.
Манастир се налази у природној оази, мјесту тишине и мира, па идеално је
мјесто за монашко тиховање и молитву, и за активну мисионарску и културну
дјелатност, мјесто гдје се сабире вјерни народ из свих крајева Републике Српске,
па и шире. За минуле три године од како је започета обнова манастир, село
Озерковићи су постали дестинација у коју се са задовољством долази и посјећују
природне, вјерске, културно-историјске вриједности. Недалеко од манастира
налази се и споменик чувеном романијском травару Јови Мијатовићу.

Опис Пројекта:

Овај романијски простор је мјесто отворено за народно састајање, братско
дружење и саборовање, мјесто гдје се његују хришћанске вриједности и гради
традиција. Да би се у потпуности осварили услови за планиране манастирске
дјелатности неопходно је извршити асфалтирање 5 километра макадамског пута.
Како би се путна дионица прилагодила кретању возила и аутобуса ка манастиру
потребно је извшити и пробијање дионице у дужини од 300 метара и урадити
комплетну подлогу.
На тај начин би се значајно скратио пут који до манастира води из правца Сокоца,
а стекли би се услови за масован и организован долазак туриста, поклоника у
манастир који би постао незаобилазна дестинација вјерског туризма.

Главне активности:

Очекивани резултати:

Документација:

Трајање и динамика
реализације Пројекта:
Укупна процјена
вриједности Пројекта:

Поред вјерског туризма, побољшали би се услови и за развој сеоског туризма,
јер би директну корист имали становници села Ђедовци, Озерковићи, који пут
користе за своје свакодневне потребе.
• Припремне активности које укључују именовање пројектног тима
• Припремни радови који подразумјевају предјмер и предрачун радова на
асфалтирању дионице у дужини од 5 километра.
• Одабир извођача радова
• Извођење радова и асфалтирање пута
• Промотивне активности по завршетку радова
• Именовање пројектног тима
• Завршени радови предмјера и предрачуна за асфалтирање дионице
дужине 5 километара.
• Изабран извођач радова
• Изабран извођач и асфалтиран пут у дужини од 5 километра у селу
Озерковићи
• Промовисан пројекат (Одржан манастирски сабор)
Захтјев игумана Манастира Свете Тројице у Озерковићима упућен начелнику
општине Соколац и Скупштини општине Соколац о исказаној потреби да
је неопходно планирати у општинском буџету средства за асфалтирање
макадамског пута у дужини од 5 километра.
2021

2022
Х

320.000,00 KM

Х

Х

2023
Х

Х

2024

2025

Х

Износ обезбијеђених
120.000,00 КМ
средстава:
*Наставак на следећој страни
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Потенцијални извори
финансирања:

Потенцијални
корисници Пројекта:

Властити, Митрополија дабробосанска: 10.000,00 КМ
Општина Соколац:
20.000,00 КМ
Општина Пале:
20.000,00 КМ
Општина Рогатица:
20.000,00 КМ
Град Источно Сарајево:
50.000,00 КМ
Донатор:
200.000,00 КМ
Примарни – Директни корисници Пројекта били би посјетиоци манастира,
вјерници, туристи, учесници поклоничких путовања и ђачких екскурзија.
Секундарни – Посредни корисници на пројекту било би становништво села
Ђедоваца и Озерковића које би асфалтирани пут у дужини од 5 км користило за
своје потребе.

Потенцијални
имплементатори
Пројекта:

Општина Соколац, манастир Свете Тројице Озерковићи путем остварене подршке
и сарадње са Градом Источним Сарајевом, те сусједним општинама Рогатица и
Пале које територијално граниче са општином Соколац, граница је недалеко од
манастирског комплекса.

Мониторинг и
евалуација Пројекта:

Мониторинг и евалуацију Пројекта вршиле би надлежне службе Општине
Соколац, Одјељење за урбанизам и Одјељење за инспекцијске послове, надзор
испред Управе манастира.

Пратећа документација
за мониторинг и
евалуацију Пројекта:

90

•
•
•
•

фактура извођача радова
фотографије
новински извјештаји, чланци
објаве на веб сајтовима и страницама друштвених мрежа манастира,
Општина и Град

ПРОЈЕКТИ РАЗВОЈА ТУРИЗМА ОПШТИНЕ СОКОЛАЦ

Стратешки циљ Пројекта 25
Оперативни циљ Пројекта
Развој туристичке понуде на подручју
Сарајевско- романијске регије и подизање
Повећана туристичка посјећеност општине Соколац и
нивоа туристичких услуга равномјерним
планине Романије увођењем нових туристичких садржаја
развојем туристичке инфраструктуре и увођење
нових туристичких садржаја
Назив Пројекта:

Романија ОUTDOOR
Планинарско друштво “Гласинац” жели комплетирати све активности које се
нуде туристима на подручју Романије. Један комплетан садржај упаковати у
туристику понуду како би посјетиоци према жељи и могућности комбиновали и
изабрали активности одмора који им се пружа на планини.
Планинарење, пјешачење, адреналински спортови, магична пењалишта, Виа
ферата, вожња бициклима, вожња кајацима, обилазак културно-историјских
споменика и вјерских објеката.
Да би заокружили понуду организовања једнодневних излета и за грађане
Сокоца, који желе, а до сада нису имали прилику да посјете атракције Романије,
потребно је провести низ активности да би формирали различите пакете са
садржајима за једнодневне, вишедневне и викенд излете.

Опис Пројекта:

Потребно је рализовати едукације за чланство друштва које ће бити у улози
водичке службе, реализовати набавку комби возила, као и набавку и постављање
5 бунгалова у природном амбијенту романијских стијена (да служе као окрепна
станица са првом помоћи и водом). На локацији Надроманија поред планинарског
дома неопходно је поставити клупе намјенски за амфитеатар на отвореном, а
које би послужиле и за одмор пролазника, као и за активности учесника будућих
пројеката.
Кроз пројекат желимо мапирапирати све значајне деститације дуж стазе Виа
динарица, а везане за планински, ловни, риболовни, здравствени, вјерски, те
авантуристички туризам и исте комплетирати и представитити путем андроид
апликације.

Главне активности:

Неопходно је развити ИТ алате - Wеb платформу и телефонску апликацију за
промоцију, презентацију и популаризацију комплетне туристичке понуде општине
Соколац. За промотивне активности Пројекта потребна је набавка фотоапарата
и дрона.
• Припремне активности које укључују именовање пројектног тима
• Активности које подразумјевају рад на терену и мапирање
• Маркирање планинарских стаза на локалитету Романија - Хајдучке стазе
• Набавка и одабир понуђача за набавку комби возила
• Набавка и одабир извођача радова за постављање 5 бунгалова
• Одабир понуђача за набавку клупа за амфитеатар у природи
• Избор понуђача за набавку пет кајака
• Набавка фотоапарата и дрона за потребе мапирања и промоције
планинарских стаза, планинарског дома и других туристичких капацитета
на Романији.
• Едукације чланова друштва у сарадњи са Планинарским савезом
Републике Српске
• Избор понуђача за израду андроид апликације
• Организација планинарског еко кампа (камп у трајању од пет дана)
• Промотивне активности по завршетку Пројекта, представљање јавности
мапираних дестинација

*Наставак на следећој страни
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•
•
•

Очекивани резултати:

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
Документација:

•

Трајање и динамика
реализације Пројекта:
Укупна процјена
вриједности Пројекта:
Потенцијални извори
финансирања:

Именован пројектни тим
Мапиране локације
Маркирано 30 километара планинарских стаза под називом „Хајдучке
стазе“ Романије
Набављено комби возило
Набављено и постављено пет бунгалова
Изграђен амфитеатар у природи и организовано љетно кино на отвореном
Набављено пет кајака
Набављен фотоапарат и дрон
Едуковано десет чланова за водиче
Изабран понуђач, креирана андриод апликација
Организован петодневни еко камп у склопу кога је набављено 10 шатора,
20 камперских столица), те реализована школа планинарења и едукација
на тему заштите животне средине, као и игре без граница за учеснике
кампа
Пројекат промовисан путем гласила друштва фб, сајта, инстаграма, те
локалних и републичких медија
Иницијатива према Планинарском савезу Републике Српске за одржавањм
љетног кампа на Романији
План активности Планинарског савеза Републике Српске (садржи
активности око организације обука за водиче)
2021

2022
Х

Х

Х

2023
Х

Х

Х

Х

2024
Х

Х

Х

Х

2025
Х

Износ обезбијеђених
17.000,00 КМ
средстава:
Властити:
2.000,00 КМ
Општина Соколац:
5.000,00 КМ
Планинарски савез РС:
5.000,00 КМ
Град Источно Сарајево:
5.000,00 КМ
Донатор:
83.000,00 КМ

100.000,00 KM

Потенцијални
корисници Пројекта:

Примарни – Директни корисници Пројекта били би планинари
Секундарни – Посредни корисници на Пројекту - туристи, гости дома, те чланови
партнерских организација (мото клубови, ловачко, риболовачко удужење,
омладинска организација)

Потенцијални
имплементатори
Пројекта:

Мониторинг и евалуацију Пројекта вршиле би надлежне службе извођача радова,
те Општине Соколац, управа ПД “Гласинац”

Мониторинг и
евалуација Пројекта:

Општина Соколац и донатори

Пратећа документација
за мониторинг и
евалуацију Пројекта:
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•
•
•
•
•
•

фотографије
карте
фактуре
спискови учесника пројектних активности
видео снимак
промотивни материјал, флајери, брошуре

ПРОЈЕКТИ РАЗВОЈА ТУРИЗМА ОПШТИНЕ СОКОЛАЦ

ж) Аеро клуб “Соко”
Стратешки циљ Пројекта 26

Оперативни циљ Пројекта

Развој авантуристичког туризма на подручју
Сарајевско-романијске регије

Стварање услова за извођење панорамских летова изнад
општине Соколац

Назив Пројекта:

Опис Пројекта:

Главне активности:

Очекивани резултати:

Документација:

Промоција туристичких знаметнитости општине Соколац панорамским летом
моторним змајем
Изградња ваздухопловног хангара – Аероклуб „Соко“, који ће постојеће
ваздухопловне активности подићи на виши ниво, у смислу безбиједности, те
ефикасности спровођења ваздухопловних операција како летјелица чланова
клуба, тако и летјелица других (корисника) аеро клубова.
Изградњом хангара добио би се адекватан простор гдје би туристи који желе
да користе услуге панорамског лета моторним змајем могли на адекватан
начин извршити обуку и упознати се са свим безбједносним процедурама прије
полијетања.
Саму обуку вршили би чланови Аероклуба „Соко“, кога чине цертификовани
пилоти са дугогодишњим искуством. Изградњом хангара уштедило би се вријеме,
али би и крила која се складиште у хангару имала дужи рок трајања. Створили
би се квалитетнији предполетни услови и повећао број летења.
• Именовање тима за спровођење Пројекта
• Расписивање тенедера за одабир извођача радова
• Увођење у посао извођача радова
• Добијање употребне дозволе
• Организовање промотивних и туристичких летова
• Промотивне активности за развој тих облика туризма
• Именован тим за спровођење Пројекта
• Расписан тендер за одабир извођача радова
• Уведен у посао извођач радова
• Добијена употребна дозвола
• Организовани промотивни летови
• Пројекат промовисан путем средстава јавног информисања и друштвених
мрежа
•

Трајање и динамика
реализације Пројекта:
Укупна процјена
вриједности Пројекта:
Потенцијални извори
финансирања:
Потенцијални
корисници Пројекта:

Идејно рјешење ваздухопловног хангара Аероклуба „Соко“
2021

2022
Х

Х

Х

2023

2024

2025

Х

Износ обезбијеђених
6.000,00 КМ
средстава:
Властити:
6.000,00 КМ
Општина:
4.000,00 КМ
Донатор:
50.0000,00 КМ
Примарни – Туристи заинтересовани за адреналинске спортове и „out doоr“
активности и чланови аеро клуба „Соко“
Секундарни – Аеро клубови из Босне и Херцеговине и земаља у окружењу, као и
сви туристи који искажу заинтересованост за панорамским летовима
60.000,00 KM

Потенцијални
имплементатори
Пројекта:

Аеро клуб „Соко“, Општина Соколац, Град Источно Сарајево

Мониторинг и
евалуација Пројекта:

Мониторинг би вршиле надлежне институције општине Соколац, као и особе које
би именовао донатор.

Пратећа документација
за мониторинг и
евалуацију Пројекта:

•
•
•

Грађевински дневник
Употребна дозвола
Фактуре извођача радова
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Стратешки циљ Пројекта 27

Оперативни циљ Пројекта

Развој авантуристичког туризма на подручју
Сарајевско-романијске регије

Стварање услова за извођење панорамских летова изнад
општине Соколац уређењем параглајдинг полетишта
Црвене стијене

Назив Пројекта:

Опис Пројекта:

Главне активности:

Очекивани резултати:

Документација:
Трајање и динамика
реализације Пројекта:
Укупна процјена
вриједности Пројекта:
Потенцијални извори
финансирања:
Потенцијални
корисници Пројекта:

Уређење параглајдинг полетишта Црвене стијене
Пројектом Уређење полетишта Црвене стијене жели се постићи сигурније
полетиште за параглајдере, с обзиром на то да тренутно полетиште не испуњава
услове за висок ниво безбиједности летења параглајдера.
Тренутна земљана подлога је неравна, дјелимично уређена и немогуће је са
тренутним ресурсима учинити је прикладнијом за сигурније полетиште. Пројектом
се жели постићи обједињавање туристичке понуде овог дијела Источног
Сарајева, а с обзиром на то да се у близини налази ферата “Соколов пут” направи
заокружена туристичка понуда за адреналин туристе.
• Именовање пројектног тима
• Расписивање тендера на извођењу радова на уређењу полетишта
• Одабир најповољнијег извођача
• Извођење радова
• Изградња пратећих објеката (клупе, столови са настрешницом)
• Уређење и маркирање прилазног пута
• Промовисање Пројекта
• Именован пројкетни тим
• Расписан тендер за извођача радова на уређењу полетишта
• Одабран најповољнији извођач
• Завршени грађевински радови
• Изграђени пратећи објекти
• Уређен и маркиран прилазни пут
• Промовисан Пројекат преко средстава јавног информисања и социјалних
мрежа
•

Пројектна документација за изградњу полетишта (Идејно рјешење)
2021

2022
X

2023

2024

2025

Х

Износ обезбијеђених
2.000,00 КМ
средстава:
Властити:
2.000,00 КМ
Општина:
2.000,00 КМ
Донатор:
8.000,00 КМ
Примарни - чланови аероклуба „Соко“
Секундарни – аероклубови из Босне и Херцеговине и земаља окружења, туристи,
љубитељи адреналинског туризма...
12.000,00 KM

Потенцијални
имплементатори
Пројекта:

Аеро клуб „Соко“, Општина Соколац, Град Источно Сарајево

Мониторинг и
евалуација Пројекта:

Независна комисија коју именије потенцијални донатор и надлежна одјељења
Општине Соколац.

Пратећа документација
за мониторинг и
евалуацију Пројекта:

Уговор са извођачем радова, предрачун, рачуни извођача радова.
Новински чланци, социјалне мреже и други облици популаризације овог спорта.
Одобрење за употребу летилишта од стране Дирекције за цивилну авијацију
Босне и Херцеговине.
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з) Удружење жена “Соколица”
Стратешки циљ Пројекта 28

Оперативни циљ Пројекта

Промовисање одговорног односа према
природи рециклажом пластичних кеса на
подручју Сарајевско-романијске регије

Промовисање ручних радова од рециклираног
материјала као модел заштите животне средине на
подручју општине Соколац

Назив Пројекта:

Опис Пројекта:

Главне активности:

Очекивани резултати:

Документација:
Трајање и динамика
реализације Пројекта:
Укупна процјена
вриједности Пројекта:
Потенцијални извори
финансирања:

Потенцијални
корисници Пројекта:

“Чување природе стварањем нових вриједности“
Одржати укупно четири радионице на којима би се десет дјевојака и жена
обучило за рад. Радионице би се одржавале током мјесец дана и то тако што би
се полазнице обуке подијелиле у двије групе. Свака од двије групе би током двије
радионице у трајању по пет часова савладала технику. На прве двије радионице
би се упознале са техником рада и савладале начин одабира материјала, а затим
у наредним едукацијама научиле технике шивења и финиширања производа. У
питању је посебна техника којом се од рекламних и разних других пластичних
кеса стварају врло корисни модни додаци, разне торбе које су свакодневно
потребне и корисне свим женама. У питању је спој традиционалног (шивење,
пеглање) и модерног (лијепљење, лакирање и слично). Разне врсте торби су
неизоставан детаљ приликом израде уникатних комада. У данашње вријеме јако
су популаране и дио су сваког модног тренда.
Обучене дјевојке и жене вршиће промоцију својих вјештина и у сарадњи са
Основном и Средњом школом организовати сличне радионице по завршетку
пројекта и тиме наставити да шире свјест о заштити животне средине, а све
рукотворине моћи ће да се продају као једна врста сувенира у Туристичкој
организацији и другим локацијама у граду, становницима општине Соколац, као
и туристима који долазе у општину.
• Набавка материјала
• Одржавање радионица
• Пласирање готових производа
• Промоција рукотворина
• Набављен материјал за потребе радионица
• Одржане 4 радионице за обуку
• Израђене рукотворине изложене на више локација у граду како их
туристи могу видјети
• Промовисане рукотворине на локалној радио станици, објављен чланак
у локалним новинама, уприличена званична промоција у просторијама
Туристичке организације Соколац.
• Предрачун за набавку алата и материјала
• Предрачун о трошковима ангажовања едукатора
2021

2022
Х

2023

2024

2025

X

Износ обезбијеђених
200,00 КМ
средстава:
Властити:
200,00 КМ
Општина:
694,00 КМ
Донатор:
око 4.000,00 КМ
Примарни – Директни - Све жене које желе да стварањем уникатних рукотворина
заштите животну средину, а у исто вријеме оригиналним рукотворинама привуку
туристе на подручије општине Соколац.
Секундарни – Посредни - Секундарни корисици били би сви туристи који би
посијетили општину Соколац. У сврху промоције организовале би се радионице
за туристе који би могли да у склопу турстичких аранжмана науче технику
прављења разних рукотворина од пластичних кеса.
4.894,00 КМ

*Наставак на следећој страни
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Потенцијални
имплементатори
Пројекта:

Удружење жена “Соколица“ Соколац

Мониторинг и
евалуација Пројекта:

Општина Соколац

Пратећа документација
за мониторинг и
евалуацију Пројекта:

Начин реализације пројекта и утрошка средстава могуће је пратити путем рачуна
за купљени материјал, уговора са едукатором и координатором и листама
учесника на радионицама.
Информације о реализацији Пројекта биће и медијски пропраћене: локални
радио, новине и др.
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ПРОЈЕКТИ РАЗВОЈА ТУРИЗМА ОПШТИНЕ СОКОЛАЦ

и) Фудбалски клуб “Гласинац 1936”
Стратешки циљ Пројекта 29

Оперативни циљ Пројекта

азвој и унапређење спортског садржаја, као
предуслов развоја спортског туризма на
Сарајевско-романијској регији

Стављање у функцију смјештајних капацитета, у клубани
ФК „Гласинац 1936“, и стварање услова за припреме
спортиста

Назив Пројекта:

Адаптирање смјештајних капицитета у клубани ФК „Гласинац 1936“

Опис Пројекта:

Стављањем у функцију смјештајних капацитета у клубани ФК „Гласинац 1936“,
која је у власништву Општине Соколац, заокружили бисмо читаву понуду за
припреме озбиљних спортских колектива, будући да се у непосредној близини
налазе два терена за велики фудбал, спортска дворана, тартан стаза, тениски
терени, терени за мали фудбал и кошарку.

Главне активности:

Очекивани резултати:

Документација:

У поменутом објекту, који је П+2, у приземљу се налазе свлачионице, на првом
спрату је комплетно опремљен ресторан, а смјештај је планиран на другом спрату.
Предвиђена је адаптација 9 просторија, 7 соба за спавање, тоалет и просторија
са кабинама за туширање. Укупан капацитет би био 30 особа.
• Припремни радови који подразумијевају предјмер и предрачун радова за
изградњу
• Расписан тендер
• Одабир извођача радова
• Извођење радова
• Промотивне активности по завршетку радова
• Урађен предмјер и предрачун радова
• Спроведен тендер
• Изабран извођач
• Завршени радови на изградњи
• Одржана конференција за новинаре и промовисан пројекат
• Грађевинска дозвола
• Власнички лист
• Предрачуни

Трајање и динамика
реализације Пројекта:

2021

2022

2023
Х

2024

2025

Х

Укупна процјена
вриједности Пројекта:

40.000,00 KM

Износ обезбијеђених
4.000,00 КМ
средстава:

Потенцијални извори
финансирања:

Општина:
Донатор:

4.000 КМ
36.000 КМ

Потенцијални
корисници Пројекта:

Примарни – Директни корисници пројекта били би чланови Спортскорекреативног центра „Гласинац“ и Општина Соколац.
Секундарни – Посредни корисници Пројекта били би становници општине
Соколац, туристи и спортисти који би долазили и користили услуге.

Потенцијални
имплементатори
Пројекта:

Општина Соколац

Мониторинг и
евалуација Пројекта:

Мониторинг и евалуацију пројекта вршиле би надлежне службе Општине Соколац,
превасходно Одјељење за урбанизам и Одјељење за инспекцијске послове.

Пратећа документација
за мониторинг и
евалуацију Пројекта:

•
•

Грађевински дневник
Рачуни
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ј) Пчеларски центар “Батинић”
Стратешки циљ Пројекта 30
Развој туристичке понуде са акцентом на
здравствени туризам на подручју Сарајевскороманијске регије кроз развој туристичке
инфраструктуре
Назив Пројекта:

Опис Пројекта:

Главне активности:

Очекивани резултати:

Документација:
Трајање и динамика
реализације Пројекта:

Оперативни циљ Пројекта
Побољшање постојећих инфрастуктурних услова рада
Пчеларског центра „Батинић“, а као основ различитих
видова туризма, првенствено здравственог туризма

Препород за дух и тијело
Специфична локација гдје се налази Пчеласки центар „Батинић“ по предивној
околини, нетакнутој природи, пружа могућност за развој здравственог туризма
што би се постигло изградњом Апи коморе (посебан објекат у којем корисници
удишу ваздух из пчелињих кошница), као и изградњом помоћног објекта за
примарну производњу меда и других производа пчела (објекат за врцање,
пуњење, паковање и складиште производа, објекат који би уједно пружао услуге
потенцијалним туристима да учествују у пчеларским активностима).
У објекту би се одржала едукација и радионица за унапређење еколошког
пчеларења, те значаја потрошње пчелињих производа и њихова неоспорна
вриједност за здравље.
Објекте би користили грађани Сарајевско-романијске регије који имају проблема
са респираторним обољењима, али и остали заинтресовани грађани, посјетиоци,
у сврху подизања имунитета, те општег психофизичког стања организма. Објекти
би били од значаја и за опоравак и рехабилитацију особа да брже отклоне тегобе
након прележаног Ковид 19.
• Припремне активности које укључују именовање пројектног тима
• Припремни радови који подразумјевају предмјер и предрачун радова на
изградњу Апи коморе са комплетном опремом, као и изградњу помоћног
објекта укупне корисне површине 65 м2 за производњу меда и производа
од меда
• Одабир извођача радова
• Извођење радова
• Едукација и радионица на тему еколошког пчеларења, те значаја
потрошње пчелињих производа
• Промотивне активности по завршетку Пројекта
• Именован пројектни тим
• Урађен предмјер и предрачун радова за Апи комору са опремом и
помоћним објектом
• Изабран извођач радова
• Изграђена Апи комора и објекат за производњу меда и производа од
меда
• Одржана едукативна радионица на тему еколошког пчеларења, те
значаја потрошње пчелињих производа
• Пројекат промовисан путем средстава јавног информисања
За овај Пројекат тренутно од документације постоји доказ да је на имању
породице Батинић започета градња објекта за производњу меда и производа
од меда (изграђени темељи), а такође има и доказ да је власник пчеларског
центра Драган Батинић, посједује звање апитерапеута.
2021

2022
Х

Х

Х

2023
Х

Х

Х

2024

2025

Х

Укупна процјена
вриједности Пројекта:

100.000,00 KM

Потенцијални извори
финансирања:

Властити:
Општина:
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде РС:
Донатор:

*Наставак на следећој страни
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ПРОЈЕКТИ РАЗВОЈА ТУРИЗМА ОПШТИНЕ СОКОЛАЦ

Износ обезбијеђених
10.000,00 КМ
средстава:
10.000 КМ
10.000 КМ
22.000 КМ
68.000 КМ

Потенцијални
корисници Пројекта:

Примарни – Директни корисници Пројекта била би породица Батинић која има
пчелињак на подручју села Кнежина.
Секундарни – Посредни корисници на Пројекту било би становништво села
Кнежина, грађани општине Соколац, као и туристи који би долазили и користили
услуге пчеларског центра Батинић у циљ побољшања свог здравственог стања.

Потенцијални
имплементатори
Пројекта:

Општина Соколац, Пчеларски центар „Батинић“

Мониторинг и
евалуација Пројекта:

Мониторинг би вршиле надлежне институције општине Соколац, као и особе које
би именовао донатор.

Пратећа документација
за мониторинг и
евалуацију Пројекта:

•
•
•
•

фактуре
фотографије
анкете корисника
новински чланци
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Стратешки циљ Пројекта 31

Оперативни циљ Пројекта

Развој путне инфраструктуре као један од
предуслова развоја руралног туризма на
подручју Сарајевско-романијске регије

Изградња путне инфраструктуре у насељу Кнежина,
према пчелињаку „Батинић“, а као основ развоја
руралног туризма

Назив Пројекта:

Опис Пројекта:

Главне активности:

Очекивани резултати:

Документација:
Трајање и динамика
реализације Пројекта:
Укупна процјена
вриједности Пројекта:
Потенцијални извори
финансирања:

Потенцијални
корисници Пројекта:

Асфалтним путем до пчелињег раја „Батинић“
Породица Батинић из Кнежине, општина Соколац се већ деценијама бави
производњом пчела, меда и производа од меда. Да би се пчелињак могао
развијати и бити конкурентан туристички производ на подручју општине Соколац
неопходно је извршити асфалтирање 2 км макадамског пута до самог пчелињака,
чиме би се стекли услови за несметан долазак туриста , бржи и сигурнији пласман
производа на тржиште сусједних општина и регије.
Наиме потребно је извршити све неопходне активности како би се 2 км
макадамског пута асфалтирало, чиме би корист од тога имали поред породице
Батинић и остало становништво које би исти пут користило за потребе превоза
људи, ствари и животиња.
• Припремне активности које укључују именовање пројектног тима
• Припремни радови који подразумијевају предмјер и предрачун радова на
асфалтирању 2 км пута.
• Одабир извођача радова
• Извођење радова
• Промотивне активности по завршетку радова
• Именовање пројектног тима
• Урађен предмјер и предрачун радова
• Изабран извођач
• Асфалтиран пут у дужини од 2 км у селу Кнежина
• Одржана конференција за новинаре и промовисан Пројекат
За овај пројекат тренутно од документације постоји писмо (захтјев) Пчелињака
„Батинић“ о исказаној потреби за асфалтирање макадамског пута у дужини од 2
км ради потребе развијања туристичке понуде и производње меда и производа
од меда на имању породице Батинић.
2021

2022
Х

X

2023

2024

2025

Х

Износ обезбијеђених
5.000,00 КМ
средстава:
Властити:
5.000,00 КМ
Општина:
50.000,00 КМ
Донатор:
95.000,00 КМ
Примарни – Директни корисници Пројекта била би породица Батинић која има
пчелињак на подручју села Кнежина.
Секундарни – Посредни корисници на Пројекту било би становништво села
Кнежина које би асфалтирани пут у дужини од 2 км користило за своје потребе,
као и туристи који би долазили на Пчелињак „Батинић“.
150.000,00 KM

Потенцијални
имплементатори
Пројекта:

Општина Соколац и породица Батинић.

Мониторинг и
евалуација Пројекта:

Мониторинг и евалуацију Пројекта вршиле би надлежне службе Општине Соколац,
превасходно Одјељење за урбанизам и Одјељење за инспекцијске послове.

Пратећа документација
за мониторинг и
евалуацију Пројекта:

Тренутно нема пратеће документације за пројекат.
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к) „Зворник путеви“ доо
Стратешки циљ Пројекта 32

Оперативни циљ Пројекта

Развој руралног туризма на подручју
Сарајевско-романијске регије

Изградња туристичких објеката и пропратних садржаја
у руралним подручју општине Соколац - Етно насеље
“Видрићи”

Назив Пројекта:

Опис Пројекта:

Главне активности:

Очекивани резултати:

Документација:

Етно насеље „Видрићи“
Реализација Пројекта на изградњи Етно села „Видрићи“ започета је 2017.
године. До сада су изграђена три пословна простора: кафић, сувенирница и
пољопривредна апотека, као и викенд објекат који ће служити за смјештај
гостију након реализације цјелокупног Пројекта. Поред ових објеката изграђени
су и припадајући спортски терени и то: терен за мали фудбал, тенис, одбојку,
као и играоница за дјецу млађу од 10 година. Да би се комплекс употпунио
сљедећа фаза изградње на земљишту површине 2 хектара би подразумијевала
изградњу мотела са рестораном површине 400 м² у којем ће се служити локални
специјалитети, пет бунгалова са три двокреветне собе за смјештај гостију, објекта
стаје за смјештај свих врста домаћих животиња, изградња мини зоо врта и
полигона за школу јахања. У другој фази изводиће се радови на вањском уређењу
Етно комплекса „Видрићи“,а у трећој фази градиће се додатних осам бунгалова.
• Прибављање неопходних грађевинских и урбанистичких дозвола,
мишљења и сагласности надлежних институција
• Прибављање пројектне документације
• Извођење инфраструктурних и припремних грађевинских радова
• Извођење главних грађевинских радова на изградњи објекта
• Промотивне активности по завршетку радова
• Прибављене неопходне грађевинске и урбанистичке дозволе, мишљења и
сагласности
• Прибављена пројектна документација
• Изведени инфраструктурни и припремни радови
• Изведени главни грађевински радови на изградњи објекта
• Промовисан Пројекат у медијима
• Стручно мишљење
• Главни пројекат
• Предрачуни

Трајање и динамика
реализације Пројекта:

2021
Х

2022
Х

Х

Х

Х

2023
Х

Х

Х

Х

2024

2025

Х

Укупна процјена
вриједности Пројекта:

500.000,00 KM

Потенцијални извори
финансирања:

Властити („Путеви“ доо Зворник):
Општина:
Донатор:

Потенцијални
корисници Пројекта:

Примарни - Директни корисник Пројекта је Етно село „Видрићи“ и запослени у
комлексу.
Секундарни - Посредни корисници Пројекта су становници ове регије, као и
туристи који би долазили.

Потенцијални
имплементатори
Пројекта:

„Путеви“ доо Зворник и Општина Соколац

Мониторинг и
евалуација Пројекта:

„Путеви“ доо Зворник и Општина Соколац (надлежне службе)

Пратећа документација
за мониторинг и
евалуацију Пројекта:

•
•
•

Износ обезбијеђених
50.000,00 КМ
средстава:
50.000,00 КМ
5.000,00 КМ
445.000,00 КМ

Грађевинске дозволе
Грађевински дневник
Рачуни
СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ТУРИЗМА ЗА ПЕРИОД 2021 - 2025
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VIII ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА И КОНТРОЛА ПРОВОЂЕЊА СТРАТЕГИЈЕ
РАЗВОЈА ТУРИЗМА
8.1. ПРАЋЕЊЕ, ОЦЈЕЊИВАЊЕ И АЖУРИРАЊЕ СТРАТЕГИЈЕ
Имплементација Стратегије развоја туризма општине Соколац, с једне стране захтијева рационалнији
и ефикаснији приступ у коришћењу постојећих ресурса, а с друге стране подразумијева и
идентификовање нових средстава и њихових извора унутар и изван општине.
Прихватањем визије, њене мисије и стратешких циљева произилази да за потпуну реализацију
Стратегије мора доћи до перманентног кадровског оспособљавања и примјене нових знања и
вјештина, промотивног дјеловања свих актера унутар и изван локалне заједнице, као и до успоставе
партнерског односа између јавног и приватног сектора.
Средства за финансирање планираних пројеката ће се редовно обезбјеђивати из Буџета Општине, из
Фондова надлежних органа Републике Српске и Босне и Херцеговине, потенцијалних инвеститора
у ову средину, домаћих и страних донатора и грађана Општине. За један дио пројеката потребна
средства за финансирање по могућности обезбиједити из Фондова Европске уније и из партнерских
односа у прекограничној сарадњи. У процесу имплементације Стратегије поштовати динамику
реализације пројеката предвиђених временским оквиром за сваки пројекат, све законске процедуре
које се односе на јавне набавке, израду пројектно-техничке документације, рокове почетка и
завршетка радова, као и обезбјеђење финансијских средстава.

8.2. МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА
Мониторинг и евалуација укључују цјеловито сагледавање испуњења планиране визије, стратешких
и оперативних циљева, а огледа се кроз ефикасно кориштење ресурса, кроз остварене резултате у
односу на уложена средства и кроз утицаје реализације Стратегије развоја туризма општине Соколац
на живот грађана. Активности мониторинга и евалуације Стратегије јасно ће се дефинисати у плану
рада задуженог тијела носиоца појединих пројеката или појединаца за реализацију овог документа.
Мониторинг извјештаји се сачињавају најмање једном годишње и достављају се начелнику Општине,
Скупштини општине и јавности на увид и разматрање.
Стратегија је флексибилан докуменат који треба редовно ажурирати и прилагођавати га потребама
грађана локалне заједнице. Визија се не мијења током цијелог стратешког периода, стратешки
циљеви се преиспитују и по потреби ревидирају за 2-3 године, док се оперативни циљеви и пројекти
преиспитују и по потреби ажурирају на годишњем нивоу. За сваку годину ради се годишњи Акциони
план који мора бити у складу са обезбијеђеним средствима у општинском буџету и обезбијеђеним
средствима из других извора. То омогућава управљање Стратегијом и њено прилагођавање
евентуално новим друштвеним околностима.
Израда годишњих планова и приједлога туристичке политике засниваће се на:
•
•
•

елементима ове Стратегије,
евентуално новим приједлозима релевантних учесника туристичке дјелатности,
контекстуалним промјенама (политичким, економским, демографским, технолошким и др).

У ту сврху, Скупштина општине Соколац ће, у року од три мјесеца од датума усвајања Стратегије,
именовати тијело које ће израдити посебан план за мониторинг и евалуацију, који ће обавезно
садржати сљедеће елементе:
•
•
•
•

Именована лица/тијело за праћење реализације пројеката (и екстерна лица)
Временски план мониторинга
Именована лица/тијело за евалуацију (и екстерна лица)
Дефинисани термини за евалуацију

Именовано тијело ће радити анализу реализованих пројеката и њихових ефеката, са посебним
освртом на евентуалне препреке у реализацији и давати смјернице за усклађивање акционог плана
са већ урађеним.
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРИЈЕДЛОГА СТРAТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ТУРИЗМА
ОПШТИНЕ СОКОЛАЦ ЗА ПЕРИОД 2021-2025 ГОДИНА
СТАТУТАРНИ ОСНОВ
Статутарни основ за доношење Приједлога стратегије развоја туризма општине Соколац за период
2021-2025. година, садржан је у Закону о локалној самоуправи Републике Српске, члан 27. алинеја 1.
а такође и у Статуту општине Соколац у члану 26. којим је утврђено да општина Соколац у области
туризма:
•
•

обезбеђује услове за развој туризма, туристичких мјеста и унапређење комуналних, спортскорекреативних и других дјелатности које доприносе развоју туризма, као и услове за организовање
туристичко-информативне и промотивне дјелатности;
друге односе од интереса за општину.

УСКЛАЂЕНОСТ СА СТАТУТОМ, ПРАВНИМ СИСТЕМОМ И ПРАВИЛИМА
НОРМАТИВНОПРАВНЕ ТЕХНИКЕ
Статутарни основ за доношење Приједлога стратегије развоја туризма општине Соколац за период
2021-2025. година, садржан је у Закону о локалној самоуправи, члан 27. алинеја 1. а такође и у Статуту
општине Соколац, члан 26. став 1. којим је утврђено да општина Соколац у области туризма, обезбјеђује
услове за развој туризма, туристичких мјеста и унапређење комуналних, спортско-рекреативних и других
дјелатности које доприносе развоју туризма, као и услове за организовање туристичко-информативне
и промотивне дјелатности. Надлежности Скупштине општине у овој области су регулисане Статутом у
члановима 36. и 52.
Стратегијом развоја туризма општине Соколац за период 2021-2025. година, а на основу свеоубхватне
и детаљне анализе стања у туризму, дефинишу се циљеви развоја туризма на средњорочном нивоу, те
начин њиховог остваривања и праћења.
Основни циљеви ове Стратегије су унапређење конкурентности туризма општине Соколац и раст обима
туристичког промета, веће учешће туризма у бруто друштвеном производу, већи девизни прилив, раст
запослености, општи напредак у социоекономском развоју, дугорочна заштита природног и културног
насљеђа и заштита туристичких потрошача.
Текст Стратегије усклађен је са позитивним законским прописима и са правним системом Републике
Српске.

УСКЛАЂЕНОСТ СА СТРAТЕГИЈОМ РАЗВОЈА ТУРИЗМА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА
ПЕРИОД 2011-2020. ГОДИНА И ПРОПИСИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
Општина Соколац приступила је изради документа Стратегија развоја туризма општине Соколац за
период 2021-2025. година, на основу Стратегије развоја општине Соколац за период 2020-2030. година
и Стратегије развоја туризма Републике Српске за период 2011-2020. година.
Министарство за европске интеграције и међународну сарадњу је на својој интернет страници упутило
и на документ Европске уније под називом “За нову интегрисану политику туризма ЕУ” из 2019.
године, у смислу тендеције јачања конкурентности у туристичком сектору, што представља један од
кључних фактора за остваривање појединих стратешких циљева Европске уније међу којима се, прије
свега, мисли на запошљавање и економски развој. Европски парламент у Новој политици интегрисаног
развоја туризма у ЕУ указује на потребу хармонизације прописа и стандарда квалитета туристичког
смјештаја унутар Европске уније.
(https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/tx_tevprojects/library/file_1556119954.pdf )
Усклађивање прописа Републике Српске из поменуте области са прописима Европске уније и прихватање
заједничких стандарда, од великог је значаја за привлачење иностраних туриста.

РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ
Стратегијом развоја туризма општине за период 2021-2025. година, дефинишу се циљеви развоја
туризма на средњорочном нивоу, начини њиховог остваривања и праћења, а на основу процјене
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тренутног стања у туризму.
Начелник општине Соколац је потписаним Уговором број 02-404-54/У од 21.06.2011.године ангажовао
консултанта да у сарадњи са ТОС - Туристичком организацијом Соколац ради на изради Стратегије
развоја туризма за период 2021-2025. годинe.
Основни циљеви Стратегије су унапређење конкурентности туризма општине Соколац и раст обима
туристичког промета, веће учешће туризма у БДП, већи девизни прилив, раст запослености, општи
напредак у социоекономском развоју (побољшање квалитета живота), дугорочна заштита природног
и културног насљеђа, те заштита туристичких потрошача.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОНУЂЕНИХ РЈЕШЕЊА
Стратегија развоја туризма општине Соколац период 2021–2025. године је стратешки документ на
основу којег ће надлежне институције, установе и ресори Општине Соколац проводити дефинисане
активности у циљу остварења стратешких циљева развоја туризма. Концептуално, овај документ чине
три дијела:
1. Први дио, у којем су обрађени фактори развоја и стање туризма у општини Соколац;
2. Други дио, у којем је постављена визија и мисија, те утврђени стратешки правци туризма општине
Соколац, предложени пројекти и дефинисане мјере за унапређење туризма, као и утврђена улога
бројних учесника у туристичкој привреди.
3. Трећи дио, у којем су обрађени имплементација и контрола провођења стратегије развоја туризма
у општини Соколац.
Стратегија даје одговор на два кључна питања:
•
•

Којим правцем развијати туризам општине Соколац?
Како подстаћи развој туризма?

У првом дијелу Стратегије извршена је аналитичка обрада података из области туризма. Приказани
су фактори развоја туризма, природни ресурси од посебног значаја за развој туризма, социолошкокултуролошка обиљежја општине Соколац, културно-историјски потенцијали и могућности развоја
културног туризма, привредни систем, саобраћај, туристичка инфраструкутра и остали битни
показатељи тренутног стања туризма у општине Соколац. На крају аналитичког дијела дефинисани су
кључни проблеми туризма општине Соколац, представљен је оквир будућег развоја туризма, те SWOT
анализа.
У другом дијелу постављени су визија и мисија као и стратешки правци туризма општине Соколац. У
периоду 2021–2025. године развој туризма у општини Соколац мора испунити три основна стратешка
циља:
•
•
•

Повећање конкурентности Сокоца као туристичке дестинације
Развој туристичких ресурса
Унапређење туристичког производа заснованог на одрживом развоју

Визија општине Соколац у области туризма :
Соколац треба да постане препознатљива туристичка дестинација са квалитетном туристичком понудом
и производом, погодна за нова улагања у развој туристичких капацитета, инфраструктуре, људских
ресурса и развој предузетништва која пружа јединствен доживљај за све посјетиоце туристичких
локалитета, пословних скупова и манифестација, поносно представљајући природне љепоте и културно
насљеђе, традиционалну отвореност и непосредност домаћег становништва.
Мисија општине Соколац у области туризма:
Развој туризма мора обезбиједити профитабилно пословање уз повећање запослености и подизање
животног стандарда и квалитета живота локалног становништва. Развојем туризма не смију се угрозити
природна средина, ресурси и екологија простора.
Након, дефинисања стратешких циљева одређен је временски оквир реализације стратешких циљева
туризма и мјера за четворогодишњи период.
У трећем дијелу предложен је начин праћења, оцјењивања, ажурирања Стратегије односно вршење
мониторинга и евалуације исте.

104 ПРОЈЕКТИ РАЗВОЈА ТУРИЗМА ОПШТИНЕ СОКОЛАЦ

ФИНАНСИЈСКА УЛАГАЊА
Укупна улагања у туризам по приложеним пројектима за период 2021 – 2025. године предвиђена
су у износу од 25.648.886,48 КМ (колико износи збир улагања из општинског буџета, Туристичке
организације Сокоца, невладиних организација, донатора, Министарстава и кредитних средстава).
Овај износ такође представља кумулативни износ који у себи садржи финансијске обавезе носилаца
пројеката да и они учествују у инвестиционим и програмским стимулацијама сопственим средствима.
Стање туризма општине Соколац након 2025. године, складно стратешким опредјељењима, програмима
и мјерама, поред раста прихода, запослености и очуваности природне околине, дефинисаће:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

унапријеђен туристички положај општине Соколац у односу на регионално окружење,
прихваћен имиџ општине Соколац као сигурне дестинације,
видно унапријеђен квалитет, обим и структура туристичке понуде,
растућа домаћа тражња,
растућа инострана тражња,
туристичка препознатљивост и организованост туризма на различитим моделима функционалног
и интересног повезивања,
наглашено учешће приватно-јавног сектора у туризму,
унапријеђена кадровска структура,
препознатљива понуда сеоског туризма, те
већи број специјализованих туристичких производа.
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