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Поштовани суграђани, уважени пријатељи,  

 

билп да желите да се ппдсјетите щта 

све нащ Спкплац јесте, или да 

ппдстакнете и себе и друге ка 

размищљаоу п пнпме щта све мпже и 

треба да буде, пва стратегија је 

пдлишан ппшетак.  

 

Стратегије представљају ппредмећенп 

планираое. Записане и пбразлпжене 

идеје п мпгућнпстима, п слабпстима, 

приликама и изазпвима. Кап такве, пне су  нацрти дјелпваоа свих људи, у пвпм слушају, 

у једнпј лпкалнпј заједници. Не самп ппщтинске администрације, какп се тп пбишнп 

мисли, већ и јавних уставнпва и предузећа, кап и приватнпг сектпра.  

 

Стратегија кпја је пред нама треба да буде нащ заједнишки пквир на путу дјелпваоа и 

рада ка пнпм щтп се зпве пдрживи развпј.  

 

Десет гпдина је дуг временски перипд, ппсебнп када свједпшимп да се свијет убрзанп 

мијеоа. Збпг тпга и наща стратегија мпже и треба да буде дппуоавана, пбликпвана и 

дпрађивана у складу са кретаоима и духпм времена, а све у циљу щтп бпљег 

пствареоа нащих мпгућнпсти.  

 

Јединп крпз уважаваое нащих ппсебнпсти и лишнпг развпја мпгуће је градити и 

уређивати једну лпкалну али и сваку другу друщтвену заједницу. 

 

За администрацију и ппщтинске власти, пна је и план и прпграм какп ће се у највећпј 

мјери ппнащати у нареднпм перипду. Тиме се привреди и грађанима плакщава пднпс 

са администрацијпм и ппщтинским властима, те им ппмаже при планираоу ппслпваоа. 

 

Кап щтп се из претхпдне Стратегије развпја ппщтине Спкплац 2013-2020 мпже јаснп 

пратити пднпс планиранпг и урађенпг у тпм перипду, такп ће се и из пве кпја је пред 

нама мпћи пратити рад, динамика развпја и пствареоа зацртанпг у нареднпм перипду.  

 

Наща привреда је јпщ у фази изграђиваоа, наща република је млада, а ми мпрамп да 

убрзамп наще кпраке, да кпристимп свпје мпгућнпсти, да птклаоамп слабпсти. У мнпгп 

ппља тек треба да ппшнемп да радимп. Неке пбласти мпрамп  даље да развијамп, да 

дпграђујемп и ппбпљщавамп. Наща привреда базирана на дрвнпј индустрији мпже и 

мпра бпље, тп је јаснп свима на пвпм и не самп на пвпм прпстпру. Ппљппривреда је у 

замаху, прпизвпдоа млијека никада већа, а јпщ имамп дпста прпстпра да ппвећавамп 



7 
 

и да напредујемп. Защтитили смп један свпј бренд, Рпманијски скпруп-кајмак, а има их 

јпщ и у тпм правцу сви мпрамп да радимп. Наще индустријске зпне мпрају да пдгпвпре 

пптребама и дпмаћих и страних инвеститпра. Важнп је да их псавременимп и щтп бпље 

ппвежемп путнпм инфраструктурпм са градпвима пкп нас, али и са шитавим регипнпм. 

Ппсебнп бих истакап да смп се накпн сређиваоа прилика и кпнсплидације стаоа у 

привреди, щтп је билп дпминантнп у претхпднпј стратегији, у пвпј пкренули великим 

прпјектима развпја кпји ће нащпј ппщтини и регији дпнијети нпве вриједнпсти.  

 

Ппред планпва п градои брзе цесте пд Бијељине дп Спкпца, те аутппута Бепград-

Сарајевп, ппнпвп ћемп актуализпвати планпве п градои аерпдрпма на Гласинцу. 

Такпђе бих истакап Спкплпв град, изградоу трибина на стадипу, базен, Парк щуму 

талине, а на ппсебнп мјестп дплази припрема за градоу Градске куће и Трга Патријарха 

Павла. 

 

Од наще истрајнпсти и преданпсти зависиће кпликп ћемп пд пптребнпг и пвдје 

написанпг пстварити. Желим нам мирне, здраве и радне гпдине, те снагу да пстваримп 

свпје идеје и спрпведемп и вище пд планиранпг у пвпј стратегији. 
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1. УВОД 

 

Стратегија развоја општине Соколац за период од 2020. до 2030. године је 

основни  стратегијски документ за утврђивање и спровођење локалног развоја. 

Полазећи од развојних потреба, али и могућности општине, овом се стратегијом 

утврђују визија, стратешки циљеви, оперативни циљеви и мјере, што 

представља оквир и неопходну основу за припрему, финансирање и 

спровођење развојних пројеката, који су кључни покретач промјена у економији 

и друштву у цјелини.  

 

С обзиром да Стратегија развоја није само документ него је то процес, начин 

мишљења и дјеловања свих укључених у развој општине, усвајање овог 

документа није завршетак једног подухвата, већ само први корак у заједничком 

напору за постизање циљева. 

 

Стратегија служи као водич и оквир локалној самоуправи у процесу развоја, 

информише свеукупну јавност о развојном путу којим општина жели да иде, а 

потенцијалним улагачима даје увид у стратегију заједнице у коју желе да улажу. 

 

Укључењем шире заједнице (јавног, приватног и НВО сектора) обезбјеђује се 

побољшање квалитета донесених одлука, а одговорност за имплементацију се 

повећава. Другачије речено, овај приступ омогућава: 

 Ширу базу знања која омогућава доношење квалитетнијих одлука; 

 Подршку за донесене одлуке; 

 Колективно власништво над проблемима и резултатима; 

 Формирање будућих партнерстава у имплементацији пројеката. 

 

Стратегија развоја је општи стратешки план развоја општине који даје 

смјернице и подстицаје за будући развој. Поштујући Методологију за 

интегрисано планирање локалног развоја (миПРО) и принципе интегрисаног 

планирања локалног развоја, она дефинише одрживи развој као циљно 

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

аспекте живота (економски, социјални, еколошки и институционални).  

 

Стратегија је оријентисана на стварање одрживог модела који на квалитетан 

начин задовољава друштвено-економске потребе и интересе грађана, а 

истовремено елиминише, или значајно умањује, утицаје који представљају 

пријетњу или штету по животну средину и природне ресурсе. 
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1.1. МЕТОДОЛОГИЈА РАДА 
 

У изради Стратегије развоја општине Соколац кориштена је стандардизована 

Методологија за интегрисано планирање локалног развоја (миПРО), 

прихваћена и препоручена од стране ентитетских влада те савеза општина и 

градова оба ентитета. МиПРО је у потпуности усклађена са постојећим 

законским оквиром којим је дефинисано планирање развоја на локалном нивоу, 

гдје је локална администрација носилац процеса израде и имплементације 

стратегије, уз максимално укључивање и свих других актера живота у локалној 

заједници. Надаље, миПРО је у потпуности усаглашена са водећим принципима 

и приступима стратешком планирању које промовише Европска унија. 

 

Према Методологији за интегрисано планирање локалног развоја у Босни и 

Херцеговини, која је израђена у оквиру УНДП Пројекта интегрисаног локалног 

развоја (ИЛДП), водећи принципи на којима се заснива Стратегија развоја 

општине Соколац су одрживост и социјална укљученост. Принцип одрживости 

заснива се на идеји да природни и људски системи морају да буду 

регенеративни (обновљиви) и уравнотежени да би трајали.  

 

Принцип одрживости подразумијева интегрисаност најважнијих економских, 

друштвених и аспеката животне средине: 

 Економске захтјеве за динамичном и са аспекта животне средине 

ефикасном и одрживом економијом, која обезбјеђује просперитет и 

прилике за све, у којој социјалне трошкове и трошкове заштите околине 

сносе они који их проузрокују; 

 Друштвене захтјеве за обезбјеђење бољих социјалних услова, 

економских, социјалних и културних права за све слојеве и групе, 

укључујући принцип равноправности полова; 

 Захтјеве животне средине да се животно важни природни ресурси 

користе тако да задовољавање садашњих потреба не угрожава 

могућности будућих генерација да задовоље своје потребе. 

 

Поштујући принцип социјалне укључености, у први план се ставља захтјев за 

друштвеном интеграцијом и усклађеношћу, подразумијевајући такво планирање 

у којем се исказује посебна осјетљивост за потребе и интересе социјално 

рањивих/маргинализованих група. Остваривањем овог принципа доприноси се 

уједначавању шанси у развоју и повећању друштвене правичности. 

 

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

стандардизованом методологијом планирања, при њеној изради поштован је 

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

стратешки циљеви - представља стратешку платформу са визијом и циљевима 

дугорочног развоја заједнице. Други ниво представља разраду стратешких 

циљева кроз одговарајуће оперативне циљеве, док трећи ниво представља 
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операционализацију стратешких и оперативних циљева путем мјера, односно 

пројеката економског и друштвеног развоја, те унапређивања животне средине.  

 

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

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

планирањем, са једне стране, и са хијерархијски надређеним стратегијама и 

плановима, са друге стране. 

 

1.2. УСКЛАЂЕНОСТ СА СТРАТЕШКИМ ДОКУМЕНТИМА ВИШИХ 
НИВОА ВЛАСТИ 

 

Имајући у виду чињеницу да локални ниво представља најбитнији оперативни 

ниво, постојање свеобухватне концепције развоја треба да подржава локалне 

напоре за бржи и ефикаснији развој. Интегрисање властитог плана развоја у 

цјелокупан оквир развоја подразумијева ефикасно коришћење синергијских 

ефеката, а истовремено избјегавање колизије с мјерама од ентитетског, па чак 

и ширег значаја. На тај начин се дефинише концепција развоја усклађена са 

планираном политиком развоја на вишим нивоима. С друге стране, уколико се 

неплански финансирају поједини програми и пројекти или развој одређених 

сектора, резултат је неплански утрошак средстава или расипање истих. 

 

Приликом израде секторских планова развоја разматране су стратегије, 

планови и закони на вишим новима који директно или индиректно могу утицати 

или утичу на економски развој локалне заједнице: 

 Стратешки план развоја пољопривреде и руралних подручја Републике 

Српске 2016-2020. године; 

 Стратешки план руралног развоја Босне и Херцеговине (2018-2021); 

 Стратегија запошљавања Републике Српске 2016-2020. године; 

 Стратегија развоја шумарства Републике Српске за период од 2011. до 

2021. године; 

 Стратегија  развоја  туризма  Републике  Српске  за   период  2011-2020.  

године; 

 Стратегија развоја енергетике Републике Српске до 2035. године; 

 Стратегије развоја локалне самоуправе у Републици Српској за период 

2017-2021. године; 

 Стратегија развоја образовања у Републици Српској за период од 2016 

до 2021. године;  

 Стратегија развоја културе Републике Српске 2017-2022. године; 

 Стратегија научног и технолошког развоја Републике Српске 2017-2021. 

године; 

 Заједнички програм и буџетски оквир Уједињених нација за Босну и 

Херцеговину 2015–2019. године; 
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 Стратегија и политика развоја индустрије Српске за период 2016-2020. 

године; 

 Просторни план Републике Српске (Измјене и допуне Просторног плана 

Републике Српске до 2025. године); 

 Стратегија развоја малих и средњих предузећа Републике Српске 2016-

2020. године; 

 Стратегија транспорта Републике Српске за период 2016-2030. године; 

 Стратегија развоја града Источно Сарајево за период 2016-2020. године; 

 Просторни план Града Источно Сарајево 2015-2025 (Службени гласник 

Републике Српске број 19/14); 

 Стратегија Локалне Акционе Групе “Деветак” 2016-2020. 

 

Осим усклађености с наведеним стратегијским документима, Општина Соколац 

мора се водити и глобалним циљевима одрживог развоја УН-а. Циљеви 

одрживог развоја представљају план за стварање боље и одрживе будућности 

за цијели свијет. Они се баве глобалним изазовима са којима се суочавамо, 

укључујући оне који се односе на сиромаштво, неједнакост, климу, деградацију 

животне средине, просперитет, мир и правду. 

 

Државе чланице УН-а усвојиле су Програм одрживог развоја до 2030. године 

(Агенда 2030) којим је дефинисано 17 циљева одрживог развоја за 

искорјењивања сиромаштва, неравноправности и неправде, као и рјешавање 

питања климатских промјена до 2030. године, а они су наведени у наставку: 

1. Окончати сиромаштво свуда и у свим облицима; 

2. Окончати глад, постићи сигурност у опскрби храном, унаприједити квалитет 

исхране и промовисати одрживу пољопривреду; 

3. Промовисати здрав живот и добробит свих људи, свих животних доба; 

4. Осигурати инклузивно и квалитетно образовање и промовисати могућност 

цјеложивотног учења; 

5. Постићи родну равноправност и оснаживати све жене и дјевојчице; 

6. Осигурати санитарне услове и приступ пијаћој води за све; 

7. Осигурати приступ материјално приступачној, поузданој, одрживој и модерној 

енергији за све; 

8. Промовисати инклузиван и одржив економски раст, запосленост и 

достојанствен рад за све; 

9. Изградити издржљиву инфраструктуру, промовисати одрживу 

индистријализацију и подстицати иновативност; 

10. Смањити неједнакост између и унутар држава; 

11. Учинити градове и насеља инклузивним, безбједним, издржљивим и 

одрживим; 

12. Осигурати моделе одрживе потрошње и производње; 

13. Предузети хитну акцију у сузбијању климатских промјена и њихових 

посљедица; 
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14. Заштити и одрживо користити океане, мора и морске ресурсе; 

15. Одрживо управљати шумама, сузбијати дезертификацију, зауставити и 

преокренути деградацију земљишта и спријечити даљи губитак биолошке 

разноликости; 

16. Промовисати мирољубива, инклузивна и праведна друштва; 

17. Учврстити глобално партнерство за одрживи развој. 

 

Могући приоритетни циљеви одрживог развоја за БиХ, а који се могу примјенити 

и на општину Соколац су: 

1. Достојанствен рад и економски раст - виша стопа запослености и одржив 

економски раст; 

2. Одрживи градови и заједнице; 

3. Смањење неједнакости; 

4. Мир, правда и јаке институције; 

5. Одговорна потрошња и производња; 

6. Квалитетно образовање. 

 

2. ИЗВОД ИЗ СОЦИО–ЕКОНОМСКЕ АНАЛИЗЕ 

 

2.1. ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ И ПРИРОДНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 
 

Положај и основне просторне карактеристике општине 

 

Општина Соколац је општина у Републици Српској, БиХ. Сједиште општине се 

налази у Сокоцу. Општина Соколац је једна 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. 

 

Табела 1. Географске и просторне карактеристике општине Соколац 

Локација Смјештај Површина 
Број становника/ 

Густина 
насељености 

 43° 56′ 14″ 
СГШ  

 
18° 47′ 54″  

ИГД 

 Источни дио Босне и Херцеговине 
у Републици Српској 

 На удаљености 42км од Сарајева, 
главног града Босне и 
Херцеговине 

 На раскрсници магистралних 
путева из Сарајева према Србији 
и Црној Гори, и из Србије према 
Црној Гори и према Јадранском 
мору 

700 
км

2
 

12.021ст. 
 

18,01 ст/км
2
 

Извор: Општина Соколац 

 

Површина која се налази на овој општини износи 700 км². По пространству своје 

територије, соколачкој општини припада 1,35 % укупне површине Босне и 

http://stable.toolserver.org/geohack/geohack.php?pagename=Tu%C4%8Depi&params=43.27_N_17.05_E_
http://stable.toolserver.org/geohack/geohack.php?pagename=Tu%C4%8Depi&params=43.27_N_17.05_E_
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Херцеговине или 2,35 % Републике Српске. Спада међу веће општине по 

површини у Републици Српској. 

 

Општина Соколац се налази у источном дијелу Републике Српске, на широком 

платоу Гласинца у подножју планине Романије. 

 

Административно граничи са општинама Рогатица, Хан Пијесак, Пале и Стари 

Град, а сјеверним дијелом граничи са општинама Олово и Илијаш у Федерацији 

БиХ. Укупна дужина соколачке границе износи око 163 км. 

 

Слика 1. Географски смјештај општине Соколац 

 
Извор: www.соколацтуризам.нет/географски-полозај 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Извор: Основе заштите коришћења и уређења пољопривредног земљишта РС- Дигитални 

облик терена РС (ДЕМ) 

 

Слика 2. Карактер рељефа општине Соколац 
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Општина Соколац има повољан географски положај, налази се на раскрсници 

магистралних путева из Сарајева према Србији, Црној Гори, из Србије према 

Црној Гори и према Јадранском мору. Преко општинске територије води 

магистрални пут Сарајево – Подроманија – Соколац – Зворник – Београд (М19) 

и пут Подроманија – Рогатица – Вишеград – Ужице (М19.3), као и регионални 

пут Соколац – Кнежина – Олово. 

 

Када су у питању туристички правци, положај општине Соколац је веома 

повољан. Налази се на раскрсници која у једном правцу води према Сарајеву, 

који је главни град државе, потом према Јахорини, Београду и сјеверним 

дијеловима Балкана, те према Јадрану из правца Војводине и Београда.  

 

Кад је Република Српска у питању, Соколац се налази у средњем планинском 

дјелу Републике Српске који повезује саобраћајно панонски тј. сјеверни дио са 

Херцеговином тј. јужним дјелом Републике Српске. 

 

Ово је брдско-планинско подручје, са релативно високим степеном 

шумовитости. Доминирају четинарске врсте дрвећа (бијели бор, црни бор, 

смрча и јела), а од листопадних су најзаступљенији храст, буква, граб и друго. 

Обилује брдско-планинским пашњацима чија је основна карактеристика 

богатство травном вегетацијом и врло брза репродуктивност у постојећим 

климатским условима. 

 

На романијском платоу влада такозвана предпланинска и планинска клима. На 

климу у појединим предјелима пресудно утичу конфигурација терена и 

надморска висина. Због тога на јужним предјелима биљежи се утицај 

континенталне, а на сјеверу изразито планинске климе. 

 

Табела 2. Соколац-средња мјесечна температура по мјесецима 

Средња температура за 2017. годину 
Средња температура за период 

 1981-2010 

Мјесец °C Мјесец °C 

1. -8.0 1. -3.5 

2. 2.1. 2. -1.9 

3. 5.2 3. 2.4 

4. 6.0 4. 6.9 

5. 12.7 5. 11.8 

6. 17.5 6. 14.7 

7. 18.6 7. 17.0 

8. 19.2 8. 16.3 

9. 12.5 9. 12.5 

10. 7.4 10. 7.7 

11. 2.2 11. 1.9 

12. -0.7 12. -2.0 

Годишњи просјек 7.9 Годишњи просјек 7.0 

Извор: Републички хидрометеоролошки завод-Климатолошка анализа 2017. 
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Просјечна годишња температура за 2017. годину била је 7.9°Ц, што је за степен 

више од просјека. На основу метеоролошких посматрања, најниже просјечне 

температуре су биле у јануару, а љетни температурни максимум био је у 

августу. Апсолутна минимална температура је износила -29.6°Ц и јавила се 8. 

јануара. Љето је било врло топло уз велики број тропских дана. Ово је необична 

појава за предјеле са већом надморском висином. Максимална температура 

током 2017. године је износила 35.1°Ц и јавила се 11. августа. 

 

Табела 3. Соколац-количина падавина 

Укупна количина падавина по 
мјесецима за 2017. годину 

Просјечна количина падавина за 
период 

 1981-2010 

Мјесец мм Мјесец мм 

1. 50.6 1. 52.7 

2. 51.2 2. 52.9 

3. 43.8 3. 56.8 

4. 165.1 4. 65.3 

5. 51.7 5. 73.9 

6. 90.0 6. 93.7 

7. 97.8 7. 74.9 

8. 16.6 8. 72.1 

9. 85.8 9. 80.2 

10. 121.7 10. 78.0 

11. 67.9 11. 88.6 

12. 107.7 12. 69.9 

Сума 949.9 Сума 859.0 

Извор: Републички хидрометеоролошки завод-Климатолошка анализа 2017. 

 

Укупна количина падавина у 2017. години била је већа од просјека и износила је 

950 мм. 

 

Климатски услови на подручју општине Соколац утичу на пољопривредну 

производњу, а нарочито све чешћи климатски екстреми који се јављају у 

посљедњих 15 година.  

 

Непосредно изнад општине налази се узвишење Пуховац које је значајно по 

томе што је то подручје на којем се налази развође ријека Прача, Дрина, 

Биоштица и Босна. Природни услови погодни су за развој сточарства, узгој 

житарица и чувеног романијског кромпира. 

 

Носиоци привредног развоја су привредна друштва: дрвне, текстилне, 

прехрамбене и грађевинске индустрије те шумарства и пољопривреде. У 

посљедње вријеме у експанзији је мала привреда, гдје су заступљена приватна 

привредна друштва претежно у области трговине, занатства и угоститељства. 

Привредни развој општине успјешно прати развој комуналних и услужних 

дјелатности. 
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2.2. ШУМЕ И ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ 
 

Шуме су основа живота на земљи, а одржавање шума значи одржавање 

живота. Шуме 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. Шума је станиште 

разних биљака и разноврсних животиња. Поред еколошке улоге, шуме утичу на 

климу и хидролошке прилике. Шуме 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. 

 

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

рационално коришћење природних ресурса једна од основних претпоставки 

привредног напретка и благостања једне земље. Једна од компаративних 

предности општине су природни ресурси који би требали бити генератор 

привредног развоја. 

 

За успјешно коришћење потенцијала шумских екосистема потребно је, између 

осталог, обезбиједити уравнотежено управљање шумским фондом и повећати 

енергетску искористивост шумских екосистема. Такође је неопходна јасна 

одређеност према међународним документима који регулишу одрживо 

управљање биодиверзитетом и одрживим развојем шума. 

 

Табела 4. Пошумљене површине и посјечена дрвна маса на територији општине 
Соколац 

Општина 

Пошумљено, ха 
Обрасла 
шумска 

површина 
- укупно, 

ха 

Посјечена бруто 

дрвна маса, м3 

у шуми изван шуме 

лишћари четинари 

лишћарима четинарима лишћарима четинарима 

Соколац 

2013. - - - 60 37.879 17.104 186.339 

2014. - 4 - 73 37.879 16.629 189.329 

2015. - - - 76 37.879 19.406 212.302 

2016. - 1 - 56 37.035 13.364 233.023 

2017. - 13 - 29 37.092 9.300 202.292 

2018. - 11 - 25 37.917 13.976 179.267 

Извор: Републички завод за статистику Републике Српске-Градови и општине Републике 

Српске, 2019 

 

Шумско газдинство “Романија” Соколац је једна од 30 организационих јединица 

Јавног предузећа шумарства “Шуме Републике Српске” а.д. Соколац, који у 



19 
 

свом саставу има сљедеће организационе дијелове: шумска газдинства, Центар 

за сјеменско-расадничку производњу, Истраживачко развојни и пројектни 

центар, Центар за газдовање кршом, а према потреби могу се основати и други 

организациони дијелови. 

 

Главни циљеви ЈПШ “Шуме Републике Српске“а.д. Соколац, Шумско газдинство 

„Романија“ Соколац, за десетогодишњии период, разврстани су по годишіњим 

плановима и то: 

 

1. Остварење планских задатака на узгоју шума 

 

Од шумско-узгојних радова планирано је да се ради:  

 Проста репродукција: 

 Природно обнављање; 

 Пошумљавање у високим шумама садњом садница; 

 Попуњавање култура; 

 Њега култура-прашење и окопавање; 

 Њега култура чишћењем од корова и непожељних врста; 

 Њега природних састојина. 

 Проширена репродукција: 

 Пошумљавање голети; 

 Попуњавање култура насталих садњом и сјетвом; 

 Њега култура - прашење и окопавање; 

 Прореда култура и мелиорација изданачких шума. 

 

2. Остварење планских задатака на заштити шума 

 

Поред привредног значаја шума и шумског земљишта, већи значај имају 

општекорисне функције шума, а које се огледају у утицају шума на остваривање 

повољног режима вода, спречавање ерозије земљишта, повећање квалитета 

питке воде, производње кисеоника, стварање повољних услова за туризам и 

друге користи. 

 

Шума се штити од штетног дјеловања биотских и абиотских фактора. Биотски 

фактори се односе на биљне болести, штетно дјеловање инсекта, дивљачи и 

стоке, а абиотски на дјеловање човјека - прије свега на заштиту шума  од  

бесправних  сјеча,  бесправног заузимања шума и шумског земљишта, крађе 

готових дрвних сортимената, као и пожара. 

  

Код заштите шума од пожара, које изазива људски фактор, предузимају се 

превентивне мјере које се односе на формирање јединице за гашење пожара, 

комплетирање опреме, увођење дежурстава, оспособљавање осматрача 

пожара и успостављање координације са ватрогасним јединицама. 
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Код заштите дивљачи предузимају се све мјере, као што су: праћење бројног 

стања дивљачи, заштита дивљачи од криволова, праћење здравственог стања 

дивљачи, прихрана дивљачи и изношење соли у ловишта, одржавање и 

изградња ловноузгојних и ловнотехничких објеката. 

 

Посебан проблем причињава у комерцијалном лову непостојање цертификата 

за изношење ловних трофеја и дијелова дивљачи из наше земље, а све због 

непотписивања ЦИТЕС споразума на нивоу БиХ. 

 

3. Остварење планских задатака на искоришћавању шума 

 

За десетогодиштњи период планиран је бруто сјечиви етат, који се остварује 

преко годишњих планова рада. Искоришћавање шума, по категоријама шума, у 

редовној и ванредној сјечи, изводи се у: 

 Високим шумама са природном обновом четинара и лишћара;  

 У шумским културама четинара и лишћара и  

 Изданачким шумама лишћара. 

 

План искоришћавања шума ради се на бази дозначене дрвне масе по одјелима 

и то по фазама рада: сјече, извоза и отпреме. 

 

Газдинство ће се у будућем периоду све више орјентисати на споредне шумске 

производе, прикупљање и прераду биљних плодова, трава и гљива, који на 

тржишту представљају тражене производе. 

 

Законска регулатива у области шумарства 

 

Законом о шумама ( Службени гласник РС бр 75/08, 60/13 ) уређује се политика 

и планирање, управљање и газдовање шумама и шумским земљишем, заштита 

шума, финансирање и вриједност шума, катастар шума и шумског земљишта и 

информациони систем у шумарству, имовинско-правни односи, као и друга 

питања од значаја за шуму и шумско земљиште ради унапређивања и одрживог 

коришћења шума и шумског земљишта и развоја шумарства.  

 

Стратегија развоја шумарства Републике Српске (2011-2021) утврђује основе за 

вођење политике управљања и газдовања шумама у својини Републике Српске 

и у приватном власништву. Општа сврха Стратегије развоја шумарства 

Републике Српске је одрживо коришћење шума и шумарства на најбољи могући 

начин за добробит цијеле заједнице, како у економском и социјалном, тако и у 

еколошком смислу. 

 

Шумско-привредна основа је основни законски оквир регулисања газдовања 

шумама на принципу одрживости производње и прихода уз очување и 
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побољшање биодиверзитета и осталих општекорисних функција шума. Шумско-

привредна основа се израђује за десетогодишњи период газдовања на нивоу 

шумско-привредног подручја као цјелине, а изузетно се може израђивати на 

нивоу економске јединице. 

 

Приоритети Шумског газдинства "Романија" Соколац дефинисани су Шумско-

привредном основом ШПП "Романијско", чији је рок важења од 01.01.2015. 

године до 31.12.2024. године. 

 

Разноврсност интересне групе за област шумарства 

 

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

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

 Власници државних шума и шумског земљишта (Влада Републике 

Српске, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде); 

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

газдинство „Романија“ Соколац); 

 Власници приватних шума; 

 Планинари; 

 Средњошколски центар „Василије Острошки“ Соколац; 

 Мала привредна друштва за производњу и промет шумских дрвних 

сортимената; 

 Произвођачи еколошки здраве хране, пољопривредни произвођачи, 

сакупљачи осталих шумских производа; 

 Корисници здравствених и рекреационих функција шума; 

 Туристичке организације; 

 Корисници ловних и риболовних подручја и 

 Невладине организације. 

 

Стање дивљачи и коришћење недрвних производа 

 

ШГ "Романија" Соколац на подручју општине располаже са два узорна ловишта 

и око 80 км риболовних ријека и потока те постоје сви услови за развој лова, 

риболова и туризма. ШГ "Романија" Соколац газдује једним посебним ловиштем 

"Романија", површине око 12.722 ха. Постоји и једно привредно-спортско 

ловиште "Гласинац", површине око 62.136 ха. На ловно-продуктивним 

површинама општине могу се узгајати и користити сљедеће врсте дивљачи: 

срнећа дивљач, дивокозе, медвједи, вук, дивље свиње, зец, лисица, видре и 

остале ситне крзнашице. 

 

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

спортски ловити сљедеће врсте слатководних, салмонидних врста племените 

рибе: поточна пастрмка, липљен, младица, клен, мрена, ријечни рак и др. 
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Остали (недрвни) производи шума су и ресурси који су усљед незнања или 

незаинтересованости неадекватно искоришћени. Споредни шумски производи и 

љекобиље, којима обилује ово подручје, некада су представљали значајан 

извор зараде локалног становништва. Постојање традиције лијечења 

љековитим биљем, још од времена чувеног Јове Травара са Романије, 

представља својеврстан бренд и рекламу који се мора искористити.  

Под споредним шумским производима се подразумијевају: 

 

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

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

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

стабљика, коријен, коре љековитог дрвећа, грмља и биља за које не 

постоји забрана брања и сакупљања, лишаји, маховина и др; 

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

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

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

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

гране за метле, бршљан, божићна дрвца, иглице и чешери за дестилацију 

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

 

Романијско подручје обилује биодиверзитетски богатим шумама и потребан је 

стратешки приступ анализи ових потенцијала, као и дефинисању стратешких 

циљева у будућности по којима ће се плански користити споредни шумски 

производи у складу са принципима одрживог газдовања шумама.  

 

Потребно је анимирати становништво да се бави узгојем и сакупљањем 

љековитог биља, а са друге стране обезбиједити одређене подстицаје за 

бављење овом дјелатношћу. Начин за превазилажење наведених проблема је 

тржишно повезивање и субвенционисање изградње прерађивачких капацитета 

(сушара и пакирница), с циљем остваривања већих прихода локалног 

становништва. Такође, потребно је потенцирати могућност плантажне 

производње оних љековитих биљака којима одговара ово поднебље. Све 

активности које се буду спроводиле у овој области требају бити синхронизоване 

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

запослених у газдинству и ЈП „Шуме Републике Српске“. 
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ШУМЕ И ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ 

Развојни проблеми Развојне потребе 

 Спонтан и стихијски, тиме и ирационалан 
приступ коришћењу ресурса са еколошког и 
економског аспекта 

 Недовољан број објеката за прихват, 
складиштење и паковање 

 Штетно дјеловање абиотских фактора-
бесправне  сјече,  бесправно заузимање 
шума и шумског земљишта, крађа готових 
дрвних сортимената, пожари 

 Штетно дјеловање биотских фактора-
биљне болести, штетно дјеловање инсекта, 
дивљачи и стоке  

 Непостојање цертификата за изношење 
ловних трофеја и дијелова дивљачи из 
земље 

 

 Рационално коришћење шума и шумског 
земљишта 

 Остварење планских задатака на узгоју, 
заштити и искориштавању шума 

 Плански и систематски обучавати 
произвођаче и сакупљаче љековитог и 
ароматичног биља 

 Иницирати плантажну производњу 
љековитог и ароматичног биља у складу са 
природним условима 

 Производњу, сакупљање и извоз, подржати 
подстицајним мјерама на нивоу општине 

 Перманентно информисати сакупљаче и 
произвођаче о актуелним подстицајним 
мјерама на нивоу Републике Српске 

 

 

 

2.3. ДЕМОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И КРЕТАЊА 
 

Са површином од 700 км2 Соколац спада међу веће општине у Републици 

Српској. Састоји се од 12 мјесних заједница са 95 насељених мјеста, а највећа 

сеоска насеља су Подроманија, Каљина, Соколовићи и Кнежина. 

 

Према попису становништва из 2013. године, општина Соколац има 12.021 

становника, што је 2.862 становника мање, односно 19,23% мање, у односу на 

резултате пописа становништва из 1991. године, када је на територији општине 

Соколац пописано 14.883 становника. Процијењени број становника, према 

подацима из Општине износи око 12.600 становника. 

 

Демографска статистика рођених у односу на умрле за период 2015-2018 је у 

негативном салду за 261 лице, односно рођено је 368, а умрло је 629. Управо из 

ових разлога, Општина мора посветити пажњу повећању наталитета, те 

заустављау тренда одласка младих људи. 

 

Табела 5. Демографска статистика рођених у односу на умрле за период 2015-
2018 

Година 

Рођени 

Природни 
прираштај 

Умрли 

укупно 
живорођени 

укупно мушки женски 
свега мушки женски 

2015. 89 89 46 43 -95 184 91 93 

2016. 102 101 61 40 -60 161 77 84 

2017. 72 72 32 40 -69 141 69 72 

2018. 106 106 50 56 -37 143 77 66 
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Извор: Републички завод за статистику Републике Српске-Градови и општине Републике 

Српске, 2019 

ДЕМОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И КРЕТАЊА 

Развојни проблеми Развојне потребе 

 Демографска статистика рођених у односу 
на умрле је у негативном салду 

 Пад броја становника успоређујући 
раздобља задња два службена пописа 
становништва 

 Одлазак младих људи 

 Одлазак становништва из руралних 
дијелова општине 

 Зауставити негативан демографски тренд  

 Стимулисати повратак младих и 
образованих људи 

 Подизати наталитет те зауставити одлазак 
становништва из руралних дијелова 
општине 

 

 

2.4. ПРЕГЛЕД СТАЊА И КРЕТАЊА У ЛОКАЛНОЈ ЕКОНОМИЈИ 
 

Број и структура привредних друштава 

 

Предмет и сврха Стратегије је систематска анализа досадашњег развоја и 

стања привреде општине те дефинисање основних циљева и правца развоја 

привреде на путу ка модерном друштву и развијеној економији. То је 

истовремено пут придруживања и прикључивања Европској унији на коме би 

општина, као саставни дио Републике Српске, требала активирати све своје 

природне, људске, материјалне и геостратегијске потенцијале. 

 

Табела 6. Структура привредних субјеката по дјелатностима 

Структура привредних субјеката 
по дјелатностима 

Број 

Дрвопрерађивачка индустрија 33 

Шумарство 2 

Санбдијевање водом и енергијом 2 

Индустрија текстила, коже и обуће 1 

Прехрамбена индустрија 4 

Пољопривреда 2 

Грађевинарство 7 

Метална и електро индустија 2 

Туризам и трговине 32 

Остало 17 

Укупно 102 
Извор: Општина Соколац-Одјељење за локални развој 
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Дрвна индустрија 

 

Дрвна индустрија има посебан и стратешки значај за општину. Област 

шумарства и дрвне индустрије чине веома значајну репроцјелину и 

представљају један од највећих потенцијала привреде и економије општине и 

као таква битан фактор за запошљавање, те задржавање становништва у 

општини. 

 

Ово је конкурентски сектор у којем ради највећи број запослених у општини (око 

1.000 запослених). У општини су развијени дрвопрерађивачки капацитети, нпр. 

фирма „Нова Романија“ а.д. Соколац коју је под закуп узела фирма „Хамдо 

Груп“ Соколац и кренула са производњом кућа од дрвета. Затим домаћи 

инвеститори који су уложили у дрвопрерађивачке капацитете по неколико 

милиона КМ (неки и 10 мил КМ), производе квалитетан производ већином за 

извоз. У овом сектору у Сокоцу постоје полупроизводи и финални производи и 

то: врата, лијепљени елементи, бродски патос, ламперија, столови, баштенске 

гарнитуре, прозори, производња пелета итд. 

 

Слика 3.  Дрвене куће фирме „Хамдо Груп“ Соколац 

 
 

Дрво и шуме треба ставити на располагање локалној заједници да она може 

контролисати располагање природних ресурса.  Кад је у питању кориштење 

природних ресурса, нпр. дрво и шуме, општина Соколац нема утицаја на то. 

Према закону, свега 10% реализације шуме и дрвета са територије локалне 

заједнице припада локалној заједници, стога Соколац има намјеру да се што 

више одрезаног дрвета преради у финални производ на подручју општине и да 

то раде локална предузећа. То ограничавају и јавне набавке. 

 

Развој дрвне индустрије се заснива на коришћењу домаћих природних ресурса 

и иста је извозно орјентисана. Спада у ријетке гране привреде општине, али и 

Републике Српске, које остварују суфицит у робној размјени са свијетом. 
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Генерално гледано у утврђивању стратегије и ревитализације дрвне индустрије 

општине важну улогу имају следеће карактеристике: 

 Коришћење самообновљиве и просторно расположиве домаће сировине 

на већем дијелу општине; 

 Веома дуга традиција у преради дрвета; 

 Трајна извозна усмјереност; 

 Дугорочна тенденција пораста потражње производа свих фаза прераде 

дрвета; 

 Могућност високог степена запошљавања у мањим мјестима општине, 

гдје је то често и једини извор прихода становника; 

 Релативно еколошки прихватљива дјелатност. 

 

Потребно је ускладити производни програм шумарства с привредним 

друштвима индустријске прераде дрвета која су у функцији развоја дрвне 

индустрије, а такође и утврдити међусобно дјеловање ових грана у будућности: 

 Посматрати шумарство и индустријску прераду дрвета као ланац; 

 Осигурати дугорочно и поуздано снабдијевање извозно орјентисаних 

произвођача финалних производа са довољним количинама сировине; 

 Продају шумских сортимената вршити у функцији извоза финалних 

производа. 

 

Дугорочни циљ развоја дрвопрерађивачке производње је стварање одрживог и 

економски ефикасног сектора дрвне индустрије, који ће бити конкурентан на 

европском и свјетском тржишту и тиме доприносити развоју привреде, 

унапређењу сектора шумарства и заштити животне средине у општини. 

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

 Промијенити постојећу индустријску структуру у сектору у корист 

финалне производње и извоза финалних производа; 

 Повећати учешће финалних производа на извозном и домаћем тржишту, 

а потом радити на повећању њихове конкурентности; 

 Повећати запосленост; 

 Осигурати задржавање становништва на територији општине. 

 

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

закључак да би Општина, у границама својих могућности, морала да улаже 

напоре за развијање већ постојећег дрвопрерађивачког система са већим 

степеном финализоване производње. 

 

Дрвни отпад 

 

Поред развоја дрвопрерађивачког сектора на територији општине, посебна 

пажња се усмјерава према својеврсном заокруживању процеса, односно 
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искоришћењу шумског отпада, отпада дрвне индустрије те нискоквалитетног 

дрвета. 

 

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

отпада се искориштава у приватним сушарама привредних друштава 

дрвопрерађивачког сектора општине, а дио се користи за добијање топлотне 

енергије у ЈКП "Соколац" Соколац. Данас у свијету постоје технологије како што 

су термовалоризатори, односно когенератори које су више намјенске. Народна 

скупштина Републике Српске је 2013. године године усвојила Закон о 

обновљивим изворима енергије и ефикасној когенерацији ("Службени гласник 

Републике Српске", број 39/13) 

 

Закон не предвиђа давање подстицаја за производњу топлотне енергије у 

термовалоризаторским/когенераторским постројењима, већ само подстицање 

производње електричне енергије у истима. Законом је омогућено покретање, 

когенерацијских постројења до 250 КWе без концесија, док ће за постројења 

преко 250 КWе бити потребна концесија. Поред тога што се поставља питање 

енергетске ефикасности тренутно расположивих технологија за добијање 

топлотне енергије на територији општине, ово би требало посматрати и са 

аспекта заштите животне средине односно развоја туризма у које општина 

полаже велике наде. 

 

Општина Соколац тежи модерном друштву и развијеној економији, што је 

истовремено пут придруживања и прикључивања Европској унији. Зато су 

директиве донесене од стране Европског парламента, иако још нисмо чланица 

Европске уније, врло битне за усмјеравање развоја општине у правцу који је 

компатибилан стремљењима Европске уније. 

 

Остали недрвни шумски производи 

 

Поред типичног дрвопрерађивачког сектора заиста је неопходно усмјерити 

снаге ка подстицању развоја малих и средњих привредних друштава која би се 

базирала на осталим (недрвним) шумских производима као што су: 

 Дивље љековито биље и чајеви; 

 Гљиве; 

 Плодови дивљих воћарица; 

 Мед и медовина; 

 Рибарство; 

 Узгој дивљачи, итд. 
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Текстилна индустрија 

 

Текстилна индустрија у општини није заступљена као дрвна, али је од стране 

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

могао/требао базирати развој општине. 

 

На територији општине послује привредно друштво „ФАТЕС“ а.д. Соколац, које 

је једно од значајнијих друштава (како општине тако и Републике Српске) у 

области текстила. Запошљавају укупно 441 радника и имају властити 

производни програм производње тепиха. За израду тепиха, као сировину 

користе домаћу вуну. Своје производе пласирају на домаће тржиште, а мањи 

дио извозе у Републику Сјеверну Македонију и Србију. 

 

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

становника општине. Такав приступ би био на трагу филозофије развоја малих 

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

том случају индиректно запошљавао додатну радну снагу што би било од 

вишеструке користи за општину и њене становнике, а постоји могућност и 

стимулисања сточарске производње и др.  

 

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

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

општине, гледано с аспекта квалитета вуне, не одговарају производним 

потребама „ФАТЕС-а“, Општина Соколац, као јединица локалне управе, 

требала би да се ангажује на усклађивању расположивих ресурса са 

производним потребама „ФАТЕС-а“. Уколико из неких разлога није могућа 

оваква сарадња, требало би организовати „задругу“ која би на најбољи начин 

спојила понуду и потражњу за овим производом, а која евидентно постоји. 

 

Искуство у пословима дораде и обраде текстила, постојећи капацитети 

предузећа „Фатес а.д.“, које израђује машинско ткане и ручно чворане тепихе, 

као и расположива квалификована радна снага, чине квалитетну основу за 

развој текстилног сектора. 

 

Кожарско-текстилни комбинат припадао је великом комбинату „Алхос“ из 

Сарајева. У свом саставу је имао двије радне јединице, и то фабрику лаке 

конфекције "Крас Алхос" Каљина и фабрику обуће „Кнежина“. Објекти су 

потпуно девастирани. Након продаје дијела стечајне имовине, нови власник је 

успоставио производњу пелета и производа од дрвета. Запослено је око 50 

радника. Хала у Каљини од око 1000м2  очекује да се појави нови инвеститор. 

 

 

                                            
1 Привредни регистар Републике Српске 
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Металска индустрија 

 

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

најмодернијих фабрика за производњу ваљкастих лежајева у Европи. 

Запошљавала је око 250 радника за рад у 3 смјене и уз производне капацитете 

од 5 милиона ваљкастих лежајева годишње. Максимални капацитет достигнут 

је 1988. године са оствареном производњом од око 4.3 милиона лежајева. 

Цјелокупна производња била је намјењена за извоз, а творница се налазила на 

И-А листи добављача њемачке индустрије аутомобила Фолксваген. У току рата 

опрема у фабрици је била конзервирана и у потпуности очувана, а у првим 

поратним годинама поједини погони су били покренути и стављени у функцију.  

 

Творница је немарним односом менаџмента у потпуности девастирана, опрема 

распродата и уништена. Фирма „Инвест Градња“ Соколац је 2015. године 

откупила творницу и успостављена је производња са преко 100 запослених 

радника. „Инвест Градња“ Соколац бави се прерадом дрвета и производњом 

готових производа за инострано тржиште. 

 

Прехрамбена индустрија 

 

У прехрамбеној индустрији општина Соколац има компаративне предности због 

добре сировинске основе и великих могућности за производњу еколошки чисте 

и органске хране. 

 

Да би се причало о прехрамбеној индустрији општине, потребно је осврнути се 

на прехрамбену индустрију Републике Српске, односно БиХ и шире. Као главни 

проблем се наводи непостојање адекватних контрола роба које се увозе на 

територију БиХ, односно Републике Српске, јер не постоје адекватне 

лабораторије (технички и кадровски опремљене) у којима би се вршило 

испитивање тих роба, тј. контрола усаглашености квалитета. Може се рећи да је 

тржиште БиХ широм отворено за све врсте роба јер се контрола на граници 

углавном обавља органолептички. 

 

Обзиром на добру сировинску основу и велике могућности за производњу 

еколошки чисте и органске хране те изграђену индустријску зону Подроманија, 

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

У циљу привлачења страног капитала представници општине, привредници и 

локална власт би заједничким напорима требали да промовишу потенцијал 

општине за инвестиције овог типа. 

 

Република Српска ће морати предано да ради на формирању лабораторија и 

сертификованих акредитованих тијела, јер је то процес који неминовно мора да 

се дешава на путу БиХ, односно Републике Српске, ка Европској унији, те би 
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правовремено ангажовање на оваквим пројектима могло да донесе бенефите 

општини у будућности. 

 

Грађевина 

 

Посебно су развијени подсектори нискоградње и хидроградње, чишћење и 

одржавање магистралних и регионалних путева у дужини преко 600 км, 

лабораторија за испитивање квалитета земљишта и асфалта и асфалтна база, 

што су уједно и услуге које овај сектор пружа потенцијалним корисницима. 

Поједина педузећа послују према стандардима ISО 9001 и ISО 14001 

(стандарди за управљање квалитетом и заштита и унапређење животне 

средине). 

 

На подручју општине послују два привредна друштва чија је дјелатност 

грађевина и то: „Романијапутеви а.д. Соколац“ и „Рајак-Воб д.о.о Соколац“. 

 

Предузеће „Романијапутеви а.д. Соколац“ је друштво које има регионални 

значај. Предузеће „Романијапутеви а.д. Соколац“, са сједиштем у Подроманији, 

је предузеће које се примарно бави одржавањем, заштитом, реконструкцијом и 

изградњом путева. Међутим, предузеће се бави и многим другим 

дјелатностима, а у наставку су наведене само битније: 

 Љетње и зимско одржавање путева; 

 Заштита, реконструкција и изградња путева и аутопутева; 

 Изградња жељезничких пруга и подземних жељезница; 

 Изградња и реконструкција тунела; 

 Изградња и реконструкција мостова; 

 Производња и уградња асфалта; 

 Производња и уградња бетона; 

 Производња камених агрегата; 

 Грађевински радови из области комуналне инфраструктуре; 

 Изградња осталих објеката нискоградње; 

 Техничко испитивање и анализа; 

 Организација састанака и пословних сајмова; 

 

Пословне зоне 

 

Како је привреда у Републици Српској знатно ослабљена, економски развој 

ослања се на страна улагања. Важан предуслов за привлачење директних 

страних и домаћих инвестиција у локалну заједницу јесте одређивање простора 

погодног за индустријску изградњу, као и успостављања модела управљања 

тим простором. 
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Индустријске зоне би могли дефинисати као планирани или организовани дио 

земљишта који је подијељен транспортним мрежама, са или без изграђених 

објеката и парцела погодних за индустријске активности. Њу чине некретнине 

(земљиште, зграде и друге непокретности лоциране на одређеном мјесту), као 

и права и обавезе у вези са некретнинама (власништво, право коришћења). 

 

У напорима да створи конкурентне услове за нове инвеститоре, општинска 

управа треба да развија позитивну пословну климу обезбјеђујући, поред 

различитих облика финансијских олакшица, инфраструктурно опремљено 

земљиште спремно за индустријску изградњу. Улагање у путну инфраструктуру, 

комунално опремање зона, повољна цијена земљишта, као и реформисана 

општинска администрација, учиниће локалну заједницу привлачном за 

инвеститоре. 

 

Предности индустријских зона: 

 Промоција пожељних грана привреде и стимулисање запошљавања на 

националном и локалном нивоу; 

 Пружа могућност равномјерног регионалног развоја подстицањем 

производње и запошљавања у мањим неразвијеним местима; 

 Увођење разноврсности у економску основу као и унапређивање 

квалитета и продуктивности; 

 Стимулисање оснивања компанија у одређеној регији смањивањем 

капиталних трошкова и лакшег покретања производње; 

 Увођење тржишних принципа приликом улагања у јавну инфраструктуру, 

тј. планска инфраструктура прилагођена потребама индустрије; 
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 Може оснажити ефикаснију употребу ресурса креирањем индустријске 

зоне у околини већих индустрија. 

 

У општини Соколац су дефинисане 4 локације за пословне зоне: 

 

1. Пословна зона Подроманија; 

2. Индустријска зона Нова Романија а.д. Соколац;  

3. Индустријска зона Унис Соколац; 

4. Индустријска зона Дуга Комерц Соколац. 

 

Табела 7. Пословне зоне општине Соколац 

 
ПОСЛОВНА 

ЗОНА 
ПОДРОМАНИЈА 

ИНДУСТРИЈСКА 
ЗОНА НОВА 

РОМАНИЈА А.Д. 
СОКОЛАЦ 

ИНДУСТРИЈСКА 
ЗОНА УНИС 
СОКОЛАЦ 

НДУСТРИЈСКА 
ЗОНА ДУГА 

КОМЕРЦ 
СОКОЛАЦ 

Врста зоне Гринфилд Браунфилд Браунфилд Браунфилд 

Површина  43 ха 18,2 ха 3,2624 ха 2,4685 

Власништво 100% приватно Влада РС 100% приватно 100% приватно 

Извор: Општина Соколац-Инвестициони профил 

 

Одлуком о утврђивању тржишне цијене неизграђеног градског грађевинског 

земљишта на подручју општине Соколац утврђује се тржишна цијена 1м2 

неизграђеног градског грађевинског на подручју општине Соколац. 

 

Тржишна цијена неизграђеног градског грађевинског земљишта утврђује се 

према стамбено – пословним зонама које су одређене Одлуком о уређењу 

простора и грађевинском земљишту на подручју општине Соколац и то: 

1. У првој стамбено – пословној зони тржишна цијена 1м2 градског грађевинског 

земљишта износи 50,00 КМ/м2; 

2. У другој стамбено–пословној зони тржишна цијена 1м2 градског грађевинског 

земљишта износи 15,00 КМ/м2; 

3. У трећој стамбено–пословној зони тржишна цијена 1м2 градског грађевинског 

земљишта износи 5,00 КМ/м2; 

4. У четвртој стамбено–пословној зони тржишна цијена 1м2 градског 

грађевинског земљишта износи 4,00 КМ/м2; 

5. У петој стамбено– пословној зони тржишна цијена 1м2 градског грађевинског 

земљишта износи 3,00 КМ/м2; 

6. У шестој стамбено–пословној зони тржишна цијена 1м2 градског грађевинског 

земљишта износи 2,00 КМ/м2. 

 

Тржишна цијена за остало грађевинско земљиште износи 1,00 КМ/м2. Тржишна 

цијена неизграђеног градског грађевинског земљишта представља почетну 

продајну цијену у поступцима продаје непокретности у својини општине 

Соколац. 
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Занатство, трговина и предузетништво 

 

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

бизниса. 

 

Закон о занатско-предузетничкој дјелатности (“Службени гласник Републике 

Српске”, 117/11, 121/2012, 67/2013 и 44/2016) покрива ову област и са њим се 

уређују услови, почетак, начини и престанак обављања занатско-предузетничке 

дјелатности, образовање и оспособљавање предузетника (стицање мајсторског 

звања), организовање предузетника и вођење регистра предузетника. 

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

се свака привредна дјелатност утврђена важећом класификацијом дјелатности 

коју физичко лице обавља производњом, прометом и пружањем услуга на 

тржишту, ради стицања добити и за чије обављање није потребан други облик 

организовања. 

 

Посебан облик предузетничке дјелатности представља занатска дјелатност која 

обухвата занатску производњу, пружање занатских услуга, старе, умјетничке 

занате и домаћу радиност. Једна од могућих подјела заната је на 

традиционалне и остале занате. Данас под појмом традиционалних заната 

подразумијевамо старе занате и домаћу радиност. Умјетнички занати су у 

блиској вези са традиционалним, с том разликом да је њихов развој везан за 

градске средине, да имају одређену умјетничку вриједност и да инспирацију 

могу да налазе и у традицији. 

 Старим занатима, у смислу горе наведеног закона, сматрају се 

дјелатности израде и дораде предмета претежно ручним радом, под 

условима и на начин којим се чува и одражава израз традиционалног 

народног стваралаштва, знања и вјештина; 

 Умјетничким занатима, у смислу горе наведеног закона, сматрају се 

дјелатности обликовања племенитих материјала, камена, метала, 

текстила, стакла и других материјала, при чијој изради долази до 

изражаја лични укус и вјештина произвођача по замисли или нацрту 

ствараоца или другог лица; 

 Домаћа радиност, у смислу горе наведеног закона, јесте дјелатност 

израде, дораде и оплемењивања предмета код којих преовладава ручни 

рад и који имају естетско обиљежје народне умјетности. 

 

У важећем Правилнику о дјелатностима које се сматрају старим и умјетничким 

занатима и домаћом радиности (“Службени гласник Републике Српске”, број 

70/12), детаљно су приказани послови наведене групе заната. 

 

Овим правилником прописују се дјелатности која се сматрају старим и 

умјетничким занатом и домаћом радиности, поступак за стицање статуса старог 



34 
 

заната, умјетничког заната и вођење евиденције о издатим рјешењима о 

стеченом статусу. 

 

Тренутна ситуација 

 

На подручју општине Соколац регистровано је 206 радњи, а њихова структура је 

приказана у  сљедећој табели. 

 

Табела 8. Структура радњи на подручју општине Соколац 

СТРУКТУРА РАДЊИ БРОЈ 

Занатске радње 58 

Трговине 29 

Занатско-трговинске радње 35 

Угоститељске радње 32 

Јавни превоз 14 

Остало 38 

УКУПНО 206 

Извор: Општина Соколац-Одјељење за локални развој 

 

Карактеристика регистрованих радњи је да је већина лоцирана у граду, а мањи 

број ван града, затим да се већином ради о услужним дјелатностима, да не 

запошљавају већи број радника и да је мало традиционалних заната. 

 

Трговином као основном дјелатношћу, на подручју општине Соколац бави се 29 

субјеката. Већина привредних субјеката и запослених радника у њима бави се 

трговином на мало. Структура продајних објеката већином се може свести на 

продају прехрамбених и текстилних производа, производа за свакодневну 

употребу у домаћинству, са малим бројем специјализованих за производе 

одређене намјене.  

 

Један од значајнијих објеката у сектору трговине  је маркет. Изграђен је на 

мјесту старе пекаре, чија имовина је у то вријеме била у потпуности уништена. 

У маркету је запослено 20 радника. 

 

Територијална покривеност општине продајном мрежом је неповољна, јер се од 

укупног броја продајних објеката мали број налази ванг радског подручја. 

 

Могућности 

 

Развој старих умјетничких заната и домаће радиности могао би да допринесе 

бољој, односно уникатнијој туристичкој понуди соколачког краја. Стари занати 

који имају дугу традицију и могу бити интересантни за тржиште и употпунити 

туристичку понуду: 

 Ковачки занат; 

 Казанџијски занат; 
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 Ћурчијски занат (израда одјевних предмета од штављених јањећих или 

овчијих кожа са вуном окренутом унутра); 

 Ћумурџијски занат (прављење и продаја ћумура – паљењем дрвета, 

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

 Бачварски занат; 

 Домаћа радиност (мисли се превасходно на женски рад тј. израду 

одјевних и украсних предмета ткањем, плетењем и везом). 

 

 

ЛОКАЛНА ЕКОНОМИЈА 

Развојни проблеми Развојне потребе 

 Мали број традиционалних заната 

 Неповољна територијална покривеност 
општине продајном мрежом  

 Одређени дио послова, који се сврставају у 
послове из области занатства, трговине и 
предузетништва, обавља се мимо 
законских токова 

 Стварање одрживог и економски ефикасног 
сектора дрвне индустрије 

 Развијање већ постојећег 
дрвопрерађивачког система са већим 
степеном финализоване производње 

 Стварање позитивног имиџа општине, 
добре пословне климе за развој малих и 
средњих привредних друштава кроз 
различите врсте инвестиција, олакшица и 
подстицаја 

 Подстицати конкурентност и све што је 
иновативно 

 Помагати привредне субјекте који иду брже 

 Помагати образовање и усавршавање  

 Уважавати интересе малих привредника 

 Уважавати интересе малих привредника те 
подстицати одржавање институционалног 
дијалога између власти (локалних, 
ентитетских и државних) и малих 
привредника у циљу олакшавања њиховог 
пословања 

 Развој старих, умјетничких заната те 
домаће радиности 

 

 

2.5. ПОЉОПРИВРЕДА И ЊЕНИ ПОТЕНЦИЈАЛИ 
 

У општини Соколац, уз шумарство и прераду дрвета, доминира и 

пољопривредна производња. Општина Соколац је већим дијелом рурално 

подручје, а као такво има велики потенцијал за развој пољопривреде. Као 

рурално подручје, предност у развоју даје пољопривреди, јер посједује чисту и 

здраву животну средину. 

 

Пољопривредно земљиште на територији општине заузима укупну површину од 

32.474 ха, од чега се под ливадама и пашњацима налази 28.148 ха, а под 

ораницама и воћњацима 4.326 ха. Структура земљишта и сектор својине 

приказани су у табели: 
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Табела 9. Структура пољопривредног земљишта на територији општине Соколац 

СТРУКТУРА 
СВОЈИНЕ 

ОРАНИЦА 
(ха) 

ВОЋЊАЦИ ЛИВАДЕ ПАШЊАЦИI 

Приватни 3.783 135 13.230 6.347 

Државни 406 2 2.633 5.938 

УКУПНО 4.189 137 15.863 12.285 

Извор: www.опстинасоколац.нет/пољопривреда 

 

Примарном пољопривредном производњом на подручју општине се углавном 

бави појединачни сектор. Доминира сточарска производња, узгајање кромпира 

и осталих ратарских култура и производња меда. На подручју наше општине се 

производе тржишни вишкови меса, млијека и млијечних производа, вуне, коже, 

кромпира, меда и сијена. 

 

У области ратарства у општини доминирају производња кромпира и различитих 

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

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

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

 

Једна од предности овога поднебља је надморска висина која је идеална за 

производњу кромпира. Најзаступљенија сорта на сарајевско-романијском 

подручју је адриа, која је због изузетног квалитета нашла широку примјену у 

бројним домаћинствима. 

 

Да би се унаприједило стање пољопривреде потребно је обезбјеђивати 

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

прије свега мисли на производњу квалитетног сјемена (кромпира), одређених 

сорти жита и пластеничку производњу поврћа. У фази инвестиционих улагања 

треба максимално подржати изградњу пластеника који би касније били 

самоодрживи, јер пластеничка производња поврћа на годишњем нивоу 

обезбјеђује значајно највећи профит у односу на бројне видове производње 

хране. 

 

Будућност у пољопривреди засигурно је и органска пољопривреда производња 

која доприноси очувању животне средине, остављајући насљеђе будућим 

генерацијама, као и у правилној исхрани и очувању људског здравља и развоју 

руралних подручја. С обзиром да потреба за органском храном све више расте, 

намеће се потреба за сертификацијом органске производње поврћа. На 

подручју општине има заинтересованих произвођача за сертификацију органске 

производње бијелог лука. Сертификација производа као органског је гарант 

потрошачима да је храна разноврсна и висококвалитетна. 

 

У Сокоцу је смјештена и савјетодавна служба Министарства пољопривреде, 

шумарства и водопривреде, која пружа значајну подршку локалном 

становништву. Министарство даје подршку у рјешавању бројних проблема који 
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се односе на имовинско-правне послове, закуп земљишта, статус фарме, те 

статус Центра за унапређење пољопривредне производње.  

 

Примјетан је  раст пољопривредне производње, јер се све већи број 

газдинстава опредјељује за проширење постојећих капацитета. Значајно је и 

брендирање производа романијског краја, што је поступак који је потребно 

проширити на шири спектар производа. 

 

Пољопривредна производња увелико зависи од временских и климатских 

услова, што је чини једним од најугроженијих сектора. Промјене температурних 

и падавинских режима, као и екстремни временски и климатски услови, утичу на 

приносе усјева и производњу стоке, а самим тим и на приходе у пољопривреди. 

 

Општина Соколац укључена је у ИФАД пројекат развоја руралне конкурентности 

које спроводи Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде 

Републике Српске заједно са Јединицом за координацију пољопривредних 

пројеката.  Овај пројекат нуди разне погодности, а једна од њих је да учествује 

са 40% (50% ако је у питању жена и особе млађе од 35 година) од укупне 

вриједности стартап (енг. start-up) пакета. Стартап пакет је материјал који је 

потребан кориснику да заснује своју производњу.  

 

На јесен 2019. године на подручју општине Соколац, која је укључена у 

пословни план „Развој кооперантске мреже производња поврћа у 

пластеницима“, а који се спроводи преко горе поменутог пројекта, подијељено 

је 20 стартап пакета који је садржавао пластеник од 50 м2 и систем за 

наводњавање. Недавно је завршен и други циклус подјеле 46 стартап пакета. 

Оно што је важно напоменути јесте да корисници овог пројекта имају могућност 

у затвореном простору произвести неке биљне културе које на отвореном не 

могу успјети на овом подручју гдје влада прилично сурова планинска клима. 

Укупна вриједност стартап пакета дистрибуисаних на општини Соколац је 

92.400,00 КМ.  

 

Такође, у оквиру ванредних мјера помоћи Министарства пољопривреде, 

шумарства и водопривреде кроз сјетвене пакете обухваћено је 80 корисника са 

територије ове општине (вишечлане породице, породице чији су чланови 

остали без посла због ситуације са корона вирусом, породице са израженим 

социјалним статусом итд). Вриједност ове ванредне мјере помоћи износила је 

20.160,00 КМ. 

 

У плану је такође реализација још једног пословног плана а то је „Унапређење 

јесење производње бијелог лука уз примјену савремена агротехнике на 

подручју општине Соколац“. Овдје је превасходно битно поменути да улогу 

лидера на пословном плану преузима пољопривредна задруга „Соколац“ и на 

овај начин дошло би до јачања њених капацитета и ширења броја коопераната, 
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што би створило повољне услове и за неке наредне пројекте. Укупна 

предвиђена вриједност за овај пословни план јесте 10.500,00 КМ за стартап 

пакете и 20.000,00 КМ за опрему. 

 

У питању су пословни планови који се реализују на период од 5 година. И 

Општина Соколац има дугогодишњу сарадњу са свим међународним 

организацијама који пружају подршку пољопривредној производњи (ИФАД, 

УНДП...). 

 

Закуп општинског земљишта 

 

Општинско земљиште даје се у закуп на основу Правилника о поступку давања 

у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске „Службени 

гласник РС“, број: 47/12. 

 

Земљиште се даје у закуп на период од 8 (осам) година. Максимална површина 

која се може дати под закуп за привредна друштва и предузетнике је 200 ха, а 

за физичка лица је 30 ха. 

 

Табела 10. Годишња цијена закупнине једног хектара пољопривредног земљишта 

КЛАСА 
ГОДИШЊА ЦИЈЕНА 
ЗАКУПНИНЕ (1 ха) 

I КЛАСА 90.00 KM 

II КЛАСА 80.00 KM 

III КЛАСА 70.00 KM 

IV КЛАСА 60.00 KM 

V КЛАСА 50.00 KM 

VI, VII и VIII КЛАСА 30.00 KM 

Извор: www.опстинасоколац.нет/пољопривреда 

 

Центар за унапређење пољопривредне производње у брдско–

планинским подручјима 

 

Активности везане за Центар за унапређење пољопривреде у брдско–

планинском подручју у Сокоцу одвијају се у координацији Општине Соколац, 

Пољопривредног института РС, Пољопривредног факултета Универзитета у 

Источном Сарајеву, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, 

Министарства спољне трговине и економских односа БиХ и Канцеларије 

организације за храну и пољопривреду (FАО) за БиХ. 

 

Најзначајинија улога Центра од његовог оснивања је била производња 

безвирусног сјеменског материјала путем примјене технике културе ткива и 

културе меристема у области производње сјеменског кромпира и пренос знања 

на произвођаче. Кромпир се сматра основном намирницом за људе у РС и БиХ. 

Просјек потрошње кромпира по глави становника је 67,5 кг годишње. Република 

Српска има велики потенцијал и дугу традицију квалитетног меркатилног 
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кромпира, те постоје подручја у Републици Српској са повољним 

карактеристикама за производњу квалитетног сјеменског кромпира.  

 

Поновно покретање Центра, било би од велике користи како за Соколац, тако и 

за цијелу регију. 

 

Кластеризација у пољопривреди 

 

Кластеризација је нови облик предузетничког понашања који се заснива на 

проналажењу услова за конкурентску предност произвођача и ефикасну 

организациону мрежу. Она има велики значај и улогу која се огледа у 

удруживању сродних произвођача у сврху што бољег позиционирања на 

тржишту. Кластеризација представља модел удруживања укупних појединачних 

потенцијала свих произвођача, која има за циљ задовољавање квантитета, 

квалитета и континуитета у свим сегментима продукције, почев од 

организовања производње, развоја производа и пласмана готових производа. 

 

Пољопривредни кластер Сарајево-Романија-Подриње „СРП“ представља 

групацију пољопривредних произвођача Сарајевско-романијске и Подрињске 

регије чије удруживање се темељи на бази искориштавања повољних 

природних, људских и урбаних ресурса у циљу стварања квалитетних 

употребних вриједности ради задовољавања људских потреба. Природни 

амбијент у којем ће дјеловати кластер “СРП” представља потенцијал за 

производњу високо квалитетних и здравих производа који ће у оквиру наведене 

кластеризације доћи до пуног изражаја у задовољавању потреба и 

најпробирљивијих купаца и на тај начин прилагођавати се тенденцијама 

савременог тржишта. 

 

Идеја за формирање кластера “СРП”  проистекла је из следећих користи које 

кластер има: 

 Омогућава креирање афирмативне пословне околине (регије); 

 Пословне операције су ефикасније; 

 Кластер доводи до смањења трошкова и повећања добити путем 

заједничких набавки на нивоу кластера по нижим цијенама и јефтинијем 

транспорту; смањења залиха материјала услед континуиране везе са 

добављачима; ангажовања разних агенција и привредних субјеката за 

пружање специјализованих услуга; заједничких ангажмана на развоју 

нових производа; креирања нових радних мјеста; трансфера знања који 

иницира иновације и унапређења; могућности за већу извозну експанзију 

због веће преговарачке снаге и знатно једноставнијег и лакшег 

аплицирања код донатора. 

 

Кластер „СРП“ ће заступати интересе чланица, развој пољопривредне 

производње, промовисати одрживи развој и заштиту животне средине. Регију 
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коју покрива Кластер „СРП“ чини дванаест општина, а то су: Источно Ново 

Сарајево, Источна Илиџа, Источни Стари Град, Пале, Соколац, Хан Пјесак, 

Рогатица, Вишеград, Ново Горажде, Рудо, Трново и Чајниче. 

 

Сточарска производња 

 

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

Основ за развој сточарства је и посједовање земљишта у власништву.  

 

Овчарска производња је значајна грана сточарства на романијском подручју, 

али опет, махом за потребе индивидуалних домаћинстава. Узгој оваца 

углавном служи за производњу меса и дјелимично млијека. 

 

У општини Соколац отворена је фарма, ПЈ „Фарма Романија“, која броји 60 

стеоних јуница расе аустријски сименталац. „Фарма Романија“ је једна од 

највећих фарми музних грла на Сарајевско-романијској регији и представља 

велики значај за ову локалну заједницу, а и саму регију. 

 

Капацитет фарме је 600 музних грла. Фарма је добила концесију од Републике 

Српске на више од 428 хектара земљишта на Гласиначком пољу и под закуп 

више од 100 хектара пољопривредног земљишта од Општине Соколац.2 

 

Производња млијека и млијечних производа 

 

Са Сокоца је у 2019. години мљекарама испоручено 2.587.000 литара млијека, 

што је за 30.000 литара више него у рекордној 2018. години. Кључни 

откупљивачи су биле мљекаре “Милкос” из Сарајева и “Пађени” из Билеће. За 

билећку мљекару су 164 пољопривредна произвођача испоручила 2.172.000 

литара, док је 56 произвођача сарајевској 

мљекари испоручило 415.000 литара 

млијека. У 2019. години 220 

пољопривредних произвођача са подручја 

Сокоца мљекарама је продавало тржишне 

вишкове млијека, што је приближан број као 

у години раније.  

 

Сарадња између билећке мљекаре и 

соколачких произвођача почела је 2013. 

године. Остварена сарадња један од 

највећих успјеха за ову локалну заједницу. Доласком билећке мљекаре 

створена је здрава конкуренција и омогућена алтернатива када је у питању 

производња и предаја млијека на овом подручју. Преданим радом, локална 

                                            
2
 хттпс://агросавјет.цом/соколац-отворена-фарма-музних-крава/ 
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заједница успјела је да привуче мљекару „Пађени“ да започне откуп млијека, 

како са подручја Сокоца, тако и осталих општина Источног Сарајева и овог 

дијела Републике Српске. То је створило сигурност произвођачима због откупа 

и цијене, али првенствено због редовне исплате. На подручју Сарајевско–

романијске и дијела Горњо–дринске регије, билећка мљекара „Пађени“ је 

прошле године откупљивала млијеко од 380 коопераната са подручја Сокоца, 

Хан Пијеска, Рогатице, Пала и Рудог. 

 

Осим мљекаре „Пађени“, сарајевска мљекара „Милкос“ је вршила откуп од 

коопераната из Сокоца, Пала, Источног Старог Града, Хан Пијеска и Рогатице. 

 

Велики број становника општине је ангажован на производњи млијека, а има 

оних који раде прераду млијека у свом домаћинству за производњу кајмака и 

сира. 

 

Од млијечних прерађевина свакако највећу вриједност и могућности нуди 

скоруп кајмак који се као аутохтона технологија једино може производити у 

домаћинствима, што за собом повлачи изградњу намјенских дрвених мљекара у 

којима се врши прерада млијека и димљење производа што му даје посебност у 

укусу, мирису, боји и осталим органолептичким особинама. На тржишту је од 

давнина познат. Заштитом географског поријекла романијског скоруп-кајмака 

створени су предуслови за развој препознатљивог бренда романијског скоруп-

кајмака, што ће обезбиједити трајну конкурентску предност за прозвођаче овог 

производа са ширег подручја Романије, те им омогућити лакши пласман и 

препознатљивост на свим тржиштима. 

 

 
 

Производња романијског скоруп-кајмака је стандардизована кроз поступак 

заштите географске ознаке/имена поријекла на тржишту Босне и Херцеговине и 

одвија се у просторијама чланица Удружења. Производни простор, опрема и 

поступак производње код свих чланица Удружења је стандардизован и 

регистрован кроз поступак овлашћења регистрованих корисника географске 

ознаке/имена поријекла при БХ Институту за интелектуално власништво, а 

контрола квалитета, односно одређене лабораторијске анализе се врше 

редовно према плану контроле у акредитованој лабораторији од стране БАТА. 

 

Удружење је основано са циљем да помогне чланицама Удружења да на 

организован начин успоставе стандардизовану производњу аутохтоног 
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производа романијски скоруп-кајмак и да наступе на тржишту са аутохтоним 

производом. Након скоро двије године интензивног рада заштићено је 

географско поријекло романијског скоруп-кајмака у свим земљама 

потписницама Лисабонског споразума. 

 

Удружење произвођача „Романијcки скоруп-кајмак“ добило је 2019. године 

сертификат Међународне организације за заштиту интелектуалног власништва 

(WИПО), којим се признаје право заштите скоруп-кајмака у 29 земаља свијета, 

што укључује и 9 земаља чланица Европске уније. 

 

Паралелно са развојем производње млијека и млијечних производа, потребно 

је развијати сточарство као карактеристичну пољопривредну грану ових 

простора. Развој сточарске производње на бази расположивих агроеколошких 

потенцијала је условљено производношћу животиња и њиховим бројним 

стањем. Ради тога је нужно извршити обиљежавање свих животиња, 

формирање производно-тржишних фарми, те пословно повезивање 

произвођача млијека и меса са предузетницима који се баве откупом ових 

производа. 

 

Живинарство 

 

Живинарство је грана сточарства која није значајно развијена у општини. Од 

свих врста домаћих животиња, живинарство посједује супериорно највећу 

репродуктивну способност, што је поред осталих предности чини врло 

профитабилном граном, са изузетно брзим обртом капитала (у биолошкој 

производњи), логично у односу на друге видове производње путем домаћих 

животиња. Месо перади је данас, а сигурно и у перспективи, један од 

најјефтинијих извора (поред рибе) анималног протеина, високих биотинских 

перформанси, па ће тај производ и даље задржати својеврсну социјалну 

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

развој сточарства општине и у правцу оснивања мини живинарских фарми које 

ће се бавити производњом јаја и меса за потребе становништва. 

 

Производња меда 

 

Романијски мед је постао препознатљив захваљујући индивидуалном раду 

појединих пчелара са ових простора. Када је ријеч о развоју ове производње, 

треба уочити да постоје значајни услови, који нису довољно искоришћени. У 

том правцу, потребно је предузети низ корака на имплементацији програма који 

ће производњу меда и производа од меда подићи на виши ниво, те омогућити 

ефикасну маркетиншку презентацију, а самим тим и квалитетније финансијске 

ефекте за све произвођаче. 



43 
 

 

Удружење пчелара “Гласинац“ се бави 

организованом производњом меда и 

осталих пчелињих производа. 

Пчеларство је грана којој ће Соколац 

посветити посебну пажњу, првенствено 

због тога што се велики број популације, 

уз адекватну едукацију, може бавити 

овом производњом и тако стицати 

доходак. Већином се производи ливадски 

и шумски мед и, у мањем обиму, багремов мед. Романијски мед због 

специфичног природног амбијента има карактеристична органолептичка 

својства и веома је тражен на тржишту. Захваљујући планинским надморским 

висинама и богатству биљних врста, те чистој и незагађеној околини, планински 

мед са овог подручја је препознатљив по свом квалитету. Удружење пчелара 

„Гласинац“ из Сокоца је покренуло заштиту имена „Романијски мед“. Исто тако, 

сваке године чланови удружења организују „Дане романијског меда и 

љекобиља“ на којима пчелари са Сокоца излажу мед, поизводе од меда те 

љековите траве. 

 

Љекобиље 

 

Романијски крај је препознат као једна од ријетких оаза очуване природе и 

незагађене животне средине и јако је богат љековитим и ароматским биљним 

врстама, шумским плодовима и гљивама. Ово биље убрано, осушено и 

паковано на прави начин је по свом квалитету једно од цијењенијих у Европи и 

свијету. 

 

 Позитиван примјер на подручју 

Сарајевско-романијске регије је фирма 

„Биље и љекобиље“ у општини Соколац, 

која се бави сакупљањем, откупом и 

чувањем љековитог и ароматичног 

самониклог биља, шумских плодова и 

гљива, од раног прољећа до касне јесени. 

Фирма посједује савремену опрему за 

припрему и чување откупљеног биља. 

Дестилерија је капацитета 1.500 литара и тренутно се бави производњом осам 

врста етеричних уља, с циљем проширења постојећег асортимана производа. 

Сам процес производње је органски сертификован, с обзиром да су плодови из 

природног окружења без индустријских загађивача, без хемије и плантажног 

узгоја, што олакшава извоз на тржиште европских земаља.  
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ПОЉОПРИВРЕДА 

Развојни проблеми Развојне потребе 

 Мале пољопривредне површине које  се 
обрађују (уситњени посједи) 

 највећи дио регистрованих 
пољопривредних газдинстава производи 
само за сопствене потребе и немају 
комерцијални карактер 

 Мале површине под воћем и усјевима 

 Неповољна старосна структура 
пољопривредника 

 Застарјела механизација 

 Недостатак прецизних података о броју 
газдинстава 

 Неажурирани статистички подаци 

 Слаба организованост – удруживање 
пољопривредних произвођача  

 Недостатак бренда   

 Неинституционализован откуп 

Иинституционална подршка (повезивање) 
пољопривредних произвођача (задруге, 
едукација) 

 Инфраструктура (сеоски путеви, 
наводњавање, одводњавање) 

 Одрживо коришћење природних ресурса и 
диверсификација производних и услужних 
активности на пољопривредним 
газдинствима 

 Развој органске производње хране и 
стандардизација аутохтоних производа са 
географским поријеклом и специфичним 
квалитетом 

 Стакленичка и пластеничка производња 

 Формирање центра за комплетну логистику 
пољопривреди у циљу усмјеравања на 
врсту производње до маркетинга и 
пласмана на тржишту 

 Подршка формирању удружења и 
асоцијација произвођача 

 Производња воћа, посебно јабучастог и 
ситног воћа, за стону потрошњу, прераду и 
извоз 

 Производња, сакупљање и прерада 
љековитог биља 

 

 

2.6. ТУРИЗАМ И ЊЕГОВИ ПОТЕНЦИЈАЛИ 
 

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

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

друштвеног производа. Посебна је вриједност туризма у подстицају мање 

развијених подручја као што је општина Соколац. 

 

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

начин не би могло продати (природа, историјски споменици, култура, домаћа 

кухиња, забава и др.). Робе и услуге се не отпремају у иностранство, по њих 

долазе купци из иностранства. Ту је управо посебна вриједност и посебан 

економски значај туризма за развој мање развијених општина. 

 

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

може бити покретач привредног развоја општине. Захваљујући очуваној 

животној средини и природним карактеристикама, подручје општине има веома 

добар потенцијал за развој ловног, риболовног, сеоског, планинског, еко и етно-

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

махом од стране Планинарског друштва „Гласинац“. Ове активности су биле 

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

планинским врховима Романије. Једна од најинтересантнијих је стаза која води 

од Црвених стијена до пећине Старине Новака. 

 

Планинарски дом "Црвене стијене" - Локација планинарског дома „Црвене 

стијене“ је на Равној Романији, уз зелену стазу Виа Динарика, на локалитету 

Надроманија, одакле почиње већина бициклистичких и планинарских стаза. У 

јулу 2017. је почела градња дома, са 120 м2 расположивог простора. Од 

планинарског дома воде уређене планинарске стазе, а до видиковца „Црвене 

стијене“ се долази за 20 минута хода. 

 

Да би се туристички ресурси општине ставили у функцију, неопходно је 

реализовати бројне активности у будућности, а неке од њих су изградња 

различито категорисаних смјештајних капацитета (нарочито за сеоски туризам), 

неопходне инфраструктуре, стална промоција туризма општине путем сајта 

туристичке организације и промотивног материјала, едукација локалног 

становништва о предностима и могућностима које пружа сеоски туризам, 

условима за категоризацију сеоских домаћинстава итд. 

 

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

асоцијацију сеоских домаћинстава која пружају туристичке услуге, уводити 

мјере стимулације инвестирања, те агресивније промовисати рурални туризам 

општине. Снажнији развој сеоског туризма могао би се остварити по моделу 

етно-села, високог квалитета туристичког производа и туристичких услуга 

(романијско етно-село). 

 

Туристичка организација општине Соколац 

 

Туристичка организација општине Соколац је основана у циљу вршења послова 

развоја, очувања и заштите туристичких вриједности, те промоције и 

унапређења туризма на територији општине Соколац. ЈУ Туристичка 

организација „Соколац“ обавља  сљедеће послове: 

 Израда 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 организација  активности усмјерених на заштиту и 

одржавање културно-историјских споменика и других материјалних 

добара од интереса за туризам и њихово укључивање у туристичку 

понуду;  
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 сарадња са удружењима и невладиним организацијама из области 

туризма;  

 сарадња са другим туристичким организацијама у Републици Српској. 

 

Туристима, као потенцијалним корисницима услуга, доступне су све потребне 

информације о географском и туристичком положају, клими, језику, тренутној 

температури,  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 и путем званичног имеила 

tosokolac@gmail.com, фејсбук странице Туристичке организације, као и 

телефонским путем 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. 

 

Угоститељски објекти 

 

На територији општине налазе се бројни објекти угоститељског типа урађени по 

високим стандардима угоститељске понуде у општини и представљају 

релевантне показатеље постојања ресурса спремних да задовоље потребе 

развоја транзитног туризма овог поднебља.  

 

У својој понуди садрже домаћа традиционална јела: јагњеће печење са ражња, 

телетину испод сача,  пуру (качамак) са киселим млијеком, кајмаком, сиром, 

цицвару, домаћу питу, те остала јела по наруџби. У својој понуди такође садрже 

и више врста домаћих ракија и вина. 

 

Од угоститељских објеката треба издвојити етно-ресторан „Огњиште“ и етно-

ресторан „Кум“. Етно-ресторан „Огњиште“ налази се у Гласиначком пољу на 

магистралном путу према Рогатици. У ресторану се нуде  само домаћи 

производи који су произведени на старински начин. А ту су и остали домаћи 

производи, који успијевају на нашем подручју. Дакле оно што је на нашем 

простору доступно у природи и чиме се овај крај одликује. Етно-ресторан „Кум“ 

налази се на релацији Соколац – Хан Пијесак на самом излазу из Сокоца. 

 

http://www.sokolacturizam.net/
mailto:tosokolac@gmail.com
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Слика 4. Домаће традиционално јело 

 
Извор: www.konobakum.com-галерија слика 

 

Смјештајни капацитети 

 

Хотелски смјештај 

 

У Сокоцу постоји хотелски смјештај. Хотел „Златни бор“ отворен је 03.07.2019, а 

кетегорисан је са четири звјездице  

 

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. У ресторану хотела припремају се јела 

од намирница произведених у околини Сокоца и на традиционалан романијски 

начин. 

 

Хотел располаже са: 13 соба, рестораном, кафе баром, љетном баштом и спа 

центром,  а поседује и сопствени систем гријања. 

 

Слика 5. Хотел „Златни бор“ у Сокоцу 

 
Извор: www.zlatniborsokolac.com 
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Пансионски смјештај 

 

Етно-насеље „Кум“ Соколац 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). 

 

Слика 6. Етно-насеље „Кум“ – етно-кућице 

 
Извор: www.konobakum.com 

 

Тренутни укупни капацитет свих јединица је 18 мјеста (11 у етно-кућицама и 7 у 

собама). У скоријој будућности плану је проширење капацитета, као и садржаја 

у етно-насељу „Кум“ Соколац. 

 

Осим смјештаја у етно-насељу „Кум“, пансионси смјештај доступан је и у 

сљедећим објектима: 

 Ресторан–пансион „Френч “ (смјештајни капацитет пансиона је 11 

лежајева); 

 Ресторан–пансион „Мирни кутак“ (смјештајни капацитет пансиона је 24 

лежаја); 

 Коноба “Огњиште”. 

 

Хотел "Романија" Соколац продат је у стечајном поступку инвеститору који је 

преузео обавезу реновирања објекта, набавке опреме и запошљавања 140 

радника. Након куповине хотела, објављен је јавни позив за пријем радника. 

Након проведених избора, хотел "Романија" је срушен. Остала је рушевина у 

центру града. Поред тешке економске ситуације, локална самоуправа је 

откупила земљиште и планира изградњу Градске куће Соколац. 

 

Сеоски туризам 

 

На подручју општине Соколац постоје природне, историјске и културне 

претпоставке за развој туристичке дјелатности. Гласинац је регија са изузетним 

могућностима за понуду одмора на селу и бављењем сеоским туризмом.  
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Повољан стратешки и географски положај, природна богатства, спортски 

терени, очувана природа, ваздушна бања са чистим планинским ваздухом 

испреплетеним са мирисом сијена, цвјетова, борова и пашњака, жубором 

бистрих ријека, извора и потока, дивље питомине флоре и фауне, богатих 

пећина и вртача, пространих ловишта и бројних рибњака, чини предјеле Сокоца 

идеалним мјестом за одмор како домаћих тако и туриста из иностранства. 
 

„Виа Динарика“ - платформа за одрживи развој туризма и локални 

економски раст 

 

Општина Соколац је изабрана као једна од 20 партнерских јединица локалне 

самоуправе у пројекту ,"Виа Динарика". „Виа Динарика“ је концепт који повезује 

седам држава и територија кроз које се протеже планински ланац Динарских 

Алпи, од Словеније до сјеверне Албаније, а циљ самог пројекта је успостава 

коридора с три главне стазе – бијелом, зеленом и плавом – као туристичког 

производа локалних заједница. Пројект финансирају Агенција за међународни 

развој Сједињених америчких држава (УСАИД) и Развојни програм Уједињених 

нација (УНДП) у Босни и Херцеговини. Ријеч је о међународној планинарској 

стази која има циљ повезивање економских, еколошких и друштвених 

потенцијала регије Динарског горја. Наравно, на том путу је БиХ и оно што је 

веома важно – простор Романије. 

 

„Виа Динарика“ иницијатива има за циљ да успостави три линије/туристичке 

стазе дуж у Динаридима: 

 Бијелу – планинарску стазу која слиједи највише планине у централним, 

високим Динаридима; 

 Зелену – планинарску, пјешачку и бициклистичку стазу у сјеверозападим 

(унутрашњим) Динарским Алпама;  

 Плаву – планинарску и пјешачку стазу дуж јадранске обале и острва. 

 

Општина Соколац се налази на зеленој линији, која у БиХ улази на подручју 

општине Вишеград, затим иде преко Рогатице, Сокоца, паљанске општине, 

Сарајева, Зенице и завршава у Бихаћу. Овим стазама ће се кретати планинари, 

бициклисти, шетачи, атлетичари и други спортисти и сви други који желе 

вријеме провести у нетакнутој природи. Конкретно, зелена линија на подручје 

општине Соколац, из правца општине Рогатица, улази на рубу Гласиначког 

поља, креће се кроз села Кула, Новосеоци, Бјелосављевићи, Вукосављевићи и 

Равна Романија, одакле прелази на подручје општине Пале. 
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Етно-село „Романија“ 

 

Планира се изградња романијског етно-села. Иде се у правцу изградње 

објеката у којима ће мјештани продавати своје производе и гдје ће домаћа 

огранска храна романијског краја бити сервирана гостима, да сви 

заинтерсовани могу да купе чувени романијски кајмак скоруп, месо, ракију, мед. 

Идентификована је локација, извршени припремни радови, но проблем 

представља недостатак средстава за реализацију пројекта. 

 

Спортски туризам 

 

Општина има одличне услове за припреме спортиста за такмичења. На 

територији општине постоје сљедећи спортски објекти: 

 Градски стадион „Бара“ са атлетском тартан стазом; 

 Помоћни фудбалски терен, клупска зграда (клубана) са канцеларијским 

простором, свлачионицама, купатилима, рестораном и котловницом са 

инвентаром и опремом, као и опремом за одржавање и наводњавање 

стадиона; 

 Спортска дворана „Соколац“, укупне површине 3.400 м2 и обухвата 

велику салу, малу салу за борилачке спортове, теретану, простор 

стрељане, котловницу, канцеларијске просторије, свлачионице са туш 

кабинама, трибине, са свим припадајућим реквизитима и опремом, те 

канцеларијским намјештајем и другим припадајућим инвентаром; 

 Отворени асфалтни терени (по два терена у граду) за кошарку, одбојку и 

мали фудбал; 

 Спортска дворана са око 1.000 мјеста за спортска такмичења и тартан 

стаза са подлогом за атлетичаре која је изграђена 2004. године, чија је 

укупна површина 4.590 м2 и обухвата 6 стаза од 400 м и 8 стаза од 100 м, 

а маркирана је по ИААФ прописима. У склопу исте су бацалишта за 

копље и куглу, скакалишта за  атлетске дисциплине, скок увис,  скок удаљ 

и троскок, јама за дисциплину стиплчез. Бацалиште за диск и кладиво 

уређено је такође по атлетиским правилима и пропозицијама. Тартан 

стаза се налази на спортском терену помоћног стадиона „Бара“. 

 

Соколац је, поред Бањалуке, друга општина из РС која посједује 

репрезентативан спортски објекат који је на располагању за бројна атлетска 

такмичења на нивоу РС, БиХ, па и шире, као и за школска спортска такмичења 

Мале олимпијске игре. Министарство породице, омладине и спорта РС већ 5 

година финансира припремни атлетски камп у трајању од 7 дана за 

најперспективније атлетичаре из РС. Бројни су спортисти, првенствено 

атлетичари, који користе одличне спортске услове у Сокоцу за припреме за 

званична такмичења. Захваљујући атлетској тартан стази Соколац је 

препознатљив, атлетичари су пронијели славу града широм региона, Балкана 

па и Европе. 
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Ловни туризам 

 

Општина Соколац има најбоље 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. 

 

Риболовни туризам 

 

Подручје општине Соколац, посебно њен сјевероисточни дио, обилује 

планинским изворима бистрих и чистих ријека и рјечица. Посебну вриједност 

представљају термални извори за које је везана могућност развоја туризма и 

других привредних активности. 

 

Према подацима Удружења спортских риболоваца "Биоштица", на подручје 

општине и у 87 км водотока - ријека и рјечица, постоји солидан рибљи фонд, од 

чега 46 км чине главне риболовне воде: Биоштица са притокама (Крушевица, 

Добрача и Ракитница), Каљина са притокама (Черешница, Гирски поток, 

Сировински поток, Блатница) и Берег на граничном подручју према општини 

Рогатица. 

 

Међу љубитељима спортског риболова романијске рјечице чувене су по 

богатству капиталних пријерака - поточне пастрмке, ладице, клена, липљана, 

мрене, ријечних ракова. Овдашње Удружење спортских риболоваца 

"Биоштица", у циљу побољшања рибљег 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, брзаци, обале са нетакнутом 
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природом, привлаче велику пажњу љубитеља спортсог риболова, али и бројне 

излетнике. 

 

Авантуристички туризам 

 

Захваљујући природном окружењу брдовитих терена, општина Соколац има 

идеалне услове за развоj авантуристичког туризма. Авантуристички туризам 

нуди комбинацију брдског бициклизма, вожњу моторима и четвероточкашима, 

вожњу моторним змајем и планинарење на Романији. Авантуристички туризам 

представља спој авантуре, рекреације, опуштања и забаве како би се туристи 

удаљили од свакодневних проблема и стресних ситуација.  

 

 
 

Брдски бициклизам је активност која налази све више заљубљеника у 

кретање кроз природу. Територија општине Соколац је идеална за бављење 

овим видом спорта, гдје осим саме вожње кроз природне љепоте овог краја, 

терени дају и велику дозу адреналина онима који желе бржу акцију. 

 

Ендуро је дисциплина која испитује издржљивост возача и мотора, на брдима и 

планинама, а која привлачи све већи број љубитеља спортских мотора. 

Узбудљива ендуро вожња на планини Романији подразумијева вожњу 

макадамским и шумским путевима, пашњацима и непрегледним планинским 

платоима. Љубитељи природе ће уживати у успутним паузама за разгледање и 

фотографисање на многобројним видиковцима.  

 

Четвероточкаши су теренска возила намијењена кретању по неприступачном 

терену. Возилом можете обићи све предјеле и посјетити природне вриједности 

као што су извори, пећине, остатке старих грађевина, стећке, долине и кањоне 

и све оно што нисте у стању ходом обићи у једном дану.  

 

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. 
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Планинарење на Романији                                                                                                                                                            

Неко ће можда помислити да ова врста спорта и рекреације не спада у ред 

авантуристичких, али стазе Романије демантоваће вас када их препјешачите 

само једном. Конфигурација терена, која с времена на вријеме планинарење 

"трансформише" у алпинизам, захтијева добру физичку спрему, 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. 

 

Здравствени туризам 

 

Здравствени туризам је једна од развојних шанси за општину Соколац. Боравак 

у ваздушној бањи је, како многи воле да кажу, „препород за дух и тијело“. 

Наиме, уживање и одмор на мјестима која су окружена нетакнутом природом 

смирујуће љепоте, не само што повољно утиче на здравље, већ и лијечи готово 

све врсте болести респираторних органа, позитивно утиче на неуролошка 

обољења, алергије, анемију, имунитет, плућне болести , стање опште слабости 

и сл.  

 

У општини Соколац ваздух и вода су изразито чисти, а индустријски објекти по 

структури не утичу битно на животну средину, нити ремете природне 

погодности овог подручја. Основни љековити фактор је ваздух, односно скуп 

карактеристичних климатских фактора. 

 

Оно што је неопходно урадити је побољшати услове, реновирати и повећати 

смјештајне капацитете, модернизовати и осавременити услуге у складу са 

европским и свјетским стандардима и захтјевима туриста у области 

здравственог туризма, те обогатити понуду додатним садржајима. 

 

Вјерски туризам 

 

У Сокоцу постоје бројне вјерске атракције и историјски локалитети који одувијек 

привлаче пажњу вјерских туриста. Вјерски туризам у Сокоцу има велики 

потенцијал, али већина сакралних објеката мирује у том погледу, те још увијек 

немамо изграђен вјерски туризам који би употпунио туристички производ ове 

општине.  
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Црква Светог пророка Илије (Романијска Лазарица) 

 

Црква је грађена од 1876. до 1882.године. Априла мјесеца 1941. године цркву су 

бомбардовали њемачки авиони. Том приликом у пожару је страдао живопис и 

иконостас са црквеним инвентаром. Од 1946. до 1949. године комунистичке 

власти су претвориле цркву у житни магацин. Црква и парохијски дом 

обновљени су 1967. године. Током ратног стања у БиХ митрополит Николај је 

привремено пренио сједиште митрополије на Соколац, а тиме је ова црква  

постала саборна. Одлуком митрополита Николаја црква Светог пророка Илије 

названа је Романијска Лазарица.  

 

Црква Светих равноапостолних цара Константина и царице Јелене у 

Кнежини 

 

Манастир Кнежина се налази у селу Кнежина, 11 км од Сокоца. Манастир је 

посвећен Пресветој Богородици, а манастирска црква носи назив Храм Светих 

равноапостолних 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 

Кнежине. Градитељ манастира је био Андријаш, 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. 

 

Спомен-црква Свете Петке на војничком гробљу 

 

Спомен-црква посвећена Преподобној мати Параскеви (у српском народу 

познатијом као Света Петка) на српском војничком гробљу „Мали Зејтинлик“. На 

овом гробљу сахрањено је више од 1.000 бораца српске војске. Градњу овога 

здања на Сокоцу благлословио је митрополит дабробосански господин Николај 

који је и освештао темеље. 

 

Манастир Свете Тројице у Озерковићима 

 

Овај манастир се налази у Озерковићима, на тромеђи општина Сокоца, Пала и 

Рогатице. Темељи су освећени 2002.године, а црква је завршена и освећена 

2005.године. 
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Сваке задње недеље у октобру се прославља икона Пресвете Богородице 

Јерусалимске, која се налази у овом манастиру и представља велики Божији 

благослов за ову светињу. На тај дан се одржава и традиционални сабор 

хаџија, људи који су се поклонили светињама у Јерусалиму. Том приликом 

хаџије обнављају своју успомену на обилазак светих мјеста у Јерусалиму, 

поклонивши се икони Мајке Божије Јерусалимске. Поклоници долазе из разних 

градова Републике Српске и Србије. 

 

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. 

 

Џамије 

 

На подручју соколачке општине саграђено је седам џамија:  

 Џамија Селимија у Кнежини (најстарија и једна од најпознатијих у Босни и 

Херцеговини); 

 Џамија Хилмија у Каљини; 

 Џамија у Новосеоцима; 

 Џамија у Кошутици; 

 Џамија у Крушевцима; 

 Џамија у Шашевцима; 

 Џамија у Шахбеговићима. 

 

 

 

Културно-историјско насљеђе у функцији туризма 

 

Богато културно-историјско насљеђе овог подручја употпуњује његову 

туристичку карту на којој се посебно истиче: Новакова пећина на Романији, 

новотрасирана планинарска стаза са Равне Романије до Новакове пећине, 

пећина Орловача, стећци на Црквинама, остаци халташких налазишта широм 

Гласинца, манастири у Кнежини, Сокоцу и Равној Романији и Спомен-

костурница у Сокоцу.  

 

На подручју општине Соколац трагови боравка праисторијских људи пронађени 

су у засеоку Кадића брдо код села Кнежине и на гласиначкој висоравни. Ту су 

пронађени најстарији материјални остаци првобитних људских заједница у 

Републици Српској. На Гласинцу и Романији се налази велика праисторијска 

некропола с каменим тумулусима. По томе подручју названа је гласиначка 
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култура. Гласиначка култура спада у културу илирских старосједилаца. Она даје 

подлогу за хронолошко проучавање етногенезе и развоја илирске културе 

повезане са средњом Европом и Подунављем, јер изражава чисти илирски 

период на простору источне Босне.  

 

Подаци о илирском периоду на Гласинцу прикупљани су дужи низ година, а 

најинтезивнија истраживања тог историјског раздобља била су од 1888. до 

1896. године. Године 1880, приликом градње нове цесте од Подроманије према 

Рогатици, нађена су култна „Гласиначка колица“ уз неколико бронзаних 

предмета од великог значаја. Ови предмети се налазе у Археолошком музеју у 

Бечу. 

 
Слика 7. Култна бронзана гласиначка колица 

 
Извор: www.sokolacturizam.net 

 

На подручју општине постоји више пећина од којих ћемо поменути најзначајније: 

 Гирска пећина по својим димензијама и карактеристикама спада у 

петнаест најзначајнијих спелеолошких објеката Републике Српске, 

научно вреднованих. По квалитету и богатству пећинског накита Гирска 

пећина је једна од врједнијих и љепших у Републици Српској; 

 Пећина под Липом, споменик природе који је, на основу Инвентара 

геонасљеђа Републике Српске, објекат геонасљеђа балканског значаја. 

Као један од карактеристичних крашких облика, био је некадашње 

станиште људи и археолошки локалитет са материјалним артефактима. 

Овај објекат представља археолошко геонасљеђе; 

 Пећина Старине Новака је можда и најпознатија, због митова везаних за 

њу. Код засеока Берковићи налазе се пећине Леденица и Лучица, пећина 

Маћи у Кусачама, а треба истаћи и Грујића пећину и Ледењачу. 

 

На гласиначкој висоравни, између планина Копита и Романије, археолошки 

налази, међу којима и експонати из преко 2000 гробница у облика камених 

громила и преко 3000 стећака – надгробних споменика, свједоче о напредној 

цивилизацији тог времена.  

 

Некропола у Лубурић пољу, налази се на листи 30 средњовјековних некропола 

стећака које су 2016. године проглашене Свјетском баштином УНЕСКО-а, док је 
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Историјско подручје – Некропола са стећцима на локалитету Црквине у 

Бјелосављевицима, Комисија за очување националних споменика БиХ 

прогласила националним спомеником Босне и Херцеговине. 

 

У циљу заштите општег интереса oпштине Соколац, а нарочито ради заштите  

природних богатстава, животне средине, здравља људи, културно-историјског 

насљеђа, важних зона и локација подручја мјесних заједница Кнежина и 

Каљина, утврђују се овом стратегијом као подручја општег интереса за општину 

Соколац и Републику Српску, на којима је могуће уредити посебан начин 

коришћења и располагања. 

 

Према подацима из Археолошког лексикона БиХ ( Том 3. ) из 1988. године, на 

територији општине Соколац се налази 136 званично регистрованих 

археолошких налазишта. Већина их је само дјелимично истражена. Од тог 

броја, на територији мјесне заједнице Кнежина се налази њих 24, као и једно 

заштићено природно добро од великог значаја „Пећина под липом“. На 

територији мјесне заједнице Каљина налази се 19 регистрованих археолошких 

налазишта и заштићено природно добро од великог значаја „Гирска пећина“. 

 

Споменици 

 

Имајући у виду број хероја које је ова регија дала у НОБ-у, као и значајне битке 

које су вођене на овим просторима у борби против фашизма, потребно је дати 

информације о споменицима из овог периода.  

 

Споменик солунским борцима изграђен је крајем 2008. године постављањем 

споменика у Улици Цара Лазара српским добровољцима, учесницима ратова за 

одбрану Србије од 1912–1918. године. Споменик је изграђен по узору на 

обиљежје српском ратнику које се налази испред цркве Ружица на 

Калемегдану. На овом споменику исписана су имена 360 добровољаца са 

подручја Сокоца. 

 

Спомен-костурница у Подроманији састоји се из два дијела. На једној су 

имена тринаест 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, а реновирано у јулу 1973. године. 

 

Споменик Олги Дедијер у Дикаљима код Сокоца подигнут је докторици Олги 

Дедијер, шефу хируршке екипе Друге пролетерске бригаде, која је умрла након 

рањавања у бици на Сутјесци. Сахрањена је у Дикаљима 1943. године, а 
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споменик је подигнут 1945. године. Бетонска фигура тешка око двије тоне 

одољела је до данас зубу времена. 

 

Спомен-костурница бораца Романије изграђена је 1978. године и на њој су 

исписана имена 969 партизанских бораца погинулих на подручју општине 

Соколац у Другом свјетском рату. У истоименом парку су биле постављене 

бисте десет народних хероја овог краја: Пере Косорића, Милана Шарца, Груја 

Новаковића, Марка Ећимовића, Данила Ђокића, Миланка Витомира, Михајла 

Бјелаковића, Славише Вајнера Чиче, Павла Горанина. 

 

Споменик српским борцима налази се у близини зграде Општине Соколац, 

што је уједно и централно спомен-обиљежје српским борцима погинулим у 

одбрамбено-отаџбинском рату на ратиштима у околини Сарајева. На овом 

обиљежју исписана су имена 1170 бораца. У оквиру овог парка изграђен је и 

централни градски трг.  

 

 
 

Спомен-соба налази се у Улици Цара Лазара и у њој се налазе фотографије и 

лични предмети 630 бораца погинулих у отаџбинском рату.  

 

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.  

 

Организовањем школских екскурзија пружила би се едукација младим 

нараштајима из области историје од периода палеолита па до данашњих 

времена. Поред едукативног карактера, то би уједно била и прилика за локалне 
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привреднике да остваре приходе кроз пружање услуга и продају својих 

производа. Уједно би се и популаризовао овај простор као мјесто богате 

историје и слободарског духа. Квалитетним информисањем и едукацијом 

становника потребно је створити простор за максимално искориштавање 

кутурно-историјских споменика у сврху израде програма сеоског, вјерског и 

рекреативног туризма. 

 

ТУРИЗАМ 

Развојни проблеми Развојне потребе 

 Недовољна улагања у туристичку 
инфраструктуру 

 Непостојање потребних смјештајних 
капацитета за туристе 

 Недовољно развијена свијест о значају 
очувања културно-историјског насљеђа код 
локалног становништва 

 Неувезаност такозваног активног 
амбијента, манифестација и нематеријалне 
компоненте културног и историјског 
насљеђа 

 Слаба проходност и доступност 
дестинацијама током зимског дијела године 

 Слаб маркетинг 

 Стална промоција туризма и туристичких 
производа 

 Очување и заштита туристичких 
вриједности 

 Уређење планинарских стаза, стаза за 
планински бициклизам 

 Изградња смјештајних капацитета 

 Проналазак инвеститора који би у сарадњи 
са локалном властима извршили 
неопходна улагања 

 Сеоски, етно, планинарски, спортски и 
вјерски туризам 

 Едукација младим нараштајима из области 
историје 

 

 

2.7. ПРЕГЛЕД СТАЊА И КРЕТАЊА НА ТРЖИШТУ РАДА 
 

Према подацима Завода за запошљавање Републике Српске, на евиденцији 

Бироа за запошљавање на Сокоцу закључно са 31. 8. 2019. године налазило се 

1.496 незапослених лица, а од тог броја жене чине 55%. 

 

Табела 11. Преглед незапослених лица, новопријављених лица и запослених 
лица са евиденције закључно са 31. 8. 2019. године 

Биро 

Незапослени – активна 
понуда закључно са 31. 

8. 2019. 

Новопријављени у 
августу 2019. 

Запослени са 
евиденције у августу 

2019. 

Жене Укупно Жене Укупно Жене Укупно 

Соколац 818 1.496 21 53 25 47 

Извор: Завод за запошљавање Републике Српске, статистички преглед –август 2019. 

 

Табела 12. Преглед незапослених лица по степену стручног образовања 
закључно са 31.8. 2019. године 

Биро Укупно 1. НК 2. ПК/НСС 3. КВ 4. ССС 5. ВКВ 6. ВШС 7. ВСС 

Соколац 1.496 206 16 474 549 8 24 219 

Извор: Завод за запошљавање Републике Српске, статистички преглед –август 2019. 
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Према квалификационој структури број незапослених лица варира у зависности 

од степена образовања. Најмање је незапослено полуквалификованих и 

висококвалификованих радника, а највише оних са средњом стручном спремом. 

Укупан број запослених лица на подручју општине Соколац је 3.076. 

 

 

2.8. ПРЕГЛЕД СТАЊА И КРЕТАЊА У ОБЛАСТИ ДРУШТВЕНОГ 
РАЗВОЈА 

 

Образовање 

 

Образовање је основно људско право загарантовано Уставом Републике 

Српске и Уставом БиХ. Остварење овог права је од пресудног значаја за развој 

друштва у цјелини, па тиме и локалне заједнице. Кључан елемент права на 

образовање је обавезно, бесплатно, основно образовање. Савремене 

тенденције у свијету иду ка увођењу елемента обавезности у систем средњег 

образовања, те је у том смислу неопходно повећати број становника који има 

завршена оба нивоа образовања и смањити број дјеце која напуштају основно, 

обавезно образовање. 

 

У општини се дјелатност образовања остварује кроз предшколско, основно, 

средње и високо образовање. 
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Предшколско образовање и васпитање 

 

На подручју општине егзистира Јавна установа за предшколско васпитање и 

образовање. Основана је далеке 1981.године, а капацитет ове установе је 146 

дјеце.  

 

Предшколско васпитање и образовање школске године 2017/18 похађало је 126 

дјеце у 5 васпитних група. У односу на школску годину 2012/13 биљежи се 

пораст броја дјеце од 168%. 

 

Табела 13. Предшколско васпитање и образовање на подручју општине 

Школска 
година 

Број 
предшколских 

установа 

Број 
васпитних 

група 

Број дјеце 

укупно мушки женски 

2012/2013 1 3 47 27 20 

2013/2014 1 3 57 31 26 

2014/2015 1 3 66 42 24 

2015/2016 1 4 81 48 33 

2016/2017 1 4 102 60 42 

2017/2018 1 5 126 69 57 

Извор: Републички завод за статистику Републике Српске-Градови и општине Републике 

Српске, 2019 

 

Када је у питању број дјеце за школску 2018/2019. годину, 160 дјеце је укључено 

у цјелодневни програм, а 75 у скраћени програм (припрема за школу). Када је у 

питању 2019/2020. година, 165 дјеце је укључено у цјелодневни програм, а 80 у 

скраћени.  

 

Основно образовање 

 

Основна школа „Соколац“ је установа задужена за основно образовање на 

подручју општине Соколац. 

 

Многи ученици Основне школе ,,Соколац“ из Сокоца постали су примјерни 

грађани и угледни љекари, професори, магистри и стручњаци у многим другим 

областима и професијама. Данас, велики број радника у васпитно-образовном 

процесу су бивши ученици Основне школе „Соколац“. 

 

Наставни процес у основном образовању изводи се у објектима централне 

школе и у двије подручне школе - у Кнежини и на Равној Романији. 
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Реализација мјера енергетске ефикасности Основне школе „Соколац“ је 

завршена 2019. године у оквиру пројекта Зелени економски развој (ГЕД), гдје су 

услови учења, рада и самог боравка ученика и наставника школе знатно 

унапријеђени. 

 

Табела 14. Основне школе на подручју општине Соколац, почетак  школске 
године 

Школска 
година 

Основне школе 

број школа 

ученици 

наставно 
особље 

укупно 
разреди 

I-V 
разреди  

VI-IX 

2012/2013 4 950 505 445 61 

2013/2014 4 934 517 417 59 

2014/2015 4 922 509 413 60 

2015/2016 4 901 512 389 57 

2016/2017 4 908 505 403 63 

2017/2018 4 889 487 402 60 

Извор: Републички завод за статистику Републике Српске-Градови и општине Републике 

Српске, 2019 

 

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. До 2012. године, средња школа је радила под именом 

Средња школа „Соколац“, а на основу Одлуке Владе Републике Српске од 

05.07.2012. године промијенила је назив у Средњошколски центар „Василије 

Острошки“ Соколац. 

 

Ова установа обухвата сљедеће струке: гимназију – општи смјер, економска и 

информатичка гимназија, шумарство и обраду дрвета – смјер шумарски 

техничар и смјер техничар за обраду дрвета Школа располаже са 1644 м2 

затвореног школског простора и игралиштем. 

 

У склопу ваннаставних активности организован је рад секција: Црвени Крст, 

новинарска, лингвистичка, ликовна, дебатна, информатичка, еколошка, 

кошаркашка, драмска секција, млади географи и млади хемичари. 
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Табела 15. Средњошколско образовање на подручју општине Соколац, почетак  
школске године 

Школска 
година 

Средње школе 

број школа 
број 

одјељења 
ученици 
укупно 

наставно 
особље 

2012/2013 1 21 489 49 

2013/2014 1 20 480 48 

2014/2015 1 17 419 38 

2015/2016 1 16 409 39 

2016/2017 1 16 379 39 

2017/2018 1 15 341 37 

Извор: Републички завод за статистику Републике Српске-Градови и општине Републике 

Српске, 2019 

 

Високо образовање 

 

Висока школа за услужни бизнис (ВУБ) је установа задужена за високо 

образовање на подручју општине Соколац у Републици Српској. 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, 

дипломирани политиколог – смјер национална безбједност и дипломирани 

правник, смјер управни послови. 

 

Школа је прва самостална високошколска установа у историји општине. Осим 

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

знања, вјештина и компетенција за рад у атрактивним и савременим 

професијама, да их припреми за самосталан рад у струци и да им омогући да 

постану конкурентни на тржишту рада, школа игра значајну улогу у развоју 

општине. Наиме, умјесто да млади одлазе у велике градове и у сусједне државе 

одакле се често, вођени бољим условима живота и већим могућностима за 

запослење никада не врате, школа им кроз атрактивне и релативно кратке 

програме високог образовања омогућава да стекну квалитетно високо 

образовање.  

 

Висока школа има склопљене уговоре са предузећима у којима се обавља 

пракса или студенти директно, на препоруку школе, склапају уговоре о 
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обављању праксе са изабраним организацијама. Школа на тај начин омогућава 

упознавање са свијетом рада, стицање искуства и вјештина и лакше 

запошљавање након завршетка студија. 

 

Култура 

 

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“, Мото 

клуб „Романија“ и „Инфо центар“. 

 

Од културних манифестација треба издвојити традиционалне: „Васкршње 

свечаности“ (април и мај), „Видовданске пјесничке сусрете“, Дан општине 

Соколац – Илиндан, „Госпоинске вечери културе“, које се одржавају у другој 

половини августа, „Недјељу дјетета“ у првој половини октобра, „Никољданске 

свечаности“ у децембру, „Дане дјечије радости“, који су на програму у 

посљедњој седмици децембра, годишњи концерт Културно-умјетничког друштва 

„Романијска луча“, који се одржава на дан крсне славе друштва – Светог 

Симеона Мироточивог, ревију гуслара „Романијо, горо од јунака“, „Мото 

сусрете“ на Романији. 

 

Значајно је напоменути и традиционални духовни скуп 11.августа у порти 

манастира Светог великомученика Георгија на Равној Романији, манифестацију 

„Дани романијског меда и љекобиља“, која се одржава истог дана у 

манастирској порти на Равној Романији, као и централну духовну свечаност 

посвећену обиљежавању Видовдана, која се одржава сваке прве недјеље по 

Видовдану у порти цркве Светог пророка Илије у Сокоцу у организацији 

Епархије дабробосанске. 

 

Установа за културу 

 

Установа за културу ''Перо Косорић'' Соколац основана је 1994. године 

издвајањем, односно трансформацијом  Народне библиотеке као постојећег 

правног лица. Званично постоји од 1998. године (на основу законских и аката 

која регулишу рад установа овог типа), као једина званична институција културе 

на подручју општине. Кроз протекле двије деценије свога постојања изградила 

је рејтинг озбиљне институције културе, препознатљиве не само на локалном 

нивоу него и у широј друштвеној заједници. 

 

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

политиком заснованом на принципу интра, интер и мултикултуралности, 

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

креативног простора за учешће других и другачијих културних група и 

стваралаца из различитих облика умјетности. По принципу заштите и 

промовисања традиционалних вриједности и културолошких специфичности 

поднебља, Установа је отворена за остваривање конструктивних партнерских 

односа са институцијама, организацијама и удружењима који се баве културном 

дјелатношћу у склопу израде и презентације заједничких производа културе. 

 

На основу креативних програма који у основи промовишу аутентичне, 

фолклорне, изворне и обичајне специфичности гласиначко-романијског 

поднебља,  остварила је имиџ институције која се дјелатношћу културе и 

умјетности бави на један крајње афирмативан начин и у ширем окружењу, 

укључујући Србију, Црну Гору и Косово и Метохију, као поднебља чија су 

умјетничка удружења, формалне и неформалне групе културних радника и  

самостални умјетници узимали учешћа у програмима током презентовања 

садржаја Годишњег, глобалног плана рада Установе. 

 

У оквиру дјелатности Установе, традиционално се организују и обиљежавају 

сљедеће манифестације: 

1. ''Светосавске свечаности'' јануар 

2. ''Васкршње свечаности'' април 

3. ‟‟Ђурђевдански уранак‟‟ мај 

4. ''Видовдаске свечаности'' јуни-јули 

5. ''Госпојинске вечери културе'‟                                                             10.-28. август. 

6. 
''Дани остваривања дјечијих права и 
жеља‟‟- међународна манифест. „‟ 
Недјеља дјетета‟' 

октобар-новембар 

7. ''Никољданске свечаности‟‟                                                            18-19. децембар 

8. ''Дани дјечије радости‟‟ 29.12.-14.01.наредне године 

9. 
Традиционална новогодишња журка 
под називом ''Чекајући Деда Мраза''              

децембар 

 

Континуираним одржавањем ових девет манифестација, наредних 10 година уз 

проширивање дијапазона њених програмких садржаја, жели се створити 

адекватне услове за   очување  традиционалних, историјских и изворних  

обиљежја  народа који живи на простору Гласинца и Романије, са циљем 

промовисања оних садржаја које у суштини имају за задатак  заштиту  њиховог 

идентитета и историјске културолошке особености. 
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Народна библиотека 

 

Народна библиотека Соколац основана је 23.01.1926. године и од тада 

успјешно задовољава потребе ученика, студената и осталих становника 

општине Соколац. Налази се у Улици Јове Јанковића бб, у општинском центру, 

и располаже простором од 126 м2. 

 

Библиотека прикупља и стручно обрађује, чува и обнавља библиотекарску 

грађу, пружа помоћ при избору и коришћењу библиотекарске грађе, води 

каталоге и другу документацију о библиотекарској грађи, води евиденцију о 

корисницима и коришћењу библиотекарске грађе, самостално и у сарадњи са 

другим библиотекама образује и чува завичајну збирку, организује културне 

манифестације и друге облике активности за развијање интереса за 

библиотекарску дјелатност. 

 

Библиотека омогућава ширење знања и информација и својим корисницима 

чини доступним приступ информацијама у свим форматима и облицима, чува и 

промовише културу у најширем смислу и утиче на културни развој локалне 

заједнице. 

 

Библиотека врши стручни надзор и организује рад у библиотекама основне и 

средње школе, као и Психијатријске болнице у Сокоцу. 

 

Разноврсни фонд библиотеке броји 26.300 библиотечких јединица који је 

евидентиран, стручно обрађен и смјештен у четири одјељења. 

 Дјечије одјељење садржи око 8.400 библиотечких јединица намијењених 

дјеци од предшколског до узраста завршног разреда основне школе; 

 Одјељење белетристике на својим полицама има око 15.100 књига свих 

жанрова из књижевности разних земаља; 

 Одјељење стручне књиге и серијске публикације располаже фондом од 

2.300 јединица из више области људског знања; 

 Одјељење завичајне збирке броји око 500 јединица и интезивно се ради 

на прикупљању грађе на подручју општине Соколац. 

 

Читаоница има простор од 17 мјеста и могу да је користе дјеца и одрасли за 

читање у слободном времену, озбиљно учење, групни рад итд. 

 

Библиотека има тенденцију ширења спектра услуга и креирања и реализовања 

програма континуираног образовања и развијања свијести о значају културног 

уздизања. 

 

Поред основних дјелатности, самостално или у сарадњи са другим установама 

из области културе и образовања, организује различите културне 
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манифестације. Народна Библиотека Соколац је члан Друштва библиотека 

Републике Српске. 

 

Библиотека се финансира из буџета Владе РС и буџета општине. Проблеми у 

раду Народне библиотеке условљени су недостатком финансијских средстава, 

односно издвајања у буџетима за ову намјену. 

 

Спорт 

 

Програмска концепција рада, развоја и реализације планова и програма 

активности спорта и физичке културе општине одвија се по годишњим 

програмима у складу са законским прописима и подзаконским актима, а заснива 

се на реализацији физичке културе и спорта у свим сегментима. Спорт на 

подручју општине има дугогодишњу традицију.  

 

Општина Соколац основала је Јавну установу Спортско-рекреативни центар 

“Гласинац” ради остваривања општих интереса ове локалне заједнице у 

области спорта. 

 

Дјелатност центра је функционисање спортских објеката и спортских клубова, 

фитнес центра, забавних и рекреативних садржаја, образовање у области 

спорта и рекреације, дјелатност ресторана, услуга доставе хране, припреме и 

послуживања пића, те изнајмљивање и пословање сопственим некретнинама 

или некретнинама узетим у закуп. 

 

У оквиру Спортско-рекреативног центра “Гласинац”, функционише комплекс 

стадиона “Бара”, спортска дворана “Лименка”, сви спортски клубови, спортски 

терени у градском насељу и спортска дворана. 

 

У општини се редовно спроводе техничке, стручне и организационе припреме 

за одржавање традиционалних спортских манифестација поводом значајних 

датума и празника, као и утакмице редовних система такмичења спортских 

клубова који се званично такмиче по календару гранског спортског савеза. 

 

У децембру сваке године врши се анализа појединачних резултата спортиста, 

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

општине, док се званично манифестација проглашења најбољих обавља у 

јануару. 

 

У развој спортске инфраструктуре уложена су значајна средства што је у 

великој мјери побољшало услове за масовно бављење спортом и развој спорта 

и спортске културе. 
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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.  

 

На простору површине цца 75000 м2 (7.5 ха) планирана је изградња спортско-

рекреативног центра општине Соколац. Овај спортско-рекреативни центар је 

димензиониран тако да задовољи потребе за спорт и рекреацију становништва  

општине Соколац и припадајуће регије-гравитирајућа подручја. 

 

Унутар површине од 7.5 ха 

налази се већ изграђени 

стадион. Осим стадиона, већ 

су у функцији и два 

игралишта: мало игралиште - 

тврда подлога (бетон) и 

помоћно фудбалско травнато 

игралиште. Ван ове 

површине, али уз саму 

западну границу комплекса, 

налази се постојећа 

универзална спортска 

дворана са својим паркингом, 

као и припадајућа котловница која ће у љетном периоду служити потребама 

пројектованог базенског комплекса. 

 

Осим овог објекта, са југозападне стране зоне у којој се предвиђају тениски 

терени, планиран је још један затворени објекат као мултифункционални 

простор који би осим угоститељског садржаја био погодан и за организовање 

различитих окупљања, изложби и сл.  

 

Значајан дио Спортско-рекреационог комплекса ће чинити отворено 

пливалиште, које је лоцирано западно од постојећег стадиона, на терену који је 

у паду ка истоку (стадиону). 

 

Здравствена заштита 

 

На подручју општине Соколац егзистирају сљедеће здравствене институције: 

Дом здравља „Др Љубомир Ћеранић“ Соколац, као носилац примарне 

здравствене заштите и Психијатријска клиника Соколац, као носилац услуга из 

секундарног нивоа здравствене заштите. 
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Простор којим располаже Дом здравља, као носилац примарног нивоа 

здравствене заштите, састоји се из 2.500 м² корисног простора распоређеног у 4 

пословна објекта, са 8 амбуланти породичне медицине, ЦМЗ, ЦБР, 

консултативно-специјалистичким службама из гинекологије и педијатрије са 

потребном дијагностиком ( ЛАБ и РТГ дијагностика). 

 

Квалификациона структура запослених у Дому здравља Соколац 

ДОКТОРИ МЕДИЦИНЕ 2 

ДОКТОРИ СПЕЦИЈАЛИСТИ 

др неуропсихијатар 1 

др медицине рада 1 

др педијатар 1 

др опште медицине 1 

др породичне медицине 2 

др епидемиолог 1 

др интерне медицине 1 

др физикалне медицине 1 

др гинеколог 2 

ДОКТОРИ НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈИ 

др психијатар 1 

др радиолог 1 

др стоматологије 2 

биохемичар 1 

социјални радник 1 

физиотерапеут техничар 2 

МЕДИЦИНСКИ РАДНИЦИ ССС 50 

НЕМЕДИЦИНСКИ РАДНИЦИ 24 

 

Са становишта услуга примарног нивоа, ова установа здравствено збрињава 

13.836 становника, што је и уговорено са Фондом здравствене заштите за 2008. 

годину, од чега је 12.216 лица у осигурању (запослени чланови породице), док 

су услуге ЦМЗ уговорене за општину Соколац, Хан Пијесак, Рогатица и Пале са 

укупно 48.219 становника, а ЦБР за општине Соколац, Рогатица и Хан Пијесак, 

са укупно 29.268 становника. 

 

Систем здравствене заштите за социјално угрожена лица на подручју општине 

Соколац је регулисан преко Центра за социјални рад (овјером здравствених 

легитимација) и пружање услуга као и свим другим осигураним лицима. 
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Анализа стања у области психијатрије 

 

Психијатријска клиника у Сокоцу је започела свој рад 1958. године као установа 

за збрињавање хронично душевно обољелих лица. Од 1993. ради у склопу 

Клиничког центра Источно Сарајево, а године 1998. улази у концепт и програм 

мреже заштите менталног здравља у заједници. 

 

Данас je то савремена здравствена установа секундарног нивоа, која се бави 

лијечењем, рехабилитацијом и ресоцијализацијом пацијената са акутном и 

хроничном патологијом. Клихника посједује и Одјељење за форензичку 

психијатрију, што је чини првом установом овог типа на подручју Републике 

Српске и БиХ. 

 

Одлуком Владе Републике Српске, болница је регистрована као саставни дио 

Клиничког центра Источно Сарајево. Психијатријска клиника у Сокоцу послује 

под називом ЈЗУ „Психијатријска болница Соколац“.  

 

Капацитет клинике је 200 кревета. Клиника је конципирана по систему 

павиљона, односно засебних објеката са посебним намјенама, односно 

одјељењима. Рад је организован кроз 6 одјељења и радноокупациону терапију. 

 

Центар за ментално здравље Соколац 

 

Према важећој легислативи, Центар за заштиту менталног здравља има 

прописане нормативе опреме те потребне кадровске капацитете као предуслов 

за почињање са радом. Иако је ситуација у склопу комплетног здравственог 

система првенствено финансијски веома лоша, напори новог руководства те 

ентузијазам упослених, довео је до испуњења минимално потребних услова 

прописаних законом, па је Центар за ментално здравље оперативан у склопу 

расположивих капацитета те могућности са којима Дом здравља располаже. 

 

У оквиру циља унапређења услуге менталног здравља планирано је да се јачају 

капацитети тима центара за ментално здравље у Републици Српској 

(психијатара, психолога, и медицинских сестара/техничара) за рад са дјецом и 

адолесцентима. На овај начин остварује се јачање капацитета особља центара 

за ментално здравље, побољшање квалитета услуга за дјецу и адолесценте и 

породице те примјена модерних техника за превенцију развоја тежих сметњи и 

њихов опоравак, које су недостајале у формалном образовању. 
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Завод за форензичку психијатрију Соколац3 

 

Завод за форензичку психијатрију Соколац прва је установа овог типа у 

Републици Српској (Босни и Херцеговини) захваљујући којој је, у складу с 

Европском конвенцијом о људским правима, осигуран адекватан психијатријски 

третман за особе из цијеле земље којима су у кривичном поступку изречене 

мјере безбједности. 

 

Установа је отворена 2014. године, а отварањем ове институције даје се важан 

допринос побољшању услова опоравка осуђеника с менталним поремећајима и 

поштивање стандарда људских права у складу са Европском конвенцијом о 

људским правима. 

 

Зграда Завода је површине 7.800 м2, а располаже капацитетом од 200 кревета. 

Осим смјештајног простора, објекат посједује простор за радну терапију, 

опремљену фискултурну салу, болничку апотеку, опремљену кухињу са 

рестораном, специјалистичке амбуланте, дневне боравке по одјељењима, 

простор за шетњу, фризерски салон и друге садржаје. У Заводу је запослено 3 

доктора опште праксе (специјализанти), 2 доктора (специјалисти) и 1 доктор 

субспецијалнизант. 

 

 

Социјална заштита 

 

Социјална заштита је организована дјелатност усмјерена на сузбијања и 

отклањање узрока и посљедица стања социјалне потребе и пружања помоћи 

грађанима и њиховим породицама када се нађу у таквом стању. 

 

Социјалном потребом сматра се стање у којем је грађанину или породици 

неопходна помоћ у циљу савладавања социјалних тешкоћа и задовољавања 

животних потреба. Социјална заштита обезбјеђује се грађанима који су 

неспособни за рад, који немају средстава за живот и сродника који су законом 

обавезни и у могућности да им обезбиједе издржавање, као и лицима којима је 

због посебних околности потребна социјална заштита. 

 

Јавна установа Центар за социјални рад Соколац је вишефункционална 

установа социјалне заштите, која представља базу стручног рада и услуга у 

социјалној заштити, преко кога се остварује највећи дио стручних активности, 

чији је задатак да се путем услуга социјалног, педагошко-психолошког, 

дефектолошког, правног и другог стручног рада задовољавају социјално 

заштитне потребе, спречавају узроци и отклањају посљедице социјалних 

случајева и проблема у oпштини. 

                                            
3
 www.zzfps.ba  

http://www.zzfps.ba/
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Социо-економска кретања на подручју oпштине наметнула су Центру 

активности, динамику и приоритет у рјешавању утврђених послова. Оснивач 

Јавне установе Центра за социјални рад је Скупштина општине Соколац. 

 

Послове и задатке социјалне заштите у Центру врше стручни радници:  

 Професор педагогије и психологије ВСС;  

 Дипломирани правници ВСС; 

 Дипломирани педагог ВСС,  

 Дипломирани психолог ВСС и  

 Социјални радник ВШС.  

 

Поред стручних радника, у Центру раде и два дипл. економиста и 

административно особље. Према указаним потребама ангажују се волонтери – 

приправници из редова стручних радника у складу са одредбама Закона о 

социјалној заштити. 

 

Центар располаже са пословним простором површене 90м2 те путничким 

аутомoбилом марке „Тојота Рав 4“, донација Владе Јапана. Центар је 

задовољавајуће технички опремљен. 

 

Пад економске активности, уз економске и друштвене промјене које су суштина 

транзиције, приватизација, либерализација тржишта, тежња за свођење 

потрошње у границе економског стварања, отвориле су врло сложене социјалне 

проблеме и ризике на подручју општине: сиромаштво, старење становништва 

(неповољне демографске промјене), криза породичних вриједности, структурна 

незапосленост, угроженост здравља становништва, различити видови масовних 

друштвених девијација (алкохолизам, криминалитет, наркоманија, насиље у 

породици). Сви ови проблеми су значајно утицали на позицију социјалног рада 

Центра, на његове могућности и ефекте.  

 

Како би се одговорило на повећан број захтјева на име једнократне новчане 

помоћи, јер се велики број становника општине Соколац због незадовољавајуће 

економске ситуације налази у стању социјалне потребе, Скупштина општине 

Соколац је дана 11.06.2013. године донијела Одлуку о проширеним правима из 

социјалне заштите на подручју општине Соколац. 

 

Законом о социјалној заштити ("Сл. гласник РС", бр. 37/2012, 90/2016, 94/2019, и 

42/20)  је уређен систем социјалне заштите, носиоци, корисници и права 

корисника социјалне заштите, поступак и услови за остваривање права, 

дјелатност установа социјалне заштите, самостално обављање послова у 

области социјалне заштите, финансирање, надзор и друга питања. 
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Корисници социјалне заштите су лица која се налазе у стању социјалне потребе 

и то: 

 

а) Дијете: 

 Без родитељског старања; 

 Са сметњама у развоју; 

 Чији је развој ометен породичним приликама; 

 Жртва насиља; 

 Жртва трговине дјецом; 

 Са друштвено неприхватљивим понашањем; 

 Изложено социјално ризичним понашањима; 

 Коме је због посебних околности потребна социјална заштита; 

 

б) Пунољетно лице: 

 Материјално необезбијеђено и за рад неспособно лице; 

 Са инвалидитетом; 

 Старије, без породичног старања; 

 Са друштвено негативним понашањем; 

 Жртва злоупотребе психоактивних супстанци; 

 Жртва насиља у породици; 

 Жртва трговине људима и 

 Коме је због посебних околности потребна социјална заштита. 

 

Права у социјалној заштити по овом закону су: 

 Новчана помоћ; 

 Лична инвалиднина; 

 Додатак за помоћ и његу другог лица; 

 Подршка у изједначавању могућности дјеце и омладине са сметњама у 

развоју; 

 Смјештај у установу; 

 Збрињавање у хранитељску породицу; 

 Помоћ и њега у кући; 

 Дневно збрињавање; 

 Једнократна новчана помоћ и 

 Савјетовање 

 

Социјална заштита утврђена овим законом финансира се из јавних прихода који 

се обезбјеђују у буџету Републике и јединица локалне самоуправе. Права из 

социјалне заштите финансирају се 50% износа из буџета општине и 50% износа 

из буџета Републике. Право на личну инвалиднину се финансира из буџета 

Републике у цјелости. 
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Табела 16. Малољетна лица – корисници социјалне заштите у општини Соколац 

Година Укупно 
Угрожени 

породичном 
ситуацијом 

Лица са 
сметњама у 
психичком и 

физичком 
развоју 

Лица 
друштвено 
неприхва- 

тљивог 
понашања 

Психички 
болесна 

лица 

Лица у стању 
различитих 
социјално-
заштитних 

потреба 

2016. 118 10 32 4 4 68 

2017. 34 3 9 6 - 16 

2018. 48 3 10 3 - 32 

Извор: Републички завод за статистику Републике Српске-Градови и општине Републике 

Српске, 2019. 

 

Табела 17. Пунољетна лица – корисници социјалне заштите у општини Соколац 

Година Укупно 

Корисници 
субвенцио-

нирања 
трошкова 

Лица са 
сметњама 

у 
психичком 

и 
физичком 

развоју 

Лица 
друштвено 
неприхва- 

тљивог 
понашања 

Психички 
болесна 

лица 

Лица која 
немају 

довољно 
прихода 

за 
издржавање 

Лица у 
стању 

различитих 
социјално-
заштитних 

потреба 

2016. 544 13 245 9 12 82 183 

2017. 423 - 222 11 26 29 135 

2018. 415 - 223 6 28 32 126 

Извор: Републички завод за статистику Републике Српске-Градови и општине Републике 

Српске, 2019. 

 

Становање 

 

Подручје општине је слабо насељено и постоје разлике у величини насеља. 

Соколац је насеље градског карактера. Ужи дио града одговара ужој урбаној 

зони коју карактеришу објекти колективног становања, пословних и централних 

градских садржаја. Зона ширег урбаног подручја углавном је препознатљива по 

гушћем или рјеђе организованим индивидуалним становањем, са већ 

формираним приградским насељима и припадајућим привредним 

капацитетима. Веће насељено мјесто је Подроманија, са низом заселака који се 

надовезују један на други. Разбијеног су типа као и сва остала сеоска насеља. 

Подроманија има тенденцију убрзаног развоја привредних капацитета. У 

послијератном периоду, због економских и других потешкоћа, градња нових 

објеката колективног становања је прилично отежана. 

 

Цивилно друштво – невладине организације 

 

Цивилно друштво општине је потребно подстаћи на активније дјеловање у 

областима дефинисаним статутима удружења. Будући да се заштита животне 

средине, развој туризма, култура и многе друге области добрим дијелом 

ослањају на рад невладиног сектора, потребно је развијати партнерски однос 
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између локалне власти и овог сектора у циљу заједничког рјешавања проблема 

у наведеним областима. 

 

Информисање 

 

ЈП “Инфо центар” Соколац основано је и започело са радом у 2009. години. 

Претежна дјелатност овог јавног предузећа је радио-телевизијска. Територија 

општине је медијски покривена властитим средствима информисања и великим 

бројем електронских и штампаних медија, те осталих начина информисања 

грађана, што доприноси демократизацији друштва и транспарентности рада 

локалне управе. Информисање грађана се врши мјесечним издавањем 

локалних новина „СИН“. 

 

Финансије и осигурање 

 

Финансијске услуге везане за послове платног промета, пласман средстава, 

штедњу, обраду података, пружање информација и друге послове за потребе 

грађана, привредних и других субјеката пружају банке и друге финансијске 

организације. 

 

Финансијске институције у општини Соколац су пословне банке, микро-кредитне 

институције и осигуравајућа друштва. 

 

ДРУШТВЕНИ РАЗВОЈ 

Развојни проблеми Развојне потребе 

 Опремљеност Дома здравља  

 Непостојање породилишта 

 Недостатак улагања у здравство и 
здравствене објекте 

 Повећање броја лица која су у стању 
социјалне потребе 

 Сиромаштво, насиље у породици и 
незапосленост 

 Набавка модерније здравствене опреме 

 Реконструкције здравствених објекта 

 Провођење Програма рада Центра за 
социјални рад Соколац сачињеног на 
основу анализе социјалног стања грађана 

 Обезбјеђивање стабилних и сталних 
извора средстава за остваривање сврхе и 
циљева социјалне заштите грађана тако да 
се пропише обавезан проценат издвајања, 
из буџета општине 

 Сарадња и удруживање са другим 
општинама око заједничких циљева, 
интереса, програма и пројеката у области 
социјалне заштите 

 Партнерски однос између локалне власти и 
цивилног сектора 

 Активније дјеловање удружења грађана 
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2.9. СТАЊЕ ЈАВНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И ЈАВНИХ УСЛУГА 
 

Саобраћај 

 

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 

(индустрије, пољопривреде, туризма и др.) у многоме су условљени и 

ограничени развојем саобраћајне инфраструктуре и комуникацијском 

повезаношћу са широм регијом и већим урбаним центрима. 

 

Подручје општине Соколац обезбјеђује 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 (једним дијелом је саставни 

дио главне градске улице) и 

 Дио М-19-3 Смиљева стијена - Подроманија - Иван поље у дужини од 25 

км. 

 

Регионални путеви обезбјеђују подручје општине Соколац у дужини од 28 км: 

регионални пут П468 Соколац - Кнежина - Ишерић брдо, од чега је 15 км 

асфалт, а 13 км макадам. 

 

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.  

 

Због велике фреквенције саобраћаја на путној дионици Љубогошта-

Подроманија преко планинског превоја Романија, надлежно одјељење Града 

Источно Сарајево је покренуло иницијативу око изградње треће траке пута са 

једне и друге стране Романије у укупној дужини цца 14 км, чија би се изградња 

углавном финансирала из буџета Републике Српске и Јавног предузећа 

''Путеви'' Републике Српске. 

 

Како би мрежа саобраћајница на територији општине Соколац на најбољи 

начин подржала развој свих привредних грана и развој цјелокупне територије, 

Општина је покренула израду стратешких докумената који ће посебно 

третирати саобраћај. Припремљена је Стратегија безбједности саобраћаја на 

територији општине Соколац за период од 2020. до 2030. године са фокусом на 

унапређење безбједности у саобраћају свих учесника. Поред стратегије која се 

односи на безбједност учесника саобраћају, припремљена је и Стратегија 
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развоја локалних путева и улица на територији општине Соколац, која са 

посебном пажњом третира развој саобраћајница тако да услови у саобраћају 

омогуће повећање квалитета живота људи на територији општине Соколац. 

 

Аеродром Сарајево – локација Соколац 

 

У БиХ тренутно постоје 4 аеродрома: 

 Аеродром Сарајево; 

 Аеродром Бања Лука; 

 Аеродром Мостар; 

 Аеродром Тузла. 

 

Сва четири аеродрома имају дозволу за обављање међународног ваздушног 

саобраћаја. 

 

У 2018. години, на четири међународна аеродрома у БиХ укупно је остварено 

19.864 аеродромских операција, од тога на Аеродрому Сарајево 13.432 или 

67,61%, на Аеродрому Мостар 748 или 3,77%, на Аеродрому Тузла 4.006 или 

20,17% и на Аеродрому Бања Лука 1.678 или 8,45%. 

 

Укупан број превезених путника је 1.696.098, од чега долазећих 838.589, а 

одлазећих 857.509. Међународни аеродром Сарајево опслужио је укупно 

1.046.635 путника или 61,71% од укупног збира. Кроз Мостарски аеродром 

укупно је прошло 28.673 путника или 1,69%, а кроз Тузлански 584.610 путника 

или 34,47%. Аеродром Бања Лука опслужио је у 2018. години 36.180 путника 

или 2,13%.4 

 

Локација Сарајевског аеродрома често представља проблем при слијетању и 

полијетању авиона. Због тога и због великог броја магловитих дана у току 

године у сарајевској котлини, авиони морају да слијећу на друге околне 

аеродроме. Велики проблем је и велика бука авиона која омета живот 

становника у насељима Добриња и Бутмир. Пошто је тренутна локација 

Аеродрома Сарајево практично у средишту града, не постоји могућност 

доградње или проширивања постојећег аеродрома, него се траже адекватне 

локације ван града Сарајева. Већ дужи низ година стручњаци разматрају двије 

локације: Високо и Соколац. Обје локације су релативно близу града, имају 

повољнији рељеф, мање магловитих дана и изолованост од буке. 

 

Локација предвиђеног аеродрома на Гласиначком пољу је удаљена 38 

километара од Сарајева или 45 минута вожње аутомобилом. Влада Републике 

Српске је 1995. године била инвеститор пројекта „Полијетно-слијетне стазе 

                                            
4
 Подаци о промету аеродрома у БиХ у 2018. години, Дирекција за цивилно ваздухопловство 
БиХ 
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Аеродрома Соколац“, а фирма „Путеви“ Београд извршила сва неопходна 

мјерења и израдила Пројекат под називом „Полијетно-слијетна стаза 

Аеродрома Соколац“. Овај пројекат писте посједује Влада РС и Општина 

Соколац. По овом пројекту предвиђа се аеродром на Гласиначком пољу, јужно 

од Сокоца, између рјечице Решетнице и пута Подроманија - Рогатица. 

Надморска висина аеродрома је 866,5 метара, а референтна температура је 

25,2 °Ц.  

 

Положај ПСС омогућава прилажење из оба смјера. Због надморске висине у 

условима оштрије континенталне климе и са доста падавина, треба очекивати 

отежано одржавање маневарских површина у условима зимске експлоатације. 

У складу са стандардима и препорукама ИЦАО које доносе управе цивилног 

ваздухопловства појединих земаља, користе се савремени начини одржавања и 

зимског експлоатисања маневарских површина. 

 

У сарадњи са Архитектонско-грађевинским факултетом у Бањалуци и проф. др 

Емиром Фејзићем, Немања Ковачевић, дипломирани архитекта, израдио је 

пројекат „Аеродром Сарајево – локација Соколац“ који обухвата објекте који би 

служили путничком аеродрому капацитета једног међународног аеродрома, 

одговарајуће рулне стазе, спојне стазе, паркинг просторе за авионе и све 

саобраћајнице у комплексу. 

 

Овај пројекат садржи и разрађује: 

1. Идејно рјешење комплекса; 

2. Објекат терминала и гараже; 

3. Зграду контролног торња; 

4. Карго терминал и гаражу; 

5. Постројења за гориво, гараже и администрација; 

6. Зграду техничког комплекса (аеродромске службе); 

7. Хангари; 

8. Хотел и др. 

 

Идеја о аеродрому на Сокоцу је стара исто тако неколико деценија. Помињао се 

као војни аеродром у Лубурић пољу, као теретни и као путнички аеродром 

ширег међународног значаја. Планирана изградња треће траке преко превоја 

Романија дефинитивно би створила предуслове да се Гласиначко поље истакне 

у први план као локација за изградњу главног међународног аеродрома за БиХ. 

 

Енергетска инфраструктура 

 

Електроенергетске објекте на подручју општине чине објекти снабдијевања и 

дистрибуције електричне енергије: далеководи, трансформаторске станице и 

нисконапонска мрежа. 
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У Јавном предузећу „Електродистрибуција“ Републике Српске, Радна јединица 

Соколац, регистровано је 6.222 потрошача који су разврстани по групама 

потрошње: велепотрошња (високо напонска предаја) 34 потрошача, општа 

потрошња (занатство) 518 потрошача и домаћинство 5.670 потрошача. 

 

Комунална инфраструктура 

 

Водоснабдијевање и канализација 

 

Снабдијевање општине водом за пиће врши се са сљедећих изворишта: 

Биоштица, Геруша и Кржуљ, а њима управља ЈП „Врело Биоштица“ Соколац, 

које је у стечају. Поред ових јавних водовода исто предузеће управља и 

водоводом у МЗ Кнежина (Кетеновићи) и МЗ Каљина (Бања Лучица). Укупан 

број корисника је 4.639, од тога домаћинстава 4.342 и субјеката у привреди 

1139. 

 

Основни недостаци водоводног система: су неуређеност зона изворишта и 

појасева заштите, велики проценат губитка воде, недовољна пропустна моћ 

дистрибутивне мреже, велики број неисправних водомјера, неадекватна и 

неефикасна наплата дугова за утрошену воду. 

 

Шири центар општине има сепаратни систем фекалне и кишне канализације. 

Фекална канализација је углавном изграђена на дијелу ужег урбаног подручја, 

док шире приградско подручје још увијек посједује већи број септичких јама. 

Кишна канализација је урађена дјелимично на ужем урбаном подручју, али је 

углавном запуштена због нередовног одржавања и недостатка средстава 

потребних за њено одржавање. 

 

Пројектом изградње главног колектора за отпадне воде обухваћена је изградња 

главног колектора од Сокоца до Куле, са секундарним колекторима и 

прикључцима у насељу Подроманија. Циљ пројекта је да буду прикупљене 

отпадне воде из Подроманије и одведене до села Кула на Гласиначком пољу, 

посредством главног колектора на који ће бити прикључени секундарни 

колектори из насеља Мајдани и Брезјак, те градска канализација која сада иде у 

поток Решетница. Изградња главног колектора од Подроманије до Куле дио је 

треће компоненте великог пројекта „Снабдијевање водом и канализација у 

општини Соколац“, укупне вриједности око 6.000.000 КМ. 

 

Након уласка у реконструкцију водоводне и канализационе мреже на подручју 

општине, Oпштина Соколац је приступила изналажењу рјешења за проблеме 

пијаће и отпадних вода. 

 

Након идејног рјешења, настављени су разговори са пројектним тимом, Фондом 

за заштиту животне средине РС и ресорним министартвом.  
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Општина  Соколац жели својим грађанима обезбиједи питку воду одговарајућег 

квалитета, али ништа мање није значајан ни пројекат прераде отпадних вода. У 

наредном периоду активно ће се радити на изградњи постројења за третман 

пијаће и отпадних вода. 

 

За рјешавање проблема отпадних вода требаће идејно рјешење и пројектна 

документација. Постављањем два постројења за пречишћавање пијаћих и 

отпадних вода, у вриједности од око 2,5 милиона евра, осигурало би се у 

потпуности уредно водоснабдијевање на подручју општине.  

 

Прије двије године извршена је студија изводљивости свеобухватног 

рјешавања водовода и канализације на подручју општине Соколац, коју је 

инвестирала Европска инвестициона банка.  

 

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

подручју, представља један од приоритета који има за циљ да цјелокупна 

територија општине буде снабдјевена квалитетном водом за пиће, у области 

водоводне и канализационе инфраструктуре планирани су бројни пројекти. 

Најзначајнији проблеми у области водоснабдијевања и каналисања отпадних 

вода су мутноћа сирове воде и недостатак постројења за пречишћавање 

отпадних вода. Због значајних средстава потребних за реализацију ових 

пројеката, планирано је да иста буду обезбијеђена из редовних буџетских 

средстава, из кредитних средстава, те других извора финансирања. Приоритет 

су улагања у изградњу и проширење канализационе мреже, третман воде за 

пиће на изворишту Биоштица и изградња система за пречишћавање отпадних 

вода. 

 

Топловод 

 

Топловодом управља ЈКП „Соколац“. Извршена је санација секундарне 

топловодне мреже ужег дијела Сокоца са оспособљавањем прикључних 

инсталација за поједине стамбене објекте који су спојени са топловодном 

мрежом. Такође, изведени су радови на примарном топловоду који су 

котловницу у кругу „Нове Романије“ повезали са секундарном градском 

топловодном мрежом. Као сировина за гријање служи пилотина, сјечка и остали 

дрвни отпад. 

 

Саставни дијелови секундарне мреже су ревизиона окна са инсталираним 

вентилима за прикључне линије, саме секундарне топловодне линије и 

подстанице. На систем је прикључено 26.302 м2 стамбеног и пословног 

простора. Укупна гријана површина након проширења износи 131.592 м2, а 

укупне топлотне потребе корисника 27.479 МWх годишње. 
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Дугорочно рјешење за општину Соколац може да буде изградња нове енергане 

на биомасу која би била комбинованог типа (производња топлотне енергије за 

гријање града и производња електричне енергије за тржиште), а која би за 

гориво могла да користи дрвну биомасу (шумски отпад и отпад из дрвне 

индустрије) који се тренутно не користи или користи у врло малим количинама. 

 

Немаром менаџмента, стара топлана отишла је у стечај. Продати су 

грађевински објекти и опрема. Имовину је откупио нови инвеститор који је 

изградио објекат и отворио сервис и стовариште грађевинског материјала. 

Запослено је 15 радника. 

 

Стање јавне расвјете 

 

Општина Соколац намјерава да кроз поступак јавно - приватног партнерства 

реализује пројекат "Повећање енергетске ефикасности у систему јавног 

освјетљења општине Соколац. 

 

Реализацијом овог пројекта општина Соколац би добила енергетски ефикасан и 

одржив систем јавног освјетљења, тј. била би извршена  реконструкција 

постојеће јавне расвјете ЛЕД свјетиљкама, што омогућава уштеду електричне 

енергије и побољшање квалитета освјетљења. 

 

Телекомуникације 

 

У области телекомуникација и поштанског саобраћаја на подручју општине 

егзистирају „Поште Српске“ Радна јединица Соколац и МТЕЛ Бања Лука, 

Извршна јединица Источно Сарајево. 

 

2.10. СТАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 

У оквиру одрживог развоја животне средине потребно је 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 животне средине. 

 

На територији општине велики проблем представљају дивље депоније настале 

како резултат одлагања отпада од стране грађана на мјестима која нису за то 

предвиђена као што су: водотоци и њихове обале, појас магистралног, 

регионалних и локалних путева, подручја око изворишта, у шумама и на 

пољопривредним земљиштима. 
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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 у износу коју Општина плаћа Јавном комуналном предузећу 

„Комрад“ АД Рогатица. Наведена депонија је неуређена, односно не врши се 

евидентирање, разврставање и третман отпада. Град Источно Сарајево ће 

учествовати у рјешавању проблема депоније. 

 

У оквиру заштите животне средине потребно је водити рачуна и о достизању 

неутралности деградације земљишта. Неутралност деградације земљишта 

(ЛДН) је иницијатива која за циљ има заустављање активног губитка здравог 

земљишта усљед његове деградације. За разлику од ранијих приступа, ЛДН 

поставља за циљ управљање деградацијом земљишта, промовишући 

двосмјерни приступ мјера за избјегавање или смањивање деградације 

земљишта, заједно са мјерама за окретање тока (поништавање ефеката) раније 

деградације. Циљ је да се губици уравнотеже временом, како би се постигло 

стање у којем нема нето губитка здравог земљишта. Циљеви ЛДН-а су: 

 Одржати, тј. побољшати услуге екосистема; 

 Одржати или побољшати продуктивност како би се побољшала сигурност 

хране; 

 Повећати отпорност земљишта и становништва које зависи од 

земљишта; 

 Тражити синергију са другим циљевима заштите животне средине; 

 Ојачати одговорно управљање кориштењем земљишта. 

 

Развојни проблеми Развојне потребе 

 Лош квалитет водоводне мреже у 
појединим сеоским подручјима 

 Мутноћа сирове воде и недостатак 
постројења за пречишћавање отпадних 
вода 

 Недовољно водоснабдијевање питком 
водом, неадекватна заштита зоне 
изворишта на подручју општине 

 Неуређена корита ријека и потока  

 Неконтролисано одлагање свих врста 
отпада, дивље депоније  

 Недовољно развијена свијест грађана по 
питању одлагања отпада и др. 

 Изградња и проширење канализационе 
мрежа 

 Изградња система за пречишћање 
отпадних вода 

 Изградња постројења за припрему воде за 
пиће 

 Осигурати питку воду доброг квалитета за 
грађане Сокоца  

 Чишћење дивљих депонија, корита ријека и 
потока 

 Подизању еколошког нивоа свијести 
грађана путем едукације 

 Имплементација ЛЕАП-а 
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2.11. ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 
 

Рад Административне службе Општине организован је у оквиру стручне службе 

и четири одјељења: 

1. Одјељење за општу управу; 

2. Одјељење за привреду и финансије; 

3. Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове; 

4. Одјељење за локални развој. 

 

Одјељење за општу управу 

 

Одјељење за општу управу припрема одлуке и друге акте из своје надлежности, 

врши стручне послове који се односе на послове пријемне канцеларије, 

послове грађанских стања, матичне књиге, држављанство, лично име и друго, 

борачко-инвалидску заштиту, радне односе и социјалну заштиту грађана, 

архиву, овјеру потписа, преписа и рукописа, издавање увјерења из јавних 

регистара, пружање правне помоћи, послове дактилографа, послове чишћења 

и физичког обезбјеђења објекта, те друге послове органа управе који нису у 

надлежности других одјељења. 

 

Одјељење за привреду и финансије 

 

Одјељење за привреду и финансије је дефинисано кроз двије организационе 

јединице - Одсјек за привреду и друштвене дјелатности и Одсјек за финансије и 

буџет. 

 

Одсјек за привреду и друштвене дјелатности врши стручне и управне послове 

који се односе на студијске и аналитичке послове из области привреде и 

друштвених дјелатности, приватног предузетништва, науке и културе, здравства 

и информисања, области образовања, васпитања, омладинског организовања, 

невладиних организација, спорта и физичке културе, као и друге послове који 

му се ставе у надлежност. 

 

Одсјек за финансије и буџет врши стручне и друге послове који се односе на 

праћење остваривања политике финансирања у општини, припрема нацрт 

буџета, завршни рачун, прати приходе извршења и расходе буџета, врши 

контролу правилности и законитости кориштења буџетских средстава, 

финансијско, материјално и рачуноводствено пословање Општинске управе, 

фондова и других органа који се финансирају из буџета општине, израђује 

извјештаје и информације из ове области и доставља их на увид надлежним 

органима, као и друге послове који му се ставе у надлежност. 
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Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове 

 

Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове врши стручне 

и управне послове који се односе на примјену просторно-планске 

документације, издавање локацијских услова и одобрења за грађење, технички 

преглед објеката и издавање грађевинских и употребних дозвола, врши 

контролу инвестиционо-техничке документације, надзор над дјелатностима у 

оквиру надлежности одјељења, утврђује висину накнада за једнократну ренту и 

уређење градског грађевинског земљишта, води евиденцију о становима на 

подручју општине Соколац, врши контролу законитог обрачуна откупне цијене 

стана, врши упис оснивања заједница етажних власника зграда у Регистар, 

води геодетско-информациони систем, као и друге послове који му се ставе у 

надлежност. 

 

У Одјељењу постоји организациона јединица Одсјек комуналне полиције који 

обавља све послове из надлежности комуналне полиције одређене Законом о 

комуналној полицији („Службени гласник РС„ број: 28/13), и одлукама начелника 

и Скупштине општине Соколац. 

 

Одјељење за локални развој 

 

Одјељење за локални развој врши стручне и управне послове који се односе на 

локални развој и планирање локалног развоја у областима пољопривреде, 

водопривреде, просторног планирања, екологије и заштите животне средине, 

туризма, угоститељства, занатства и трговине. Такође, израђује пројекте за 

сваку наведену област, успоставља сарадњу са вишим нивоима власти у 

Републици Српској и БиХ, међународним организацијама и фондовима и 

обавља друге послове који му се ставе у надлежност. 

 

Стручна служба и кабинет начелника 

 

Стручна служба Скупштине општине и кабинет начелника општине обезбјеђују 

стручно и рационално обављање послова органа и функционера општине. 

 

Стручна служба Скупштине општине обавља стручне, организационе и друге 

послове за потребе Скупштине општине,комисија,савјета и одбора Скупштине 

општине, пружа стручну помоћ одборницима у извршавању њихових 

одборничких дужности, врши стручне и административно- техничке послове за 

потребе клубова одборника Скупштине општине, припрема материјале за 

сједнице скупштине и њених радних тијела, стара се о њиховој достави 

одборницима односно члановима радних тијела и другим лицима који се 

позивају на сједнице, обавља организационе и техничке послове у вези са 

одржавањем сједница Скупштине општине и њених радних тијела,обавља и 

друге послове везане за рад Скупштине општине. 



85 
 

Кабинет начелника општине обавља стручне,организационе и друге послове за 

потребе начелника општине, припрема нацрте и приједлоге аката које доноси 

начелник општине, стручно помаже начелнику у вршењу његових дужности у 

управљању људским ресурсима и рјешавању приспјелих предмета и стара се о 

уредном достављању свих аката које доноси начелник општине, прати и 

информише начелника о извршавању свих аката које доноси Скупштина 

општине и начелник општине. Обавља савјетодавну функцију, у смислу 

савјетовања начелника и замјеника начелника из области развоја општине, 

економских питања, борачко-инвалидске заштите, повратка, јавних набавки и 

интерне ревизије. 

 

Кабинет начелника општине обавља организационе и административно-

техничке послове за потребе начелника и замјеника начелника, усклађује рад 

кабинета са другим организационим дијеловима у општинској управи и  

надлежним државним органима, врши послове у вези са оцјеном 

усаглашености са законом аката предузећа и установа на које начелник 

општине даје сагласност, припрема и организује радне састанке за потребе 

начелника општине и протоколарне пријеме, организује сарадњу начелника 

општине са средствима информисања, учествује у припреми сарадње општине 

са другим градовима и општинама, организује јавне наступе овлаштених 

радника Општине, послове у вези са представкама упућеним начелнику 

општине, послови техничког секретара за потребе начелника и замјеника 

начелника општине, врши допуну новим и ажурирање постојећих садржаја веб 

странице општине Соколац, обавља и друге послове по налогу начелника 

општине. 

 

Руковођење општинском управом 

 

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 који обавља послове које му повјери 

начелник општине и замјењује га у случају његове одсутности или 

спријечености. 

 

Начелник општине доноси рјешење о распоређивању радника на послове и 

радне задатке. Радом одјељења руководе начелници одјељења. Радом одсјека 

руководи шеф одсјека. Начелник одјељења, по посебном овлаштењу начелника 

општине, доноси и потписује акте из дјелокруга рада одјељења. 
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Анализа буџета општине Соколац 

 

 
 

Буџет општине представља процјену годишњих прихода, помоћи и 

финансирања и процјену годишњих расхода. Нажалост, буџет општине још 

увијек нема развојну компоненту и социјалног је карактера. У будућности треба 

настојати да се колико је год могуће укључи развојна компонента у планирање 

буџета, те да се у што већој мјери користе грантови, фондови и друга доступна 

средства за одрживи развој општина. Буџет општине је недовољан да подмири 

текуће потребе и потребе које су везане за развој општине. 

 

Потребно је креирати систем континуираног праћења и планирања средстава у 

буџету општине намијењених што потпунијој реализацији стратешких циљева 

предвиђених овим документом. Успостављање ефикасног и одрживог 

механизма за управљање развојем локалне заједнице један је од основних 

предуслова за успјешну имплементацију Стратегије. 

 

Скупштина општине Соколац усвојила је Приједлог буџета за 2020. годину од 

8.460.200 КМ. Према усвојеној одлуци, буџет ће чинити порески приходи од 

3.773.500 КМ, непорески приходи и грантови 2.931.600 КМ, трансфери између 

различитих јединица власти 351.000 КМ, примици за нефинансијску имовину 

815.000 КМ и примици од финансијске имовине и задуживања, те остали 

примици 589.000 КМ.  

 

 

 

 

 

 

 



87 
 

2.12. СВОТ (ЕНГ. SWOT) АНАЛИЗА ОПШТИНЕ СОКОЛАЦ 
Општа СВОТ анализа 

СНАГЕ СЛАБОСТИ 

 Повољан географски положај 

 Близина Сарајева и Источног Сарајева 
као великог тржишта у БиХ 

 Активан однос руководства општине 
према развојним проблемима 

 Спремност и одлучност руководства 
општине за подстицај локалног развоја 

 Расположивост природним и просторним 
богатствима, природним обновљивим 
ресурсима 

 Постојање услова за производњу здраве 
хране 

 Традиција, знање и искуство у области 
дрвопрерађивачке, месне, текстилне, 
кожарске и металне индустрије, 
пољопривреде и сточарства и 
хотелијерства 

 Општинско издвајање стипендија 

 Очувана животна средина 

 Релативно јефтина радна снага 

 Развијен локални информативни систем 

 Постојање идеалних природних услова 
за развој туризма 

 Постојање кадровских услова за 
отварање породилишта и већи степен 
здравствене заштите 

 Расположивост значајним површинама 
пољопривредног земљишта 

 Постојање кадровских ресурса 

 Развијен НВО сектор 

 Уситњеност пољопривредних посједа и 
слаба заинтересованост за 
пољопривредну производњу 

 Недостатак стручњака за припрему и 
реализацију развојних пројеката 

 Неажурна просторно - планска 
документација 

 Недовољно изграђена комунална 
инфраструктура 

 Недовољно изграђена туристичка 
инфраструктура 

 Низак обим индустријске производње 

 Низак степен обраде дрвета 

 Ниско профитабилна привредна 
структура 

 Пасиван лични и друштвени однос према 
предузетништву 

 Неразвијеност партнерства између јавног 
и приватног сектора 

 Неусклађена понуда радне снаге 

 Незапосленост 

 Одлазак младих и способних кадрова 

 Низак ниво употребе информационо-
комуникационих технологија 

 Лоша опремљеност јавних установа из 
области здравства, школства и социјалне 
заштите 

 Низак природни прираштај 

 Недостатак породилишта 

ШАНСЕ ПРИЈЕТЊЕ 

 Коришћење јавно-приватног партнерства 

 Проактиван приступ средствима домаћих 
и страних фондова и институција 

 Развој туризма 
 Довршетак приватизације државног сектора 

 Доношење новог просторног плана 
општине Соколац у служби развоја 

 Покретање дијела предратних 
производних капацитета 

 Боља сарадња са невладиним сектором 

 Развој пољопривредног сектора и здраве 
хране 

 Отварање нових МСП и већи број 
предузетника 

 Модернизација и проширење локалне 
путне мреже 

 Финализација дрвних и пољопривредних 
производа 

 Повећање стопе наталитета 

 Задржавање становништа у руралним 
подручјима-побољшање услова живота и 
рада руралног становништва у руралном 
подручју 

 Непостојање институција за 
цертификовање пољопривредних 
производа  

 Престанак финансирања локалних 
заједница од стране виших нивоа власти 

 Мањи број доступних грантова из 
домаћих и страних фондова 

 Превелико запошљавање у општинску 
управу без одговарајућег кадровског 
јачања 

 Глобална економска криза 

 Дестимулативан амбијент за пословне 
иницијативе 

 Неорганизована домаћа производња и 
висок степен сиве економије 

 Присуство застарјелих технологија 

 Неусклађеност образовног система са 
захтјевима тржишта 

 Неконтролисан увоз роба и гушење 
домаће производње 

 Незадовољавајући рад контролних 
механизама 
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Секторска СВОТ анализа 

СНАГЕ СЛАБОСТИ 

Привреда и предузетништво 

 Повољан геостратешки положај 

 Повољни услови за развој дрвне 
индустрије 

 Отвореност према ино инвестицијама, 

 Постојање услова за развој МСП 

 Релативно јефтина радна снага 

 Постојање великог броја банака и 
осигуравајућих друштава 

 Добра координација нивоа власти 

 Спремност локалне власти на сарадњу 

 Минимална индустријска производња 

 Неорганизованост приватног сектора 

 Слаби ефекти приватизације 

 Незаступљеност финалне производње у 
дрвној индустрији 

 Недовољан број стручних кадрова 

 Недостатак финансијских улагања у 
области предузетништва 

 Недостатак базе података о привредним 
ресурсима 

Пољопривреда и рурални развој 

 Природна богатства (шуме, шумски 
плодови и љековито биље, вода и друго) 

 Постојање услова за развој производње 
здраве хране 

 Релативно јефтина радна снага 

 Квалитетно пољопривредно земљиште 

 Могућност развоја сточарства 

 Незагађена животна средина 

 Повољни климатски услови за одређене 
пољопривредне културе 

 Повољни услови за пластеничку и 
стакленичку производњу 

 Повољни услови за пчеларство 

 Неорганизована дистрибуција 
пољопривредних производа 

 Непостојање откупних станица 

 Непостојање локалне мљекаре 

 Неуређен систем откупљивања 
пољопривредних производа од стране 
локалних предузетника 

 Лоше стање локалних путних мрежа 

 Слаба информисаност о доступним 
подстицајима за област пољопривреде, 
сточарства и др. 

 Недостатак основног капитала 
домаћинстава за покретање мини 
производње 

 Неповољна старосна структура 

 Непланска производња 

 Застарјела механизација 

Туризам 

 Повољан стратешки и географски 
положај 

 Природна богатства (шуме, шумски 
плодови и љековито биље, вода и друго) 

 Разноликост природних туристичких 
вриједности 

 Постојање ресурса за све врсте туризма 
(еко, етно, културног итд.) и археолошких 
налазишта, 

 Очуваност животне средине 

 Богато културно-историјско насљеђе 

 Здрава храна и традиционална кухиња 

 Близина туристичких центара (Вишеград, 
Сарајево, Јахорина) 

 Непостојање потребних смјештајних 
капацитета за туристе 

 Минимална активност НВО сектора 
Непостојање плана развоја туризма 
општине Соколац 

 Минимална улагања у туристичку 
инфраструктуру 

 Недостатак свијести о значају и 
могућностима туристичке привреде 

 Недовољно препознатљив туристички 
производ 

 Недостатак хотела високе категорије са 
већим смјештајним капацитетима 

Инфраструктура 

 Развијена локална путна мрежа 

 Постојање добре електро-енергетске 
инфраструктуре 

 Изворишта водоснабдијевања довољна 

 Отвореност према ино-инвестицијама 

 Истекао урбанистички план 

 Лоши локални путеви 

 Нема санитарне заштите изворишта 

 Неразвијена и застарјела 
инфраструктура 

Локална самоуправа 

 Опредјељеност за реформу 

 Повољна полна и старосна структура 

 Неријешени имовинско-правни односи 

 Неажуриране евиденције (катастар и 
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 Израђена веб страница 

 Сарадња са свим нивоима власти, 
међународним организацијама и НВО 
сектором 

 Сарадња са Савезом општина и градова 
Републике Српске 

 Транспарентност процедура (јавне 
набавке, додјела грађевинског 
земљишта, закуп пословних простора) 

 Професионалан однос према странкама 
(грађани и правна лица) 

друге) 

 Недостатак кадрова 

 Лоша и застарјела информатичка опрема 

 Неувезаност служби (непостојање базе 
података и интра-мреже) 

 Слаба информатичка писменост кадра 

 Непостојање система праћења 
напредовања службеника (нема система 
награђивања/кажњавања, нема „норме“) 

 Слаба укљученост социјалних партнера 
(грађана/привредника/НВО) у 
одлучивање 

 Непостојање свијести о регионалним и 
међународним стандардима у раду 
управе 

 
Здравствена и социјална заштита 

 Формирани тимови породичне медицине 

 Планско улагање у капацитете и опрему 

 Континуирана едукација кадрова у 
здравству 

 Активан Центар за социјални рад 

 Континуирана помоћ социјално 
угроженим категоријама 

 Кадровска оспособљеност здравствених 
и социјалних установа 

 Спремност општинске власти и локалне 
заједнице да унаприједи здравствену и 
социјалну заштиту 

 Недовољна мотивисаност запослених 

 Недовољна финансијска средства 

 Лоша опремљеност установа 

 Висока стопа морталитета 

 Пад наталитета 

 Слаба превентивна заштита жена 

 Подручне амбуланте ван функције 

Образовање, култура и спорт 
 

 Млад и стручан кадар заинтересован за 
стално учење и усавршавање 

 Увођење нових и савремених метода у 
настави и учењу 

 Омладина заинтересована за културу и 
спорт 

 Активна удружења и клубови 

 Традиција у области спорта и културе, 

 Развијен НВО сектор 

 Спремност локалне самоуправе за 
сарадњу 

 Значајан број регистрованих спортских 
клубова на подручју општине, као и 
интересовање младих за спорт 

 Значајни досадашњи успјеси и резултати 

 Добри услови за тренинге и такмичења у 
погледу спортске инфраструктуре 

 Стручни кадар, спортски тренери 

 Недовољна опремљеност школа 

 Непостојање канцеларије за младе 

 Појава бијеле куге 

 Миграције омладине, стручњака и 
интелектуалаца ка урбаним срединама 

 Слаба развијеност менаџмента спортских 
клубова 

 Недостатак базе података о чланству у 
спортским клубовима 

 Слабо информисање јавности о раду 
клубова и резултатима 

 Лоша комуникација између спортских 
клубова и професора физичког 
васпитања 

 Недовољно повлачење средстава из 
буџета РС 

 Недостатак Правилника о вредновању 
спортских резултата и награђивању 
спортиста 
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Млади и омладинска политика 

 Природни предуслови за привредни 
развој општине 

 Постојање више високошколских 
установа на територији Града Источно 
Сарајево који нуде могућност 
образовања 

 Доступне школе за информатичке 
курсеве и курсеве страних језика 

 Курсеви страних језика у организацији 
Завода за запошљавање РС 

 Висок потенцијал за развој туризма 

 Постојање високе школе на територији 
општине која нуди студијске програме 
који развијају предузетнички дух и 
вјештине 

 Недостатак финансијских средстава за 
системско рјешавање питања повратка 
младих 

 Лоша информисаност шире јавности о 
постојању програма и о активностима 
омладинских организација, општинске 
управе, међународних и домаћих НВО 

 Висок проценат необразованог 
становништва 

 Пасивност/апатија младих људи и 
незаинтересованост за живот на селу 

 Високе каматне стопе на кредите за 
отпочињање сопственог бизниса 

 Застарјела техника и технологија 
постојећих производних капацитета у 
општини 

 Незаинтересованост послодаваца за 
промјене и запошљавање према 
стварним компетенцијама радника 

Животна средина 

 Очувана животна средина (мало 
загађивача) 

 Природна богатства (шуме, шумски 
плодови и љековито биље, вода и друго) 

 Развијен НВО сектор са еколошким 
предзнаком 

 Постојање дивљих депонија 

 Нерационална искориштеност природних 
ресурса 

 Недовољна заштита животне средине 

 Слаба активност НВО сектора са еко 
предзнаком 

 

 

 

 

 

ШАНСЕ ПРИЈЕТЊЕ 

Привреда и предузетништво 

 Кориштење јавно – приватног 
партнерства за развој 

 Везивање малих бизниса за велике 

 Кориштење различитих модалитета 
финансирања развојних пројеката 

 Активно коришћење предприступних 
фондова ЕУ 

 Покретање дијела постојећих и нових 
индустријских капацитета 

 Развој МСП 

 Високе и промјењиве каматне стопе на 
кредитна средства за развој привреде 

 Свјетска економска криза 

 Негативне посљедице приватизације 

 Присуство сиве економије 

 Правна несигурност (честе измјене и 
неусклађеност прописа) 

 Нестабилно и недовољно испитано 
тржиште 

 Одлив кадрова 
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Пољопривреда и рурални развој 

 Развој пољопривредног сектора и 
здраве хране 

 Капитал, знање и искуство наших људи 
у ширем региону 

 Партнерски односи локалне заједнице 
према пољопривредним произвођачима 

 Брендирање домаћих производа 

 Давање необрађеног пољопривредног 
земљишта под концесије 

 Давање подстицаја ѕа пољопривреду 

 Оснивање развојне агенције за 
планирање и помагање грађанима и 
привредницима 

 Пластеничка и стакленичка производња 

 Повлачење средстава из домаћих и 
иностраних фондова 

 Побољшање услова живота и рада 
руралног становништва у руралном 
подручју 

 Немотивисаност становништва за 
бављење пољопривредом 

 Нестабилно и недовољно испитано 
тржиште 

 Несигуран пласман и откуп 
пољопривредних производа 

 Недовољни подстицаји за пољопривредни 
и рурални развој 

 Зависност пољопривреде од временских 
услова 

 Свјетска економска криза 

 Либерализација увоза пољопривредних 
производа 

 Незаинтересованост локалних 
предузетника за откуп производа од 
пољопривредних произвођача 

Туризам 

 Развој сеоског, еко и етно туризма 

 Оснивање „Романијске куће“ 

 Оснивање етно села 

 Брендирање домаћих производа 

 Повећања смјештајних капацитета на 
селима кроз мини пројекте опремања и 
регистрације домаћинстава 

 Промоција туристичких потенцијала 
општине кроз увезивање туристичке 
организације и НВО сектора 

 Туристичка конкуренција 

 Изражен интерес за свјетске туристичке 
дестинације 

 Непредвидиви унутрашњи развојни 
процеси, нарочито политичка ситуација 

 Неразумијевање улоге туризма у 
економском социјалном и просторном 
развоју 

 Недовољна заштићеност туристичких 
простора од индивидуалне градње 

Инфраструктура 

 Санација постојеће и изградња 
потребне канализационе мреже 

 Заштита изворишних зона 

 Доношење новог Урбанистичког плана 

 Боље одржавање и доградња локалне 
путне мреже 

 Рјешавање система гријања 

 Немотивисаност донатора за инвестиције 

 Недостатак средстава 

 Свјетска економска криза 

Локална самоуправа 

 Кориштење државних и недржавних 
фондова, грантова и других извора 
средстава за реформу локалне управе 

 Успостава трајног дијалога и 
кооперације са јавним, приватним и 
НВО сектором 

 Успостава што више услуга помоћу е-
управе (изводи из м.к, увјерења, упити) 

 Континуирано стручно оспособљавање 
и усавршавање кадрова 

 Лош механизам санкционисања 
непоштовања одлука општине 

 Опструкције одређеног броја 
грађана/приватних предузетника којима 
одговара слаба и неефикасна општинска 
власт 

 Мањак финансијских средстава 
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Здравствена и социјална заштита 

 Помоћ донатора 

 Учешће у разним пројектима 

 Сарадња са Министарством здравља и 
Фондом здравственог осигурања 

 Повећање квалитета и квантитета 
здравствених услуга 

 Координирано дјеловање свих 
друштвених фактора у помоћи 
социјално угроженим 

 Заинтересованост родитеља за 
подршку дјеце са потешкоћама у 
развоју 

 Повећање стопе наталитета кроз фонд 
„Мајка и дијете“ 

 Оснивање и развој нових 
специјалистичких одјељења 

 „Одлив мозгова“ (Вrain Drain) 

 Повећање броја породица са 
дисфункционалитетом 

 Недостатак просторних и техничких услова 

 Све више старог становништва 

 Повећана стопа алкохолизма и 
наркоманије 

 Све више становника у стању социјалне 
потребе на коју институције не могу 
адекватно финансијски одговорити 

 Нестабилност фармацеутског тржишта 

 Мањи број осигураника 

 Неизвјесност у финансирању пројеката из 
социјалне заштите 

Образовање, култура и спорт 

 Помоћ локалне заједнице у рјешавању 
постојећих материјалних проблема 

 Увођење нових образовних профила у 
складу са планом развоја општине и 
потребама локалне привреде 

 Награђивање ученика са добрим 
успјехом 

 Стипендирање дефицитарних профила 
са високим образовањем 

 Доношење посебних програма који се 
тичу најугроженијег дијела 
становништва 

 Учешће у позивима и пројектима 

 Успјешно спортско представљање 
општине на међународној сцене 

 Организација спортских такмичења у 
Сокоцу 

 Комплетирање спортског центра 
изградњом базена 

 Кориштење спортске дворане за 
ученике средње школе, заинтересоване 
групе грађана 

 Организација манифестација културно 
забавног и другог садржаја 

 Развој маркетинг менаџмента 

 Социјално незадовољство 

 Пад животног стандарда грађана 

 Демотивисаност младих за промјене 

 Неусклађеност образовног система са 
захтјевима тржишта 

 Смањивање броја радних мјеста у 
школама због смањења броја дјеце 

 Запостављеност културе и спорта у односу 
на друге области 

 Ограничена средства за реализацију 
културних и спортских манифестација 

 Престанак тренирања спортиста кад би 
требали да постижу значајније резултате 

 Одлазак младих спортиста у друге 
спортске клубове 

 Употреба стимулативних средстава, 
допинг у спорту 

 Рад теретана без надзора стручног лица 
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Млади и омладинска политика 

 Пројекти УСАИД-а, УНДП-ја и других 
домаћих и међународних невладиних 
организација намијењених повратку 
младих у рурална подручја 

 Ниже каматне стопе на кредите за 
стамбено збрињавање младих брачних 
парова, на пољопривредне кредите и 
кредите за МСП 

 Омладинска политика РС и задаци свих 
нивоа власти у њеној реализацији 

 Стратегија развоја општине 

 Отварање Центра за унапређење 
пољопривреде брдско-планинског 
подручја Соколац 

 Проширење индустријске зоне и 
могућности запошљавања 

 Економска криза и мањак радних мјеста 

 Социјално незадовољство усљед 
незапослености и лоше економске 
ситуације домаћинстава 

 „Одлив мозгова“ (Вrain Drain) 

 Повећање броја породица са 
дисфункционалитетом 

 Пад наталитета (бијела куга) 

 Недовољан прилив страних инвестиција 

 Лоши резултати приватизације 

 Успорен раст и развој привреде и 
пољопривреде 

Животна средина 

 Санација дивљих депонија 

 Коришћење фондова за заштиту 
животне средине 

 Заштита изворишта пијаће воде 

 Могућност одрживог искориштавања 
природних ресурса 

 Јачање цивилног сектора 

 Даље загађење изворишта 

 Повећање броја дивљих депонија 

 Неконтролисано кориштење природних 
ресурса 

 Недостатак финансијских средстава за 
системско рјешавање проблема 

 Даље загађење изворишта 
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ВИЗИЈА 

 
Визија руководства општине је да она постане једна од најразвијенијих 

у Републици Српској, односно у БиХ, са развијеном привредом и 
пољопривредом, високом стопом запослености и одговарајућим 

животним стандардом, развијеним туризмом и интензивним културним 
и спортским дешавањима, добром здравственом и социјалном 

заштитом, квалитетним образованим системом, оптималном 
комуналном структуром, еколошки чиста и са минималном али 

ефикасном и транспарентном, модерном локалном самоуправом као 
сервисом њених грађана. 

 

3. РАЗВОЈНА ВИЗИЈА, СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ, ОПЕРАТИВНИ 
ЦИЉЕВИ И МЈЕРЕ 

 

3.1. ВИЗИЈА 
 

Процес стратешког планирања развоја и идентификовања стратешких питања 

започиње одређивањем приоритета, тј. питања која су  важна за постизање 

жељене будуће визије општине Соколац и која су се показала важнима у 

анализи. Стратешко питање тражи начине да се утиче на слабе стране, гради 

на јаким странама, реагује на пријетње и да се искористе могућности у циљу 

остварења визије.  

 

Визија нам указује на нужност вредновања људских и материјалних 

потенцијала ради стварања богатства и благостања, не само кроз остварено у 

облику економских користи, већ и кроз стварање нових могућности у оквиру  

друштвеног живота подручја. У овоме изузетан значај има укључивање 

локалног становништва и других институција и привредних субјеката, њихово 

упознавање и симултано прилагођавање новим условима пословног дјеловања, 

јачање конкурентности на локалном, регионалном и глобалном тржишту те 

подстицање новог квалитета и развоја туристичке понуде општине Соколац. 
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3.2. СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ 
 

За остварење визије потребно је јасно дефинисати стратешке циљеве који 

истовременом представљају и стратешку платформу и смјернице за 

управљање локалном заједницом. Развој је могуће остварити добро зацртаним 

циљевима, континуираним напорима за њихово остваривање и адекватним 

мониторингом реализације. 

 

Дефинисани стратешки циљеви, уважавајући реалне материјалне, кадровске, 

финансијске и друге услове локалне власти, наглашавају ургентна подручја, тј. 

области у којима је потреба ефикасног управљања и интервенције највећа. 

Узимајући у обзир њихов начелни, тј. универзални карактер, у оквиру Стратегије 

су, према приоритету, препознати сљедећи циљеви: 

 

 

 

СТРАТЕШКИ 
ЦИЉЕВИ РАЗВОЈА 

ОПШТИНЕ СОКОЛАЦ 
ЗА ПЕРИОД 2020-

2030. ГОДИНЕ 

Стратешки циљ 
1 

Развој 
привреде и 

предузетништва 

 

Стратешки циљ 
2 

Развој 
инфраструктуре 

Стратешки циљ 
3 

Изградња 
модерне 
локалне 

самоуправе 

Стратешки циљ 
4 

Унапређење 
општег 

животног 
стандарда 

грађана 

Стратешки циљ 
5 

Очувана 
животна 
средина 



96 
 

 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 1. РАЗВОЈ ПРИВРЕДЕ И ПРЕДУЗЕТНИШТВА - Општина 

има оптималан географски положај и потребне предуслове за покретање и 

изградњу снажне привреде и предузетништва. Обзиром да је веома богата 

шумом има све предуслове за снажан дрвопрерађивачки сектор, са већим 

степеном финализације производа. Очувани природни ресурси, разноврсност 

природних услова чине ово подручје идеалним за развој сеоског/руралног 

туризма, али и планинског, авантуристичког, спортског и др. 

 

Такође постоје сви потребни предуслови за развијену пољопривредну 

производњу органске хране за коју све више постоји тржиште. Близина 

Сарајева чини подручје општине привлачним за инвестиције у различитим 

областима. Општина је богата природним ресурсима који нису искоришћени на 

адекватан начин. Велике површине земљишта се не обрађују, пољопривредна 

домаћинства производе храну али само за сопствене потребе и нису 

комерцијалног карактера. 

 

Кораци које је потребно предузети у функцији реализације овог стратешког 

циља ће укључивати подршку у изградњи снажне предузетничке 

инфраструктуре, подстицање индивидуалних пољопривредних произвођача на 

планску производњу у складу са захтјевима тржишта, те њихово организовање 

и увезивање, оснаживање дрвне индустрије са повећањем степена 

финализације производа, подстицање развоја туризма и улагање у промоцију 

туристичких потенцијала општине. 

 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 2. РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ - Инфраструктурна улагања 

су финансијски најзахтјевнија. Инвестирање у основну инфраструктуру 

подразумијева свеобухватно подизање инфраструктурних капацитета. 

Инфраструктурни пројекти се не спроводе изоловано, без унапређења осталих 

елемената привредног окружења, а захтијевају дугорочно финансијско 

планирање. Изграђена инфраструктура обухвата, не само трошак изградње, 

већ и значајан трошак за одржавање. 

 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 3. ИЗГРАДЊА МОДЕРНЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ - 

Савремена, модерна локална самоуправа почива на сљедећим принципима: 

правна сигурност, отвореност, одговорност, ефективност и ефикасност, јавност 

и транспарентност.  

 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 4. УНАПРЕЂЕЊЕ ОПШТЕГ ЖИВОТНОГ СТАНДАРДА 

ГРАЂАНА - Животни стандард грађана је сложен и вишедимензионалан појам 

који представља укупност услова живота и рада становништва одређеног 

подручја или шире у одређеном временском периоду. За потребе израде ове 

Стратегије, под животним стандардом обухваћени су сви аспекти живота 
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становника општине који њихов свакодневни живот чине мање или више 

квалитетним. 

 

Како ће грађани неке општине живјети и како ће се осјећати у својој средини, 

зависи од низа фактора међу којима су, на првом мјесту, зараде и примања, 

добра здравствена превенција и адекватна здравствена заштита коју покрива 

обавезно здравствено осигурање, социјална заштита, висок ниво квалитета и 

доступност свих нивоа образовања, културни садржаји, развијен спортски живот 

у општини, уређена омладинска политика и култура становања, као и 

задовољавајућа инфраструктура у општини (путеви, објекти, електро-мрежа и 

слично).  

 

Одрживи развој општине мора укључивати обезбјеђење високог нивоа 

квалитета услуга у наведеним областима као и обезбјеђивање услова за 

повратак младих стручњака, позитивне миграције (ка општини), враћање 

младих на село и пораст наталитета. 

 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 5. ОЧУВАНА ЖИВОТНА СРЕДИНА - Постојеће стање у 

области животне средине је дјелимично резултат општих друштвених и 

економских околности без чије претходне промјене није било могуће рјешавање 

проблема у овој области. Ниво економске развијености, карактер привредне 

структуре и последице транзиционих мера опште су околности које снажно 

утичу на стање у области животне средине.  

 

Основни проблеми су дивље депоније и управљање отпадом (управљање 

комуналним отпадом, управљање отпадним водама), некоординисане 

активности, неспровођење прописа, и низак ниво знања о проблемима у 

области животне средине итд. Стварање претпоставки за интензивније 

укључивање организација цивилног друштва у процесе доношења одлука у 

области животне средине и од значаја за ову област подразумијева њихово 

институционално јачање. 
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3.3. ОПЕРАТИВНИ ЦИЉЕВИ И МЈЕРЕ 
 

Дефинисани оперативни циљеви 

 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ 

1. Развој привреде и предузетништва 

1.1. Јачање малог и средњег предузетништва 

1.2. Стварање одрживог и економски ефикасног сектора дрвне индустрије 

1.3. Унапређење пољопривредне и сточарске производње 

1.4. Повећање квалитета туристичке понуде и осигурање веће 
препознатљивости 

2. Развој инфраструктуре 

2.1. Унапређење водоводне и канализационе инфраструктуре 

2.2. Унапређење енергетске ефикасности 

2.3. Модернизација путне инфраструктуре 

2.4. Доношење комплетне просторно-планске документације 

3. Изградња модерне локалне самоуправе 

3.1. Ефикасна локална самоуправа 
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Мјере Стратешког циља 1 

 

Стратешки 

Циљ 1. 
Развој привреде и предузетништва 

Оперативни 

циљ 1.1. 
Јачање малог и средњег предузетништва 

 

Мјера  

1.1.1. 
Подршка развоју предузетништва 

 
Опис мјере 

Удружење тренера ЦЕФЕ у БиХ од 2005. године активно пружа подршку развоју 

предузетништва у БиХ. Основа рада је међународно призната ЦЕФЕ методологија, настала и 

развијана у Њемачкој.  ЦЕФЕ  методологија представља свеобухватан скуп вјежби и 

инструкција осмишљених да стимулишу позитивне промјене у различитим развојним 

процесима путем метода искуственог учења. На тај начин, учесницима се омогућава да 

развију своје предузетничке вјештине и да на забаван начин и у сигурном окружењу проживе 

ситуације које их чекају у пословном свијету, те да сагледају сопствене ресурсе и снаге и 

прилагоде властито понашање. 

 

Ради унапређења подстицајних политика на локалном нивоу и координације и сталног 

унапређења система подршке, ЦЕФЕ БиХ је у 2019. години иницирао успоставу Мреже 

подршке предузеништву – неформалне коалиције институција, организација и компанија. 

Чланице Мреже промовишу активан однос у подршци предузетницима, сарадњу на развоју 

нових потицајних политика и унапређење јавне перцепције предузетништва. Један од 

кључних практичних алата за реализацију мисије Мреже подршке предузетништву је  ЦЕФЕ  

програм подршке предузетништву. 

 

ЦЕФЕ  програм подршке предузетништву на подручју општине Соколац, реализује се на 

основу Уговора о сарадњи Општине Соколац и Удружења тренера  ЦЕФЕ  у БиХ. 

Реализација активности подржана је од стране Амбасаде САД у БиХ и Општине Соколац. 

Кроз  ЦЕФЕ  програм подршке предузетништву, полазницима ће бити осигурана обука у 

јачању личних предузетничких капацитета, подршка у изради бизнис плана и техничка 

подршка у регистрацији и покретању бизниса. За најбоље оцијењене бизнис планове 

осигурана је финансијска подршка покретању бизниса, те дугорочна менторска подршка кроз 

Мрежу подршке предузетништву. 

Активности 

 Јачање личних предузетничких капацитета 

 Подршка у изради бизнис плана 

 Техничка подршка у регистрацији и покретању бизниса 
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Очекивани резултати Индикатори 

o Повећање заинтересираности младих за 

предузетништво 

o Млади људи који су своје предузетничке 

идеје довели до коначне реализације 

o Осигурана финансијска подршка најбоље 

оцијењеним бизнис плановима 

o Број учесника у програмима подршке 

предузетништву 

o Износ осигуране финансијске подршке за 

покретање бизниса 

Носиоци активности Модел финансирања 

 Општина Соколац   

 Удружење тренера  ЦЕФЕ  у БиХ 

 Буџетска средства 

 Други извори 

Мјера  

1.1.2. 
Подстицање женског предузетништва 

 

Опис мјере 

Култура у држави је таква да не даје довољну подршку предузетницама, не охрабрује жене 

да се баве предузетништвом и напредују у каријери. С једне стране, друштво је још веома 

традиционално и жене се углавном посматрају кроз улогу мајке и жене; ако је жена 

запослена, њен посао се доживљава као извор прихода за плаћање трошкова домаћинства, а 

врло ријетко је присутан приступ да жене требају у дугорочном смислу развијати каријеру и 

напредовати у професионалном смислу.  

 

Младе жене широм свијета суочавају се с натпросјечним стопама незапослености и 

потешкоћама у остваривању дугорочних циљева у својим каријерама. Потребно је осигурати 

менторство младим женама које су незапослене, суочене с финанцијским потешкоћама или 

имају  низак ниво образовања. То им менторство помаже да се окушају у подузетништву. 
Потребно је помоћи младим женама да се почну бавити предузетништвом тако што их 

повезује с партнерима који им као ментори помажу у развоју пројеката. 

 

ЕУ се обвезао на подстицање женског предузетништва и с тим циљем, међу осталим, развио 

„Акцијски план за развој подузетништва 2020: поновно буђење подузетничког духа у Европи”. 

Тим се акцијским планом подржавају пројекти усмјерени на жене, као што је Youth Women 

Win, за који је ЕУ кључан партнер. 

 

Локални ниво власти је најпогоднији за подршку женском предузетништву зато што је у 

јединственој позицији да процијени властито пословно окружење, врсте бизниса потребних 

локалној заједници, као и остале локалне услове. Тај ниво је најближи корисницима, у овом 

случају грађанима који покрећу бизнисе. На локалној власти је да ово препозна и да 

финансијски и стручном подршком помогну предузетницама. 

Активности 

 Идентификовати главне препреке за младе предузетнице и 

 Идентификовати  главне потребе младих предузетница 

Очекивани резултати Индикатори 

o Повећање заинтересираности младих 

жена за предузетништво 

o Осигурана финанцијска и стручна 

подршка женском предузетништву 

o Смањивање разлика између броја 

мушких и женских предузетника 

o Број жена које су се почеле бавити 

предузетништвом 

Носиоци активности Модел финансирања 

 Општина Соколац   
 Буџетска средства 

 Други извори 
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Стратешки 

Циљ 1. 
Развој привреде и предузетништва 

Оперативни 

циљ 1.2. 
Стварање одрживог и економски ефикасног сектора дрвне индустрије 

 

Мјера  

1.2.1. 

Унапређење дрвопрерађивачке  индустрије уз висок степен 

финализације 

 
Опис мјере 

Општина Соколац пружа одличне потенцијале за инвестирање у шумарство и дрвну 

индустрију. Разноврсност и богатство сировина и пословна традиција у прерађивачкој 

индустрији у функцији су привредног раста и развоја нових производа. 

 

Дугогодишње искуство у дрвопреради и квалификована радна снага представљају пословну 

могућност за производе од дрвета у свим фазама прераде, за којима постоји тенденција 

раста тражње на глобалном тржишту. 

 

Предузеће дрвопрераде “Нова Романија” склопила је уговор средином 2017. године о закупу 

дијела производних погона на Сокоцу на рок од десет година са катарским инвеститором, 

власником фирме “Хамдо група”, у којој је почетком прошле године почела примарна, а 

нешто касније и финална прерада дрвета. 

 

Ријеч је о извозу готовог производа тј. извозу дрвених кућа које се већ неко вријеме раде у 

погону Нове Романије. Потпуно опремљене дрвене куће, које ће убудуће да се граде и на 

више спратова у елитним туристичким насељима, требало би да буду бренд производ 

Републике Српске. У фирми “Хамдо груп” у Сокоцу запослено је 150 радника. 

Активности 

 Развијање већ постојећег дрвопрерађивачког система са већим степеном финализоване 

производње 

 Обезјеђивање потребних сировина, тј. дрвних сортимената за прераду и производњу 

 Проширење програма производње и извоза дрвених кућа 

Очекивани резултати Индикатори 

o Осигурана додатна производња дрвених 

кућа за инострано тржиште 

o Већа запошљивост радника у сектору 

дрвне индустрије 

o Број запослених радника у сектору дрвне 

индустрије 

o Број извезених древних кућа на 

инострано тржиште 

Носиоци активности Модел финансирања 

 Општина Соколац   

 Приватни предузетници 

 Буџетска средства 

 Други извори 
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Стратешки 

Циљ 1. 
Развој привреде и предузетништва 

Оперативни 

циљ 1.3. 
Унапређење пољопривредне и сточарске производње 

 

Мјера  

1.3.1. 
Подстицај развоју стакленичке и пластеничке производње 

 
Опис мјере 

Циљ је пружање помоћи заинтересованом становништву у проналаску средстава за 

подизање стакленика или пластеника. Потребно је стално едуковати и усмјеравати 

становнике на постојећа и доступна им средства за ову грану пољопривреде. Такође је циљ и 

да Општина учествује у планској производњи одређених врста воћа или поврћа (у складу са 

претходно анализираним потребама тржишта), кроз давање једнократних износа за 

проширење постојећих капацитета или пак консултативне помоћи. 

Активности 

 Помоћ заинтересованом становништву у проналаску средстава за подизање стакленика 

или пластеника 

 Економско оснаживање вишечланих породица путем пластеничке производње 

 Давање  једнократних износа за проширење постојећих капацитета 

 Учествовање у  планској производњи одређених врста воћа или поврћа 

Очекивани резултати Индикатори 

o Интензивирање пољопривредне 

производње  

o Развој села 

o Пораст запослености  

o Пораст прихода 

o Број пољопривредних газдинстава 

корисника финансијске потпоре 

Носиоци активности Модел финансирања 

 Општина Соколац - Одјељење за 

привреду 

 Буџетска средства  

 Бесповратна средства  

 Крајњи корисници 
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Мјера   

1.3.2. 
Развој пољопривреде у области производње млијека 

 
Опис мјере 

На подручју општине Соколац у посљедњих неколико година дошло је до интензивног развоја 

пољопривреде у свим областима нарочито у производњи млијека.  

 

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, преко Јединице 

за координацију пољопривредних пројеката, мљекаре „Пађени“ и Ресора за пружање 

стручних услуга у пољопривреди, заједнички ради на развоју перспективних ланаца 

вриједности који интегришу мале пољопривредне произвођаче. Подршка ће бити 

реализована кроз набавку квалитетно приплодних грла, односно стеоних јуница, преко 

Међународног фонда за пољопривредни развој (ИФАД). 

 

Лидер у пројекту је Мљекара „Пађени“, која гарантује сигуран откуп и плаћање, а све са 

циљем проширења кооперантске мреже на простору Сарајевско – романијске регије.  У 

пројекат је укључено шест општина поменуте регије: Пале, Соколац, Хан Пијесак, Рогатица, 

Рудо и Вишеград. 

Активности 

 Набавка стеоних јуница 

Очекивани резултати Индикатори 

o Повећање сточног фонда 

o Интегрисање малих пољопривредних 

произвођача 

o Одрживост малих фармерских 

домаћинстава 

o Број нових музних грла 

o Повећање количине произведеног 

млијека 

Носиоци активности Модел финансирања 

 Општина Соколац 

 Буџетска средства,  

 Бесповратна средства  

 Крајњи корисници 
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Мјера  

1.3.3. 

Ревитализација Центра за унапређење пољопривреде у брдско – 

планинском подручју 

 

Опис мјере 

Пројектом би се поново покренула производња сјеменског кромпира и неких сорти стрних 

жита, а према познатој методологији која се примјењивала и раније. Близина 

Пољопривредног факултета у Источном Сарајеву јесте предност коју ћемо искористити у 

погледу пружања потребних консултација и услуга од стране њихових експерата, а Центар ће 

бити и научно - истраживачка база за потребе особља Универзитета у Републици Српској. У 

почетној фази реализације, пласман ће се вршити на територији РС/БиХ, а касније и у 

региону. 

Активности 

 Поново покретање производње сјеменског кромпира и неких сорти стрних жита 

Очекивани резултати Индикатори 

o Отварање нових радних мјеста  

o Побољшање економских и социјалних 

ефеката на подручју општине  

o Смањење увоза безвирусног сјемена 

кромпира  

o Смањење увоза сорти стрних жита 

o Број новозапослених у Центру за 

унапређење пољопривреде у брдско – 

планинском подручју 

o Количина производеног безвирусног 

сјеменског кромпира 

Носиоци активности Модел финансирања 

 Општина Соколац 
 Буџетска средства  

 Други извори 
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Мјера  

1.3.4. 
Унапређење пчеларске производње 

 
Опис мјере 

Општина Соколац даје снажну подршку пчеларству као једној од развијених грана 

пољопривредне производње на подручју ове локалне заједнице. Кроз ИФАД пројекат, а у 

коме учествује и општина Соколац, млади узгајивачи пчела ће добити пакете са ројевима 

пчела. Ријеч је о пројекту Међунардоног фонда за развој пољопривреде чији је главни циљ 

подршка младих узгајивача пчела. По пројекту тридесет младих пчелара требало би да 

добије пакет са пет ројева пчела, а Општина Соколац ће суфинансирати пројекат са 10 одсто 

средстава, ИФАД ће издвојити 50 одсто, а пчелари 40 одсто.  

 

У оквиру овог пројекта планирана је и изградња пчеларског центра у Сокоцу, који би ИФАД 

финансирао са 70 одсто и локална заједница 30 одсто. Пчеларски центар био би власништво 

општине, а биће дат на кориштење Удружењу пчелара “Гласинац“. 

Активности 

 Подршка пчеларима у усавршавању постојеће или развоју нове производње 

 Изградња пчеларског центра 

Очекивани резултати Индикатори 

o Млади узгајивачи пчела који су добили 

пакете с ројевима пчела 

o Очување и обнова пчелињег фонда 

o Бржи и квалитетнији пласман меда и 

пчелињих производа на тржишту 

o Повећање количине произведеног меда 

o Број младих узгајивача заинтересованих  

за пчеларску производњу 

Носиоци активности Модел финансирања 

 Општина Соколац  

 Удружење пчелара „Гласинац“ 

 Буџетска средства 

 Бесповратна средства 

 Крајњи корисници 
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Мјера  

1.3.5. 

Унапређење производње јесењег бијелог лука уз примјену савремене 

агротехнике 

 
Опис мјере 

Да би се пољопривредна производња могла сматрати органском мора проћи процес 

сертификације, а произвођач треба да има основно знање о методама органске производње. 

Сертификат је потврда којом се гарантује да је одређени производ произведен према 

принципима и стандардима органске производње. 

 

У сарадњи са пројектом УСАИД/Сведен ФАРМА II у просторијама Општине Соколац одржано 

је стручно предавање за заинтересоване произвођаче бијелог лука, у циљу едукације и 

стицања нових сазнања. Тема предавања била је технологија производње бијелог лука, са 

фокусом на органску производњу, која је у посљедње вријеме доста актуелна. На овом 

подручју има заинтересованих произвођача за сертификацију органске производње бијелог 

лука, тако да је кроз предавања направљен кратки увод у тај посао. Један од циљева 

стручног предавања био је да се процијени заинтересованост произвођача, како би у скорије 

вријеме припремили бизнис план о производњи лука, у оквиру пројекта „Развоја руралне 

конкурентности“ који спроводи Јединица за координацију пољопривредних пројеката уз 

подршку Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, и на 

тај начин помогне произвођачима да смање удио у трошковима производње. 

Активности 

 Информисање произвођача о процесу цертификације органске производње 

 Едукације за  произвођаче бијелог лука 

Очекивани резултати Индикатори 

o Повећање заинтересованости 

пољопривредника о технологијама 

производње бијелог лука са акцентом на 

органску производњу 

o Смањен удио у трошковима производње 

произвођачима бијелог лука 

o Повећање броја произвођача бијелог лука 

који су добили сертификат који ће им 

омогућити бољи пласман на тржишту 

Носиоци активности Модел финансирања 

 Општина Соколац  

 Пољопривредна задруга „Соколац“ 

 Буџетска средства  

 Бесповратна средства 

 Крајњи корисници 
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Стратешки 

Циљ 1. 
Развој привреде и предузетништва 

Оперативни 

циљ 1.4. 

Повећање квалитета туристичке понуде и осигурање веће 

препознатљивости 

 

Мјера  

1.4.1. 

Изградња спортско – туристичке зоне, са пратећим здравствено- 

рекреативним садржајима 

 

Опис мјере 

У сврху развоја туризма на подручју општине Соколац створила се идеја да се ради на 

развоју једне од најатрактивнијих локација у непосредној близини града – парку природе 

„Талине“. Будући да туризам има значајан утицај на економски, социјални, еколошки и 

културни аспект живота, општина Соколац се опредјелила да ова дјелатност буде један од 

главних стратешких циљева развоја.  

 

Парк шуме „Талине“ - Данас је то изузетно атрактиван простор, испуњен предивним 

примјерцима црногоричног дрвета. Потребно је само десетак минута хода из центра града да 

би се нашли у овом прекрасном шумовитом простору, што се ријетко може срести у другим 

мјестима. 

 

Пројекат се односи на изградњу Парка природе “Талине” са комплетном спортском и 

туристичком инфраструктуром. Садржаји у склопу Парка природе су: 

 Вјештачко језеро; 

 Простор за викенд насеље; 

 Старачки дом (са пратећим садржајима); 

 Рехабилитациони центар; 

 Свадбени салон; 

 Угоститељски објекат; 

 Стазе за рекреацију (трим, пјешачка, за јахање и за монти бајк); 

 Вожња санкама са запрегом, квадовима, као и мото спорт; 

 Мини голф; 

 Боћање; 

 Теретана на отвореном; 

 Веслање, вожња чамцима. 

 

Пројекат је заснован на Елаборату за проглашење шума посебне намјене – Талине, који је 

усвојила Влада Републике Српске 2016. године. 
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Активности 

 Наставак изградње спортско-рекреативне зоне 

 Израда прилазних стаза из правца градске зоне и етно-насеља „Кум“ 

 Изградња садржаја који би подстакли транзитне госте да продуже свој боравак у Сокоцу и 

који би унаприједили квалитет живота локалног становништва 

Очекивани резултати Индикатори 

o Доступност бројних спортских и 

туристичких садржаја  

o Повећање туристичке понуде општине 

Соколац 

o Остваривање општекорисних функција 

шума 

o Унапријеђен квалитет живота локалног 

становништва 

o Број посјетиоца Парка природе 

o Број садржаја који су доступни 

посјетиоцима 

Носиоци активности Модел финансирања 

 Општина Соколац  

 ЈУТО „Соколац“ 

 

 Јавно - приватно партнерство (ЈПП), 

 Из средстава добијених кроз пројекте, 

 Донације 
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Мјера  

1.4.2. 
Развој сеоског и етно-туризма - изградња етно села „Соколовград“ 

 

Опис мјере 

Све су више популарни сеоски и етно-туризам, гдје туристи долазе управо са жељом да се 

укључе у неке сеоске активности, као што су брига за стоку, лов, риболов, спремање 

традиционалних јела, те упознавање са старим занатима који полако почињу да се 

заборављају. Ове чињенице довеле су до идеје да се изгради етно-село на Равној Романији. 

Изградњом етно-села на Равној Романији подстакло би се и локално становништво које 

станује у непосредној близини за оспособљавање својих домаћинстава и обезбјеђивање 

смјештајних капацитета, а у сврху бављења сеоским туризмом, што би довело и до 

самозапошљавања већег дијела становништва на подручју Равне Романије. 

 

Укупна површина планирана за изградњу етно-села на Равној Романији је 45 ха. Од укупне 

површине, „Соколовград“ би заузимао 5,30 ха. Преостала површина је резервисана за 

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

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

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

изградња економског блока који ће опслуживати изграђен простор. 

 

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

туристичку зону. 

Активности 

 Изградња етно-села на укупној површини од 45 ха 

 Изградња јавних, комерцијалних и туристичких капацитета 

 Изградња голф терена и простора за нордијско скијање у зимском периоду 

 Изградња економског блока за опслуживање изграђеног простора 
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Очекивани резултати Индикатори 

o Довољан број смјештајних капацитета 

o Промоција туризма на подручју општине 

Соколац 

o Привлачење страних инвестиција 

o Промоција културних вриједности  

o Привлачење домаћих и страних туриста  

o Запошљавање одређеног броја људи 

o Промоција и продаја домаћих производа 

и рукотворина 

o Број изграђених садржаја у склопу етно-

села 

o Број изграђених етно-кућа 

o Број домаћих и страних туриста 

o Број запослених у склопу етно-села 

Носиоци активности Модел финансирања 

 Општина Соколац 
 Буџетска средства  

 Други извори 
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Мјера  

1.4.3. 

Развој туризма темељеног на културној баштини-изградња Градске 

куће 
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Опис мјере 

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

установа. 

 

Идејно рјешење предвиђа објекат корисне површине 2.300 м
2
, смјештен на тргу укупне 

површине од 6.150 м
2
  са уређеним зеленим површинама, модерном расвјетом, шеталиштем. 

Тргом ће доминирати споменик патријарху Павлу висине 8 метара. Локација на којој би био 

смјештен објекат је у Улици цара Лазара, прекопута Споменика српских бораца и зграде 

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

 

Фасада објекта је у стилу неокласицизма, грандиозних димензија, симетричних облика, са 

доминантним колонадама које акцентују централни дио улаза у објекат, док ће у 

унутрашњости бити уређен према најсавременијим стандардима, високоенергетски 

ефикасан, уз максималну уштеду трошкова. 

 

Поред локалне управе у Градској кући био би смјештен музеј у коме би било представљено 

богатство културних слојева из различитих историјских и праисторијских периода Гласинца и 

Романије. Бројне ископине из периода палеолита, затим из бронзаног и жељезног доба, 

стећци, некрополе и бунари, од којих су неки и под заштитом УНЕСКО-а, потврђују да је овај 

простор био густо насељен још у давна времена. Иако су многе драгоцјености овога краја 

расуте по музејима у Аустрији и БиХ, у музеју у Сокоцу били би похрањени сачувани налази 

пронађени у самом граду и уопште на Гласинцу.  

 

У новоизграђени објекат била би премјештена и спомен-соба у којој се чува успомена на пале 

борце са овог подручја у последњем одбрамбено – отаџбинском рату.  

 

Такође, дио планираног објекта био би издвојен за Народну библиотеку, установу која је у 

Сокоцу основана још 1926. године и чији фонд броји више од 26.000 стручно обрађених 

библиотечких јединица.  

 

С обзиром да је у пожару 2011. године страдао објекат соколачке Установе за културу „Перо 

Косорић“, под кровом Градске куће налазила би се и мултифункционална сала са 250 мјеста 

намјењена за позоришне представе, филмске пројекције и друге културне садржаје.  

 

Просторије Туристичке организације такође ће, према плану, бити смјештене у новој Градској 

кући. 

 

Изградњом једног оваквог монументалног здања историјске вриједности, Соколац би се 

позиционирао као источна капија града, афирмишући и подстичући напредак у области 

урбанизма, побољшања инфраструктуре и градитељске дјелатности. 

Активности 

 Изградња главног објекта укупне површине 2.300м
2
 

 Изградња трга укупне површине 6.150 м
2
  са уређеним зеленим површинама, модерном 

расвјетом, шеталиштем 

 Опремање Градске куће бројним садржајима (народна библиотека, музеј Гласинца и 
Романије, галерија,  мултифункционална сала, спомен-соба и биоскоп) 
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Очекивани резултати Индикатори 

o Унапређење културних садржаја и 

активности 

o Очување и његовање традиције 

o Коришћење културног насљеђа као 

ресурса за развој и обликовање културног 

идентитета општине 

o Број нових културних садржаја 

Носиоци активности Модел финансирања 

 Општина Соколац 

 Грант  

 Буџетска средства  

 Кредит 
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Мјера  

1.4.4. 
Уређење излетишта и камп насеља Брезјак 

 

Опис мјере 

Смјештен у природно чистом амбијенту, где је ваздух изузетно благотворан, Соколац 

представља ваздушну бању као праву еколошку оазу. Сусретање различитих ваздушних 

клима, велика годишња инсолација, изостанак аерозагађености, као и велика концентрација 

јона и озона у ваздуху, климатске су одлике романијског подручја. Боравак у ваздушној бањи 

је, како многи воле да кажу, препород за дух и тијело. Излетиште  Брезјак у близини Сокоца, 

простор обрастао листопадном шумом у којој се могу наћи све врсте гљива и шумских 

плодова, што привлачи љубитеље природе и шетаче. До Брезјака води асфалтни пут. 

 

Циљ пројекта мјере је унапређење туристичке понуде Сокоца кроз стварање услова за 

смјештај у кампу што је у складу с уоченим повећаним интересом за овим видом смјештаја и 

употпуњавање садржаја које Соколац нуди. 

Активности 

 Израда потребне инфраструктуре за потребе кампа 

 Уређење излетничке зоне и постављање клупа и столова и основа за роштиљ 

 Уређење стазе за пјешачење 

Очекивани резултати Индикатори 

o Унапређење туристичке понуде Сокоца 

кроз стварање услова за смјештај у кампу 

o Смјештајни капацитет кампа (бр. особа) 

o Број посјетилаца кампа 

Носиоци активности Модел финансирања 

 Општина Соколац  

 ЈУТО „Соколац“ 

 

 Јавно - приватно партнерство (ЈПП) 

 Из средстава добијених кроз пројекте, 

 Донације 
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Мјера  

1.4.5. 
Уређење и истраживање Гирске пећине 

 
Опис мјере 

Подручје општине Соколац, због свог природно-географског положаја, богато је 

спелеолошким објектима, од којих су многобројна још увијек неистражена. Свака од њих има 

свој специфичан изглед, посебне облике и пејзаже, и свака посједује оно по чему се разликује 

од осталих геоморфолошких облика. Гирска пећина сврстава се у природна добра од великог 

значаја и заштићена је као споменик природе. Смјештена је на сјевероисточним падинама 

планине Романије, у селу Доње Гире, 27 км од Сокоца. Пећина се састоји од главног канала и 

неколико мањих који су богато испуњени пећинским накитом. Према подацима ранијих 

истраживања, на стијени улаза у пећину постојали су тајанствени знаци (слични арапском 

писму), који се сада не могу више видјети јер је маховина готово у потпуности покрила 

стијене. Цијелом дужином главног пећинског канала тече стални подземни ток. Пећински 

накит је изузетно очуван због неприступачности удаљених дијелова пећине. По квалитету и 

богатству пећинског накита Гирска пећина је једна од вриједнијих и љепших у Републици 

Српској. 

 

У склопу ове мјере потребно је уредити прилазне стазе, истражти пећину и створити услове 

за туристички безбједан обилазак пећине, који неће угрозити овај споменик природе. 

Активности 

 Уређење прилазних стаза 

 Истраживање пећине 

 Стварање услова за туристички безбједан обилазак пећине 

Очекивани резултати Индикатори 

o Креирање новог  туристичког производа 

Сокоца 
o Број туристичких обилазака пећине 

Носиоци активности Модел финансирања 

 Општина Соколац 

 ЈУТО „Соколац“ 

 

 Јавно - приватно партнерство (ЈПП) 

 Из средстава добијених кроз пројекте, 

 Донације 
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Мјера  

1.4.6. 
Археолошка истраживања 

 
Опис мјере 

На локалитету Црквине, једном од најзначајнијих средњовијековних налазишта на Гласинцу 

код Сокоца, археолози су пронашли темеље средњовјековне цркве која је била 

фрескописана, а грађена од седре, камена и покривана шиндром. Очувала се и дрвена 

архитектура од гробова, а археолози су пронашли и сребрни дубровачки новац, те остатке 

тадашње ношње. Прва црква изграђена је још у 14.вијеку. Око саме цркве током 14. и 15. 

вијека подигнута је велика некропола под стећцима. 

 

Палеолитско станиште Пећина под липом откривено је 1987. године за вријеме археолошких 

истраживања на Градини у селу Кадића брдо. На једној од поткапина на хоризонталној 

стијени откривен је угравирани цртеж за који је код мјештана постојало вјеровање да потиче 

из времена витезова који су на том мјесту оштрили сабље пред борбу. Систематска 

истраживања локалитета настављена су 1991. године; резултат је био археолошки материјал 

камене алатке и оруђе, артефакти који датирају из доњег, средњег и горњег палеолита. 

Истраживања показују да је прачовјек насељавао овај простор у дугом временском периоду и 

да је иза себе оставио разнолику и занимљиву материјалну културу. Новија истраживања 

Пећине под липом извршена су током 2015. године. Пећина је заштићена као споменик 

природе. 

 

У склопу ове мјере планиран је наставак археолошких истраживања на Црквинама, Кадића 

Брду и у Пећини под липом, уређење прилазних стаза и постављање сигнализације. 

Активности 

 Наставак археолошких истраживања на Црквинама, Кадића Брду и у Пећини под липом 

 Уређење прилазних стаза 

 Постављање сигнализације 

Очекивани резултати Индикатори 

o Пласирање богатог културно-историјског 

насљеђа Сокоца у смислу развојног 

ресурса у области туризма 

o Број спроведених археолошких 

истраживања 

o Број локалитета на којима су спроведена 

археолошка истраживања 

Носиоци активности Модел финансирања 

 Општина Соколац  

 ЈУТО „Соколац“ 

 

 Јавно - приватно партнерство (ЈПП) 

 Из средстава добијених кроз пројекте 

 Донације 
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Мјера  

1.4.7. 
Рурални развој туризма у општини Соколац 

 

Опис мјере 

Очувавање културне баштине, обнова старих кућа, заустављање исељавања и повратак 

становништва, те оживљавање традицијске производње са нагласком на производњу здраве 

хране и економско оснаживање жена на селу. 

 

Циљ мјере је допринијети унапређењу руралног развоја туризма кроз смањење сиромаштва 

и социјално укључивање путем коришћења сопствених ресурса у сеоском домаћинству. 

Активности 

 Обнова старих кућа 

 Оживљавање традицијске производње са нагласком на производњу здраве хране 

Очекивани резултати Индикатори 

o Очувавање културне баштине 

o Унапређење руралног развоја туризма 

o Број обновљених старих кућа 

o Број сеоских домаћинстава који се баве 

традицијском производњом 

Носиоци активности Модел финансирања 

 Општина Соколац  

 ЈУТО „Соколац“ 
 Јавно партнерство 
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Мјера  

1.4.8. 
Постављање туристичке сигнализације на подручју општине Соколац 

 

Опис мјере 

Постављање путоказа на подручју општине Соколац са циљем да се домаћим и страним 

туристима омогући лакше кретање на подручју општине Соколац, те да им се пружи осјећај 

сигурности и основне туристичке информације о важнијим објектима и садржајима у граду. 

 

Планирају се обиљежити сљедеће локације на подручју општине Соколац: 

- Смјештајни објекти; 

- Спортски објекти; 

- Културно-историјски споменици; 

- Излетишта; 

- Пећине; 

- Објекти културе. 

 

Натписи на знаковима ће бити двојезични (ћирилица  и енглески). 

Активности 

 Израда и постављање билборда са туристичком мапом општине 

 Израда и постављање обавјештајних путоказа који упућују на важне објекте и садржаје  

 Израда и постављање туристичких путоказних знакова 

Очекивани резултати Индикатори 

o Валоризовање туристичког мјеста 

o Омогућено лакше кретање домаћим и 

страним туристима на подручју општине 

Соколац 

o Број локација обиљежених туристичком 

сигнализацијом 

Носиоци активности Модел финансирања 

 Општина Соколац  

 ЈУТО „Соколац“ 

 Надлежно министарство 

 

 Јавно партнерство 
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Мјера  

1.4.9. 

Конзервација и рестаурација стећака на локалитету Лубурић поље и 

Црквине 

 
Опис мјере 

Стећци су јединствен духовни, умјетнички и културни феномен својствен подручју Босне и 

Херцеговине, а и земљама у окружењу. Комплексна умјетност стећака огледа се у 

прожимању паганских и хришћанских мотива и израза. То су средњовијековни надгробни 

споменици украшени рудиментарним сликама, са приказима људи и биљних мотива, и 

уклесаним епитафима веома занимљивог садржаја. Надгробних споменика из средњег вијека 

има на Гласинцу и његовој околини у великом броју.  

 

Стећци су изграђени од камена и представљају положене или усправне камене монолите. 

Већином имају облик „стећка на шљеме“, затим су понајвише заступљени облици „камен“ и 

„широка плоча“. Међу њима има један „на шљеме“ особито лијепих размјера, без писма и 

шара, али са урезаним крстом опточеним колутом. Дио каменог обелиска са Црквине на 

Гласинцу уграђен је у под звоника цркве Светог пророка Илије. 

 

Циљ ове мјере је конзервација стећака и указивање на значај стећака који су од 2016. године 

под заштитом УНЕСКО-а. 

Активности 

 Сагледавање узрока и начина оштећења стећака 

 Сачињавање плана конзервације и одржавања стећака 

Очекивани резултати Индикатори 

o Конзервација стећака и указивање на 

значај стећака 

o Израђен план конзервације и одржавања 

стећака 

o Број стећака за конзервацију и 

одржавање 

Носиоци активности Модел финансирања 

 Општина Соколац  

 ЈУТО „Соколац“ 

 

 Јавно - приватно партнерство (ЈПП) 

 Из средстава добијених кроз пројекте 

 Донације 
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Мјере Стратешког циља 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стратешки 

Циљ 2. 
Развој инфраструктуре 

Оперативни 

циљ 2.1. 
Унапређење водоводне и канализационе инфраструктуре 

 

Мјера  

2.1.1. 
Изградња и проширење канализационе мреже 

 

Опис мјере 

Циљ наведене мјере је изградити и проширити канализациону мрежу изградњом 

канализационог колектора Мајдани - Бјелосављевићи са секундарним колекторима и 

прикључцима, дужине око 2444,07 м до споја на трасу главног колектора. Исто тако у склопу 

ове мјере планирана је и изградња канализационог колектора Брезјак – Бјелосављевићи са 

секундарним колектрима и прикључцима, дужине око 3341,47 м до споја на трасу главног 

колектора. 

Активности 

 Успостављање квалитетнијег система канализације на подручју општине изградњом и 

проширењем канализационе мреже 

 Изградња канализационог колектора Мајдани - Бјелосављевићи 

 Изградња канализационог колектора Брезјак – Бјелосављевићи 

Очекивани резултати Индикатори 

o Повећање дужине изграђених 

канализационих колектора 

o Повећање дужине изграђене секундарне 

канализационе мреже 

o Број прикључака на канализациону мрежу 

Носиоци активности Модел финансирања 

 Општина Соколац 
 Грант/кредит 

 Међународне организације 
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Мјера  

2.1.2. 
Изградња система за пречишћање отпадних вода – ППОВ 

 

Опис мјере 

Неопходна је изградња и постројења за пречишћавање отпадних вода на врелу Биоштице, са 

кога се напаја око 80 одсто становништва на подручју општине Соколац и гдје долази до 

честих замућења воде у кишним данима. 

 

Сагласно Студији развоја водовода и канализације у општини Соколац (фебруар 2018. 

године), питање управљања отпадним водама у општини Соколац треба да се ријеши 

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

локација и приједлог третмана отпадних вода. 

Активности 

 Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода 

Очекивани резултати Индикатори 

o Побољшање животних услова 

становништва 

o Заштита природних ресурса и осигурање 

еколошки прихватљивог пречишћавања 

отпадних вода 

o Количина отпадних вода која се 

пречишћава 

Носиоци активности Модел финансирања 

 Општина Соколац  Грант средства 
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Мјера  

2.1.3. 
Изградња постројења за припрему воде за пиће „Биоштица“ – ППВ 

 
Опис мјере 

Због квалитета воде из извора Биоштица, хлорисање воде је једини потребан третман у 

већем дијелу године. Изузеци су око 60 дана годишње када услијед топљења снијега или 

обилне кише долази до неугодних вршних вриједности мутноће воде. Ублажавање вршних 

оптерећења захтијева улагање у додатни третман воде како би се уклониле колоидне и ситне 

честице које их узрокују.  У септембру 2019. Године је урађен је елаборат –  идејно рјешење 
пројекта који подразумијева израду постројења за припрему воде за пиће „Биоштица“. У току 

је израда главног пројекта. 

Активности 

 Израда главног пројекта 

 Изградња постројења за припрему воде за пиће 

Очекивани резултати Индикатори 

o Осигурана питка вода изврсног квалитета 

за грађане Сокоца  

o Побољшања здравственог стања и 

животних услова становништва 

o Заштита вода и животне средине 

 

o Смањене вриједности мутноће воде 

Носиоци активности Модел финансирања 

 Општина Соколац 

 Грант 

 Буџетска средства  

 Кредит 
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Мјера  

2.1.4. 

Куповина Јавног предузећа „Водовод и канализација Врело 

Биоштице“ а.д. Соколац 

 

Опис мјере 

Скупштина општине Соколац једногласно је одлучила да ова општина за 1.500.000 КМ купи 

Јавно предузеће „Водовод и канализација Врело Биоштица" које је у стечају. 

 

Скупштина повјерилаца овог предузећа одлучила да је Општина Соколац, као једини партнер 

за реорганизацију, најбоље рјешење за куповину "Врела Биоштице".  

 

Стечај у овом јавном предузећу уведен 2011. године због неизмирених обавеза од око 

5.000.000 КМ. 

Активности 

 Потписивање уговора са стечајним управником 

 Израда плана отплате подузећа 

 Куповина земљишта на локацији бившег градског хотела 

Очекивани резултати Индикатори 

o Завршен стечајни поступак 

o Реорганизиција предузећа 

o Купљено земљиште на локацији бившег 

градског хотела 

o Број уплаћених рата од стране општине 

Соколац 

o Реализација активности купње земљишта 

(%) 

Носиоци активности Модел финансирања 

 Општина Соколац 
 Буџетска средства 

 Влада Републике Српске 
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Стратешки 

Циљ 2. 
Развој инфраструктуре 

Оперативни 

циљ 2.2. 
Унапређење енергетске ефикасности 

 

Мјера  

2.2.1. 

Реконструкција и проширење мреже даљинског гријања и инсталација 

когенеративног постројења и вршног котла на биомасу 

 

Опис мјере 

На подручју општине Соколац започете су активности на унапређењу енергетске 

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

енергетске ефикасности зграде ЈУ Основне школе “Соколац” реализован је у сарадњи са 

Владом Републике Српске и УНДП-ом.  У области енергетске ефикасности планирана је 

реализација пројекта реконструкције и проширења мреже даљинског гријања и инсталација 

когенеративног постројења и вршног котла на биомасу. Циљ пројекта је постизање 

одрживости система даљинског гријања кроз повећање конзума, смањење губитака и 

успостављање производње електричне енергије, те осигурање задовољства корисника кроз 

задовољење термалног комфора у прикљученим објектима. 

Активности 

 Реконструкција постојеће мреже даљинског гријања и њено проширење 

 Инсталација когенеративног постројења и вршног котла на биомасу 

Очекивани резултати Индикатори 

o Бољи услови боравка и рада корисника 

даљинског гријања 

o Смањени трошкови за гријање 

o Број корисника обухваћених системом 

даљинског гријања 

o Повећање укупне гријане површине 

Носиоци активности Модел финансирања 

 Општина Соколац  

 ЈКП „Соколац“ 
 Јавно - приватно партнерство (ЈПП) 
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Мјера  

2.2.2. 

Успостављање енергетски ефикасног и одрживог система јавног 

освјетљења 

 
Опис мјере 

Општина Соколац у наредном периоду жели успоставити енергетски ефикасан и одржив 

систем јавног освјетљења, тј. извршити  реконструкцију постојеће јавне расвјете ЛЕД 

сијалицама, што омогућава уштеду електричне енергије и побољшање квалитета 

освјетљења. Општина ће наставити са постављањем ЛЕД система расвјете у преосталим 

улицама Сокоца. 

Активности 

 Постављање новог система јавне расвјете са ЛЕД сијалицама 

 Замјена постојећих свјетиљки јавне расвјете са енергетски ефикаснијим ЛЕД 

свјетиљкама 

 Мјерења потрошње електричне енергије и утврђивање уштеда таквог система расвјете 

Очекивани резултати Индикатори 

o Већа покривеност јавном расвјетом 

o Већи квалитет освјетљења 

o Повећане уштеде електричне енергије 

o Обновљен систем јавне расвјете на 

подручју oпштине 

o Број постављених расвјетних тијела 

o Број улица у којима је постављен ЛЕД 

систем расвјете 

Носиоци активности Модел финансирања 

 Општина Соколац  

 ГЛ ЛЕД Нови Град 

 Буџетска редства 

 Јавно-приватно партнерство 
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Мјера  

2.2.3. 

Енергетска ефикасност зграде Општине Соколац и зграде Јавне 

установе за предшколско васпитање и образовање 

 

Опис мјере 

Унапрјеђење енергетске ефикасности зграде Општине Соколац и зграде Јавне установе за 

предшколско васпитање и образовање замјеном столарије и постављањем термо фасаде. 

 

Објекат  Јавне установе за предшколско васпитање и образовање је у функционалном стању, 

али је неопходно провести одређене мјере за побољшање услова рада и уштеде енергије. 

Приоритет је реконструкција преосталог дијела крова, затим замјена спољашње столарије, 

израда термоизолационе фасаде на дијеловима вањског зида који је од бетона, 

реконструкција плафона, спуштених стропова и унутрашње расвјете. 

Активности 

 Замјена столарије на зградама 

 Постављање термо фасаде 

Очекивани резултати Индикатори 

o Бољи услови боравка у згради 

o Смањени трошкови за гријање 

o Смањени трошкови гријања за зграду 

опћине (%) 

o Смањени  трошкови гријања за зграду 

Јавне установе за предшколско 

васпитање и образовање (%) 

Носиоци активности Модел финансирања 

 Општина Соколац  

 УНДП  

 Грант  

 Буџетска средства 

 Међународне организације 
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Мјера   

2.2.4. 
Естетско уређење фасада са заједницама етажних власника 

 

Опис мјере 

Општина Соколац својим опредјељењем да се окрене ка активнијем привлачењу 

инвеститора, туризму те жељи да буде препозната као уређена еколошка заједница, јасно је 

дала до знања да нам је приоритет еколошки, али и уређен Соколац, гдје се уређеност 

посебно односи на уже градско језгро, да би се потом тај прстен ширио на све дијелове 

општине. 

 

Један од важнијих корака на том путу је сређивање фасада које су дотрајале и оронуле те 

одају утисак запуштености и немарности. На овај начин радимо двије веома битне ствари - 

побољшавамо енергетску ефикасност зграда, продужавамо њихов вијек трајања, смањујемо 

потрошњу топлотне енергије, а с друге стране добићемо љепши и уређенији град. 

 

Свака фасада је својеврсна визит-карта зграде и њених станара, а посматране збирно 

представљају презентацију наше општине свима који нас посјете или кроз њу пролазе. Наша 

презетација данас није у „Пауерпоинту“, већ у неким сивим слајдовима и обавеза свих нас, од 

администрације преко заједница етажних власника, је да то исправимо. Да Сокоцу вратимо 

боје, а да наше фасаде буду ведре и оптимистичне. То је први корак ка уношењу боје и у 

нашу привреду и живот општине. 

 

Законом о одржавању зграда (Службени гласник Републике Српске, број 101/11, од 

13.10.2011. године), Заједница етажних власника (ЗЕВ) је обавезан облик организовања 

станара.Како се наводи у Закону, заједница се оснива за једну или више зграда или дио 

зграде, као што је ламела или улаз који представља грађевинску или функционалну цјелину. 

 

Да би заједницама етажних власника олакшали рад, још 2013. године креирана је апликација 

којом је планирано да омогући једноставност и функционалност у финсијском управљању 

ових заједница. Већ су у току поједини пилот пројекти у који је укључена и једна општина 

Источног Сарајева, а ријеч је о Источном Новом Сарајеву. Намјена поменуте апликације је да 

води евиденције о појединачним задужењима и уплатама власника простора зграде, тј. 

чланова заједнице етажних власника на мјесечном нивоу. 

 

Помоћу ове апликације могуће је водити евиденцију о мјесечним задужењима за сваку 

појединачну стамбено пословну јединицу у оквиру било које ЗЕВ. Такође је могуће водити и 

евиденцију о уплатама које врши ЗЕВ а према осталим добављачима услуга / фирмама на 

основу евиденције рачуна. Презентацију ове апликације могуће је погледати на 

http://zevrs.rs.ba/.  

 

Идеја администрације општине Соколац је да пружи помоћ заједници етажних власника у 

циљу рјешавања уређења фасада на обострано задовољство. Заједничким напорима 

можемо да остваримо бољу и повољнију цијену материјала, али и постављања фасаде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://zevrs.rs.ba/
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Активности 

 Побољшање естетских карактеристика објеката (санација постојећих фасада, бојење 

постојећих фасада, бојење постојеће столарије и слично) 

 Побољшању енергетских карактеристика објеката  

 Замјена појединих дијелова на објектима који су дотрајали те представљају и естетски и 

функционални проблем као и опасност за пјешачки и други саобраћај који се одвија поред 

њих (стрехе, олуци, кровне лајсне, димњаци, сњегобрани, громобрани и слично) 

 Након спроведене процедуре јавног позива, заједнице етажних власника којима буду 

додјељења новчана средства закључиће уговор са Општином Соколац о начину исплате 

средстава 

Очекивани резултати Индикатори 

o Побољшана енергетска ефикасност 

зграда и продужен њихов вијек трајања 

o Љепши и уређенији утисак који оставља 

општина 

o Смањење потрошње топлотне енергије у 

зградама 

o Број закључених уговора о додијели 

новчаних средстава за суфинансирање 

реализације пројекта естетског уређења 

фасада између заједнице етажних 

власника и Општине Соколац   

Носиоци активности Модел финансирања 

 Општина Соколац  

 Буџетска средства 

 Фондови 

 Већи нивои власти - министарство за 

урбанизам 

 Међународне организације 
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Стратешки 

Циљ 2. 
Развој инфраструктуре 

Оперативни 

циљ 2.3. 
Модернизација путне инфраструктуре 

 

Мјера  

2.3.1. 
Изградња и модернизација саобраћајница 

 
Опис мјере 

Комуникацијска повезаност општине са сусједним општинама, регијом и већим урбаним 

срединама је један од предуслова њеног успјешнијег и бржег развоја. Сви стратешки циљеви 

који се односе на развој осталих привредних грана (индустрије, пољопривреде, туризма и 

др.) у многоме су условљени и ограничени развојем саобраћајне инфраструктуре и 

комуникацијском повезаношћу са широм регијом и већим урбаним центрима. Из тих разлога 

од кључног значаја за општину Соколац и ширу регију је реконструкција и модернизација 

магистралних путева Сарајево-Соколац-Хан Пијесак-Власеница-Зворник и Сарајево-

Подроманија-Рогатица-Вишеград-Вардиште. Дио постојећих улица у урбаном подручју 

Сокоца, али и шире, не задовољава стандарде, те је неопходно извршити реконструкцију и 

проширење истих. Поред тога одређени број улица предвиђених планским актима није 

изграђен и потребно их је изградити. Овај пројекат треба да се планским приступом детаљно 

разрађује сваке године и имплементира у складу са расположивим средствима. У 

досадашњем периоду, Општина је улагала значајна средства за унапређење саобраћајне 

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

реконструкцију и инвестиционо одржавање локалних и некатегорисаних путева, издвајају се 

значајна средства за изградњу и модернизацију саобраћајница. 

Активности 

 Реконструкција и модернизација магистралних путева 

 Реконструкција и проширење постојећих улица 

 Изградња улица предвиђених планским актима 

 Асфалтирање улице иза Спортске дворане 

 Уређење паркинг простора иза Спортске дворане и изградња паркинга у Омладинској 

улици 

 Реконструкција и асфалтирање  Романијске улице у дужини 220 м и ширине 6.00 м, као и 
изградња тротоара у дужини 440 м ширине 150 цм са двије стране 

 Изградња паркинга испред зграде у Немањиној улици 
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Очекивани резултати Индикатори 

o Побољшан квалитет живота 

становништва 

o Брже и сигурније путовање  

o Већа саобраћајна проходност 

o Доступност већег броја паркирних мјеста 

o Укупна дужина асфалтираних улица 

o Укупна дужина изграђених саобраћајница 

o Број нових паркирних мјеста 

Носиоци активности Модел финансирања 

 Општина Соколац 

 Грант  

 Буџетска средства  

 Кредит 
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Мјера  

2.3.2. 
Изградња треће траке пута на дионици Љубогошта - Подроманија 

 

Опис мјере 

Због велике фреквенције саобраћаја на путној дионици Љубогошта-Подроманија преко 

планинског превоја Романија, надлежно Одјељење Града Источно Сарајево је покренуло 

иницијативу о изградњи треће траке пута са једне и друге стране Романије у укупној дужини 

цца 14 км. Уједно овај пут је ушао у план изградње ''Брзих путева'' у Републици Српској и 

наставак правца тих путева из Србије на релацији Чачак – Ужице – Вишеград – Рогатица – 

Подроманија – Источно Сарајево. 

Активности 

 Изградња треће траке пута  у укупној дужини цца 14 км 

Очекивани резултати Индикатори 

o Елиминисање повремених обустава 

саобраћаја у зимском периоду 

o Повећање фреквенције саобраћаја  

o Боље повезивање општине Соколац са 

регионом  

o Већа безбједност учесника у саобраћају  

o Смањење/елиминисање путева високог 

ризика 

o Укупна дужина изграђеног пута (км) 

Носиоци активности Модел финансирања 

 Општина Соколац  

 Град Источно Сарајево 

 Влада Републике Српске 

 Јавно предузеће ''Путеви'' Републике 

Српске 

 Буџетска средства  

 Други извори 
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Мјера  

2.3.3. 
Изградња аеродрома Сарајево - локација Соколац 

 

Опис мјере 

Локација аеродрома на Гласиначком пољу је удаљена 38 километара од Сарајева или 45 

минута вожње аутомобилом. 1995. године је Влада Републике Српске била инвеститор за 

пројекат „Полијетно-слијетне стазе Аеродрома Соколац“, а фирма „Путеви“ Београд 

извршила сва неопходна мјерења и израдила пројекат под називом „Полијетно-слијетна 

стаза Аеродрома Соколац“. Овај пројекат писте посједује Влада РС и Општина Соколац. По 

овом пројекту предвиђа се аеродром на Гласиначком пољу, јужно од Сокоца, између рјечице 

Решетнице и пута Подроманија - Рогатица. Пројекат аеродрома обухвата и објекте који би 

служили путничком аеродрому капацитета једног међународног аеродрома, одговарајуће 

рулне стазе, спојне стазе, паркинг просторе за авионе и све саобраћајнице у комплексу. 

Активности 

 Изградња аеродрома и објеката који би служили путничком аеродрому 

Очекивани резултати Индикатори 

o Отварање општине према страним 

инвестицијама  

o Успјешнија промоција туризма  

o Већа доступност за све врсте посјета 

(приватних/пословних/туристичких) 

o Смањена незапосленост 

o Укупна реализација пројекта изградње 

аеродрома (%) 

Носиоци активности Модел финансирања 

 Државне, ентитетске и општинске 

власти 

 Буџетска средства  

 Други извори 
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Стратешки 

Циљ 2. 
Развој инфраструктуре 

Оперативни 

циљ 2.4. 
Доношење комплетне просторно-планске документације 

 

Мјера  

2.4.1. 

Израда планско - урбанистичке документације за проширење 

индустријске зоне 

 
Опис мјере 

Индустријске зоне су изузетно ефикасан начин за привлачење инвестиција, уз услов да су 

инфраструктурно опремљене (приступни путеви, вода, струја, канализација). Неопходно је 

проширити постојећу индустријску зону рјешавањем имовинско-правних односа и изградњом 

потребне инфраструктуре. У циљу развоја и могућности аплицирања за средства домаћих и 

страних фондација и инвеститора потребно је сагледати постојећу инфраструктуру те у 

складу са доступним средствима и визијом развоја општине, израдити потребну 

документацију за проширење постојеће индустријске зоне у Подроманији. 

Активности 

 Рјешавање имовинско-правних односа 

 Изградња потребне инфраструктуре 

 Израдити потребну документацију за проширење постојеће индустријске зоне у 

Подроманији 

Очекивани резултати Индикатори 

o Пораст запослености  

o Нове инвестиције 

o Нова радна мјеста 

o Инфраструктурна опремљеност зоне (%)  

o Број нових радних мјеста 

Носиоци активности Модел финансирања 

 Општина Соколац 
 Буџетска средства  

 Други извори 
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Мјере Стратешког циља 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стратешки 

Циљ 3. 
Изградња модерне локалне самоуправе 

Оперативни 

циљ 3.1. 
Ефикасна локална самоуправа 

 

Мјера  

3.1.1. 
Улагање у канцеларијске објекте и просторе и остале пословне објекте 

 

Опис мјере 

С циљем побољшања ефикасности локалне самоуправе, Општина ће уложити значајна 

финансијска средства за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију 

канцеларијских објеката и простора, као и за изградњу и прибављање осталих пословних 

објеката. 

Активности 

 Инвестиционо одржавање, реконструкција и адаптација канцеларијских објеката и 

простора 

 Изградња и прибављање осталих пословних објеката 

Очекивани резултати Индикатори 

o Унапређени услови за квалитетније и 

ефикасније обављање дјелатности 

локалне самоуправе 

o Обновљени и модерни објекти и простори 

o Број обновљених објеката/ простора 

o Број одржаваних објеката/ простора 

Носиоци активности Модел финансирања 

 Општина Соколац 
 Буџетска средства  

 Кредит 
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Стратешки 

Циљ 3. 
Изградња модерне локалне самоуправе 

Оперативни 

циљ 3.2. 
Ефективна локална самоуправа 

 

Мјера  

3.2.1. 
Обука административних службеника и функционера 

 

Опис мјере 

Осигурати системски и континуиран приступ јачању капацитета именованих лица и 

запослених службеника у органима локалне управе, те тако допринијети свеукупном развоју 

локалне самоуправе и бољем квалитету услуга за грађане. 

Мјером ће се омогућити: 

 Ефикасно, рационално, транспарентно и професионално пословање општинске 

управе, довођењем оцјењивања и вредновања рада запослених у органима Општине 

у одговарајућу везу са обуком коју похађају; 

 Примјена стечених знања и вјештина у свакодневном раду и омогућавање њиховог 

преноса на остале запослене; 

 Пуна примјена и поштивање моралног и етичког кодекса за све запослене и изабране 

званичнике у органима локалне самоуправе. 

Активности 

 Одржавање обука у различитим областима као што су: просторно уређење, геодетско-

катастарски и имовинско-правни послови, привреда и унапређење пословног окружења, 

планирање и имплементација локалног развоја, заштита животне средине, комунални 

послови, буџет и финансије и др. 

Очекивани резултати Индикатори 

o Изграђена ефикасна и професионална 

локална самоуправа, у складу са 

стандардима модерног управљања у 

јавном сектору 

o Унапређен систем корисничке 

оријентације и повећано задовољство 

грађана и осталих корисника услуга 

општинске управе 

o Ефикасно, континуирано и 

професионално провођење реформских 

процеса и свакодневна упућеност у 

расположивост и услове кориштења 

различитих фондова, грантова и других 

извора средстава намијењених развоју 

локалне самоуправе 

o Број службеника и функционера који су 

завршили обуку 

Носиоци активности Модел финансирања 

 Општина Соколац  Буџетска средства  
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Мјера  

3.2.2. 

Укључивање грађана/привредних субјеката/НВО сектора у процесе 

одлучивања 

 

Опис мјере 

Јединица локалне самоуправе, у интересу локалног становништва, развија одговарајуће 
облике непосредног учешћа грађана у локалној самоуправи који нису изричито забрањени 
законом. 
 
Облици непосредног учешћа грађана у локалној самоуправи су: 

 Референдум; 

 Збор грађана; 

 Грађанска иницијатива; 

 Мјесна заједница; 

 Сати грађана у скупштинама и 

 Други облици учешћа у складу са законом. 
 
Неки од других облика који нису прописани али могу бити израз ове партиципације јесу: 

организовање форума, тематских форума, трибина о специфичним проблемима и питањима 

везаним за положај лица са посебним потребама, лица у стању социјалне потребе, жена, 

омладине, инвалида, дјеце, пензионера, привредних форума и слично. Затим, укључивање 

грађана и НВО сектора може имати и форму укључивања младих у рад скупштине општине, 

ангажовање волонтера, док укључивање привредних субјеката може имати форму 

консултовања, округлих столова и савјетовања на тему доношења нових или измјене 

постојећих прописа, реконструкције просторног плана, кориштења општинског земљишта, 

инвестиционих улагања и слично. Да би се грађанска партиципација у одлучивању подигла 

на задовољавајући ниво, општинска административна служба мора одиграти кључну улогу 

промоцијом значаја већег учешћа релевантних субјеката у процесима одлучивања и то путем 

веб странице општине, брошура, билтена, анкета, упитника, паноа, свакодневне сарадње са 

медијима, огласне табле и слично. 

Активности 

 Подизање грађанске партиципација у одлучивању на задовољавајући ниво 

 Промоција значаја већег учешћа релевантних субјеката у процесима одлучивања и то 

путем веб странице општине, брошура, билтена, анкета, упитника, паноа, свакодневне 

сарадње са медијима, огласне табле и слично 

Очекивани резултати Индикатори 

o Заживљавање механизама непосредне и 

тијесне повезаности, конструктивног рада 

и међусобног консултовања и уважавања 

између представника општинске власти и 

грађана општине, привредника и 

невладиних организација 

o Успостављање јавно-приватног дијалога 

кроз рад савјета за привреду 

o Број посјета веб страници општине 

o Број анкета/упитника према грађанима 

Носиоци активности Модел финансирања 

 Општина Соколац  Буџетска средства 
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Стратешки 

Циљ 3. 
Изградња модерне локалне самоуправе 

Оперативни 

циљ 3.3. 
Економична локална самоуправа 

 

Мјера  

3.3.1. 
Систем оцјењивања/напредовања службеника 

 

Опис мјере 

Сврха оцјењивања јесте да се подстакну службеници на ефикасно извршавање послова и 

задатака и да се утврди њихов допринос обављању послова општине, те да се кроз законом 

и стандардима прописане облике и начине напредовања награде најбољи, упуте на додатно 

усавршавање они који су показали недовољно добре резултате или да се предузму 

одговарајуће мјере против службеника којих је радни учинак испод граница очекиваног. 

Активности 

 Успостављање процедура оцјењивања и напредовања службеника 

 Награђивање најбољих службеника 

 Додатно усавршавање они службеника који су показали недовољно добре резултате 

 Предузимање одговарајућих мјера против службеника којих је радни учинак испод 

граница очекиваног 

Очекивани резултати Индикатори 

o Ефикасни, љубазни, компетентни и 

задовољни службеници посвећени 

остваривању зацртаних циљева, мисије и 

визије модерне локалне самоуправе 

o Успостављен систем напредовања према 

резултатима рада, личном залагању и 

труду 

o Број награђених службеника 

o Број службеника који су послани на 

додатно усавршавање 

Носиоци активности Модел финансирања 

 Општина Соколац  Буџетска средства 
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Мјера  

3.3.2. 

Рационализација унутрашњих организационих јединица и радних 

мјеста 

 

Опис мјере 

Унутрашња организација Општинске управе састоји се од стручне службе, одјељења и 

одсјека. Мјера се састоји у укидању, спајању, односно припајању одјељења, оснивању нових 

одјељења, тј. канцеларија и реорганизацији радних мјеста на начин који ће обезбиједити већу 

економичност и ефикасност рада општинске управе. 

Активности 

 Измјена и допуна Правилника о организацији послова и систематизацији радних мјеста;  

 Интерни и јавни конкурси 

Очекивани резултати Индикатори 

o Смањење финансијских издатака за 

пословање административне службе, 

укључујући материјалне трошкове 

(набавку опреме и канцеларијског 

материјала, трошкови телефона) 

o Ревидирана и реорганизована радна 

мјеста са адекватним описом послова и 

радних задатака који одговарају 

потребама локалне заједнице 

o Број нових одјељења 

o Број укинутих одјељења 

Носиоци активности Модел финансирања 

 Општина Соколац  Буџетска средства 
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Мјера  

3.3.3. 
Реформа система наплате такси, пореза и других прихода општине 

 

Опис мјере 

Ниво учешћа локалних јединица у јавним (републичким) расходима несразмјерно је низак, 

ако се успореди са актуелним надлежностима, а посебно са оним што грађани очекују и 

траже од локалне управе. У таквим околностима побољшање квалитета услуга грађанима и 

развој у цјелини не могу да се појаве у приоритетним активностима локалних јединица. При 

оваквом стању у области финансирања локалних јединица, функционална 

децентарализација практично није могућа без битног повећања обима прихода који припадају 

општинама и удјела локалне самоуправе. Ови комплементарни циљеви подразумијевају да 

се битно смањи финансијска зависност локалних јединица од хијерархијски виших нивоа, 

повећа финансијска извјесност и обезбиједи стабилно финансирање локалних јединица у 

складу са актуелним и перспективним надлежностима. Да би финансирање било стабилно и 

одрживо и да би локалне јединице могле да врше ефикасно финансијско планирање, 

неопходно је да ниво финансијске зависности општина од виших нивоа власти буде што је 

могуће мањи, а финансијска извјесност знатно побољшана. 

Активности 

 Смањивање финансијске зависност локалних јединица од хијерархијски виших нивоа 

 Повећање обима прихода који припадају локалним јединицама и то прије свега 

повећањем њихових властитих прихода 

Очекивани резултати Индикатори 

o Развијен и тестиран нови интегрални 

модел расподјеле јавних прихода 

усклађен са моделом функционалне 

децентрализације, са посебно 

разрађеним и тестираним системом 

властитих прихода локалних јединица 

o Разрађена и усвојена нормативна 

рјешења која омогућавају примјену 

модела  

o Практично реализован нови модел; 

o Унапријеђен начин убирања властитих 

прихода локалних јединица 

o Раст удјела локалне самоуправе у 

укупним јавним расходима сразмјерно 

расподјели надлежности 

o Повећан укупан ниво финансијске 

одговорности за убирање јавних прихода, 

као и ниво финансијске дисциплине 

o Повећање властитих прихода општине 

Носиоци активности Модел финансирања 

 Општина Соколац  Буџетска средства 
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Стратешки 

Циљ 3. 
Изградња модерне локалне самоуправе 

Оперативни 

циљ 3.4. 
Транспарентна локална самоуправа 

 

Мјера  

3.4.1. 
Унапређење транспарентности рада општинске управе 

 

Опис мјере 

У посљедње вријеме се подиже свијест јавности о значају информација у јавном посједу. 

Основна намјера је установити потпуну јавност рада свих јавних тијела и учинити све 

информације од јавног значаја лако доступним. 

 

Најновија тенденција је такође да се власти обавежу на проактивну транспарентност, тј. на 

самоиницијативно објављивање законом предвиђених података као што су уговори о јавним 

набавкама, извјештаји о извршењу буџета и законски прописи. Идеја је да јавни органи 

обзнањују све информације од јавног значаја користећи се предностима савремене 

технологије (интернетска презентација), умјесто да грађани константно подносе захтјеве за 

истима. Тако се доприноси обавијештености о раду у јавном интересу, чиме ће се 

посљедично подстаћи политичка активност свих грађана. Како би се то установило као 

правило, законски је потребно регулисати кажњавање одговорних лица, али и појачати 

независне институције надлежне за праћење примјене односних прописа. Слобода приступа 

информацијама се у Босни и Херцеговни уређује Законом о слободи приступа 

информацијама који постоји на државном и ентитетским нивоима. Битно је назначати да још 

не постоје детаљно разрађене проактивне обавезе. 

 

Транспарентност се може дефинисати као кључна одлика добре локалне самоуправе. Ова 

мјера има за циљ унапређење транспарентности рада општинске управе, као и оснаживање 

организација цивилног друштва и грађана за спровођење грађанског надзора над радом 

локалне самоуправе . 

 

Транспарентни буџети омогућују увид у потпуне, тачне, правовремене и разумљиве 

информације о буџету, па грађани могу властитим ангажманом утицати на ефикасност 

прикупљања јавних средстава и понуде јавних добара и услуга, на повећање одговорности 

локалних власти и смањење могућности за корупцију. 

Активности 

 Едукација запослених у локалним институцијама и пружање техничке подршке на плану 

унапређења транспарентности њиховог рада; 

 Оснаживање локалних организација цивилног друштва, привредног сектора и грађана за 

заговарање и праћење транспарентности рада локалних органа са циљем њиховог бољег 

информисања и обуке за праћење и заговарање проактивне транспарентности у раду 

локалне управе; 

 Увођење стандарда ИСО 37001 (антикоруптивна норма); 

 Имплементација ГДПР-а (заштита личних података). 

Очекивани резултати Индикатори 

o Боља информираност грађана о 

пословима у јавном интересу 

o Лако доступне информације од јавног 

значаја 

o Спречавање, откривање и рјешавање 

ризика корупције 

o Број објављених информација у јавности 

o Посједовање цертификата ИСО 37001 и 

обука запослених у праћењу регистра 

антикоруптивних ризика 

o Израђена и детаљно описана 

документација за ГДПР 

Носиоци активности Модел финансирања 
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Мјере Стратешког циља 4 

 

 Општина Соколац  Буџетска средства 

Стратешки 

Циљ 4. 
Унапређење општег животног стандарда грађана 

Оперативни 

циљ 4.1. 
Унапређење здравствене заштите 

 

Мјера  

4.1.1. 
Побољшање функционалности здравствених институција 

 

Опис мјере 

На подручју општине егзистирају двије здравствене институције: Дом Здравља, као носилац 

примарне здравствене заштите и Психијатријска клиника као носилац секундарне 

здравствене заштите. Постоји још и Завод за форензичку психијатрију Соколац, који је прва 
установа овог типа на подручју БиХ захваљујући којој је у складу с Европском конвенцијом о 

људским правима осигуран адекватан психијатријски третман за особе из цијеле земље 

којима су у кривичном поступку изречене мјере безбједности. 

 

Опрема коју поседује Дом здравља је на нивоу критичног минимума функционалности, стара 

је преко 30 година, често се квари, а многи од апарата недостају. Средства која добија су 

недовољна за финансирање основних материјалних трошкова, па установа нема могућности 

набавку модерније опреме. 

 

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

проблеме, који се морају ријешити у што краћем року. 

 

Неопходно је осавременити лабораторију, јер налази који се добијају у постојећој 

лабораторији, у великој мјери одступају од налаза који се добијају у савременијим 

лабораторијама. 

Активности 

 Набавка лабораторијске опреме неопходне за пружање примарне здравствене заштите; 

 Сарадња са запосленима у Дому здравља који имају најбољи увид у тренутно стање и 

опремљеност лабораторије; 

 Набавка остале медицинске опреме за институције у здравству; 

 Интезивно праћење потреба здравствених установа на подручју општине; 

 Довести Дом здравља у стање финансијске стабилности и самоодрживости; 

 Реконструкција старе зграде Дома здравља; 

 Реконструкција котловнице у Дому здравља; 

 Замјена дотрајале столарије и стављање фасаде на здравствене објекте који немају исту 

кроз пројекат енергетске ефикасности. 

Очекивани резултати Индикатори 

o Функционална лабораторија опремљена 

за стандардне врсте анализа 

o Побољшање здравствених услуга и 

o Средства издвојена за набавку опреме у 

здравственим установама на подручју 

општине; 
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квалитета здравствене скрби грађана 

Сокоца 

o Дугорочна финансијска стабилизација 

Дома здравља 

o Безбједност имовине, запослених лица и 

посјетилаца Дома здравља; 

o Бољи услови боравка и смањени 

трошкови за гријање у у здравственим 

објектима као резултат проведбе пројекта 

енергетске ефикасности. 

o Број здравствених објеката којима је 

побољшана енергетска ефикасност. 

Носиоци активности Модел финансирања 

 Општина Соколац 
 Буџетска средства 

 Други извори 

Мјера  

4.1.2. 
Пронаталитетна политика 

 

Опис мјере 

Највећи проблем општине је тај што из дана у дан губи биолошку и економску снагу. На 

подручју општине Соколац годишње је више умрлих него рођених особа, а додатни проблем 

је и у томе што има више особа које одјављују боравиште него оних које су га пријавиле.  

 

Соколачко Удружење “Мајка и дијете” на више начина уз помоћ локалне управе помаже 

вишечлане породице и приоритет им је пронаталитетна политика . 

 

У прошлој години обезбијеђено је 80 комплета уџбеника за дјецу из вишечланих породица, 

уручена је помоћ од по 2.000 КМ за рођено треће и четврто дијете и новчано је помогнуто 

седам брачних парова који су се опредијелили за вантјелесну оплодњу. 

 

У буџету општине Соколац планирано 30.000 КМ за рад удружења “Мајка и дијете”. 

Активности 

 Помоћ младим брачним паровима у обезбјеђењу средстава за вантјелесну оплодњу 

 Помоћ породицама у тешком материјалном стању 

 Брига о онима које се одлуче за бројнију породицу 

Очекивани резултати Индикатори 

o Осигурана финансијска помоћ брачним 

паровима који су се опредијелили за 

вантјелесну оплодњу 

o Осигурана финансијска помоћ 

вишечланим породица 

o Број рођених беба на подручју општине 

Соколац 

o Број новчано помогнутих брачних парова 

o Број новчано помогнутих вишечланих 

породица 

Носиоци активности Модел финансирања 

 Општина Соколац 

 Удружење “Мајка и дијете” 

 Буџетска средства 

 Други извори 
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Стратешки 

Циљ 4. 
Унапређење општег животног стандарда грађана 

Оперативни 

циљ 4.2. 
Унапређење социјалне заштите 

 

Мјера  

4.2.1. 

Затварање колективних центара кроз омогућавање јавних стамбених 

рјешења 

 

Опис мјере 

Стамбена питања расељених лица која живе на подручју општине Соколац у наредном 

периоду биће ријешена моделом социјалног становања у оквиру значајног државног  пројекта 

„Затварање колективних центара путем омогућавања јавних стамбених рјешења“ (ЦЕБ ИИ 

пројекат). Пројекат, вриједности 2.754.022,57  КМ, подразумијева изградњу двије стамбене 

зграде са по 32 стамбене јединице. Општина Соколац је обезбиједила локацију, локацијске 

услове и урбанистичко – техничку документацију. Кроз Локални акциони план социјалне 

инклузије расељених лица, изграђен уз подршку ЦРС-а, утврђена је листа крајњих корисника. 

Активности 

 Изградња двије стамбене зграде са по 32 стамбене јединице 

 Затварање колективних смјештаја на подручју локалне заједнице 

Очекивани резултати Индикатори 

o Ријешено стамбено питање расељених 

лица која живе на подручју општине 

Соколац 

o Обезбјеђење трајног смјештаја за велик 

дио породица 

o Број попуњених стамбених јединица 

расељеним лицима 

o Број породица којима је обезбјеђен трајни 

смјештај 

Носиоци активности Модел финансирања 

 Општина Соколац 

 Кредит (Развојна банка Савјета 

Европе) 

 Буџетска средства 
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Мјера  

4.2.2. 
Обезбјеђивање социјалне заштите грађана 

 

Опис мјере 

Социјална заштита је дјелатност којом се пружа помоћ лицима када се нађу у стању 

социјалне потребе и предузимају потребне мјере ради спречавања настајања и отклањања 

посљедица таквог стања. Стање социјалне потребе је стање у којем је лицу неопходна помоћ 

ради савладавања социјалних и других тешкоћа и стварања услова за задовољавање 

основних животних потреба, а уколико се те потребе не могу задовољити у другим системима 

социјалне сигурности. 

 

Дјелатност социјалне заштите обухвата мјере и активности за стварање услова за 

остваривање заштитне функције породице, услова за самосталан живот и рад лица која се 

налазе у стању социјалне потребе или за њихово активирање у складу са способностима, 

обезбјеђивање средстава за живот материјално необезбијеђеним и за рад неспособним 

лицима и другим грађанима који су у стању социјалне потребе, као и обезбјеђивање других 

облика социјалне заштите. 

 

Систем социјалне заштите у Републици Српској уставно-правно је постављен доминантно 

као децентрализован са средишњом улогом општина у стварању услова и обезбјеђивању 

социјалне заштите грађана. 

 

Стање у социјалној заштити на подручју општине Соколац може се исказати кроз неколико 

основних карактеристика, и то: 

 велики број лица налази се у стању социјалне потребе, 

 широка социјална права од којих се већина не реализује, 

 велика дуговања према установама социјалне заштите, 

 раст тешких социјалних проблема као што су масовна незапосленост, сиромаштво, 

учешће старих и старење становништва, појава нових и продубљавање постојећих 

патологија и девијација. 

 

Општина Соколац је дефинисала сљедеће стратешке циљеве у наредних десет година, како 

би одговорила на повећану присутност социјалних проблема и ризика. 

 

Стратешки циљеви развоја социјалне заштите: 

1. Унапређење постојећих социјалних услуга и увођење нових и модерних социјалних услуга 

социјалне заштите за посебно рањиве (приоритетне) групе грађана: 

 дјеца и млади; 

 старија лица; 

 особе са инвалидитетом; 

 повратници и расељена лица; 

 вишечлане породице; 

 сиромашни и незапослени. 

2. Јачање и развој капацитета у оквиру система социјалне заштите општине Соколац – 

унапређење материјално – техничких и финансијских ресурса општине за бављење 

социјалном политиком. 

3. Социјално стамбено збрињавање становништва особама са ниским новчаним примањима, 

угроженим и маргинализираним групама. 

4. Израда социјалне карте становништва општине Соколац, која ће уједно предствљати 

полазну основу за израду стратешког документа за наредни временски период. 
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Активности 

 Унапређење социјалне заштите дјеце и младих без родитељског старања кроз систем 

организоване помоћи и подршке у локалној заједници (подршка програмима 

осамостаљивања након завршеног школовања); 

 Унапређење положаја и друштваних постигнућа дјеце са сметњама у развоју и 

изједначавање могућности за њихово равноправно учешће и учествовање; 

 Дневни центри за дјецу и младе са сметњама у развоју; 

 Унапређење социјалног и здравственог статуса старијих лица без породичног старања, 

кроз развој услуга за стара лица (дневни центри, провођење свих облика привременог и 

трајног збрињавања); 

 Побољшање положаја посебно осјетљивих група старих, без породичног старања, а који 

живе у свом природном окружењу (помоћ у кући); 

 Истраживање потреба старих у заједници; 

 Побољшање квалитета живота лица са инвалидитетом кроз даљи развој проширених 

права (дневни центри, њега и помоћ у кући); 

 Превенција искључености и дискриминације по питањима права и потреба ОСИ. (Један 

од најбитнијих резултата анкете је да већина институција није обезбједила рампе за 

особе са инвалидитетом, те имају потешокоћа у пиступу услугама јавних сервиса); 

 Укључивање повратника и расељених лица, који имају пребивалиште на подручју 

општине, у систем социјалне заштите, а уколико немају регистровано пребивалиште, 

организовано и систематски одлазити у кућне са циљем пружања услуга савјетовања; 

 Унапређење социјалног и економског статуса вишечланих породица кроз различите 

облике субвенција (подршка школовању, смјештај у предшколске установе, једнократне 

новчане помоћи за стамбено збрињавање); 

 Програми за унапређење породичног живота (различити облици савјетовања и едукације 

за родитеље); 

 Унапређење социјалног и економског статуса сиромашних и незапослених лица кроз 

различите програме запошљавања и самозапошљавања; 

 Унапређење материјално – техничких и финансијских ресурса општине за бављење 

социјалном политиком; 

 Социјално стамбено збрињавање становништва; 

 Израда социјалне карте становништва општине Соколац. 

Очекивани резултати Индикатори 

o Унапрјеђене постојећих социјалних 

услуга 

o Уведене нове и модерне социјалне 

услуге социјалне заштите 

o Повећање финансијских давања за 

помоћ лицима у стању посебне потребе и 

њиховим породицама 

o Израђена социјална карта становништва 

општине Соколац 

o Број помогнутих лица у стању социјалне 

потребе 

o Број нових социјалних услуга 

Носиоци активности Модел финансирања 

 Општина Соколац 
 Буџетска средства 

 Други извори 
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Стратешки 

Циљ 4. 
Унапређење општег животног стандарда грађана 

Оперативни 

циљ 4.3. 
Унапређење образовања, културе и спорта 

 

Мјера  

4.3.1. 

Изградња тениских терена са пратећим објектом у оквиру СРЦ 

“Соколац” 

 
Опис мјере 

Изградња тениских терена са пратећим објектом оквиру СРЦ „Соколац“ обухвата четири 

тениска терена на земљаној подлози, један терен на чврстој подлози и пратећи објекат 

спратности П+птк у којем су предвиђени сљедећи садржаји: 

 Гардеробе за одрасле и кадете (мушке и женске) у чијем саставу се налазе тоалет, 

туш кабина и кабине за пресвлачење; 

 Остава за реквизите; 

 Просторија за издавање реквизита; 

 Просторија за тренера са одговарајућим санитаријама; 

 Тоалети за кориснике тениских терена; 

 Канцеларија за менаџмент; 

 Котловница; 

 Кафе ресторан који се састоји од приземља и галерије са наткривеном терасом и чије 

ће услуге користити како корисници тениских терена тако и корисници осталих 

садржаја спортског комплекса и екстерни гости. У Саставу кафе-ресторана налази се 

и кухиња са пратећим гардеробама и санитаријама за запослене. На дијелу 

наткривене терасе у приземљу предвиђен је простор за ражањ и роштиљ. Уз пратећи 

објекат предвиђа се и паркинг простор са одговарајућим бројем паркинг мјеста. 

Активности 

 Изградња тениских терена 

 Изградња затвореног објекта у коме би биле смјештене гардеробе и санитарије, али и 

угоститељски садржај 

 Подстицати спортски аматеризам и рекреацију 
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Очекивани резултати Индикатори 

o Већа заинтересираност дјеце и младих за 

спорт 

o Организација спортских  такмичења  и 

других спортских активности 

o Привлачење и осталих категорија 

становништва које ће бити више 

оријентисане ка шетњи и одмору 

(пензионери, родитељи са малом дјецом 

и сл.) 

o Позиционирање Сокоца као мјеста за 

одмор, припрему врхунских спортиста и 

домаћина различитих спортских 

такмичења 

o Број корисника тениских терена и осталих 

садржаја спортског комплекса 

o Број активних спортиста 

o Број посјетиоца спортских такмичења  и 

других спортских активности 

Носиоци активности Модел финансирања 

 Општина Соколац  Буџетска средства и други извори 
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Мјера   

4.3.2. 
Изградња базена са пратећим објектом у склопу СРЦ ,,Бара" 

 
Опис мјере 

 

Када је у питању градња базена као дио стратегије развоја општине, било би добро 

размишљати о што функционалнијем и квалитетнијем кориштењу простора са посебним 

акцентом на мултифункционалност. 

 

Значајан дио Спортско-рекреационог комплекса ће чинити отворено пливалиште, које је 

лоцирано западно од постојећег стадиона, на терену који је у паду ка истоку (стадиону). 

 

У склопу отвореног пливалишта предвиђена је изградња три отворена базена и то: 

 Отворени рекреативни (пливачки)  базен димензија 25 x 13.5 м, дубине од 1.35 до 

1.85 м; 

 Базен за обуку непливача димензија 10 x 13.5 м, дубине 1.10 м; 

 Базен-брчкалиште за дјецу до 7 година старости  10 м, дубине 0.3 м. 

 

Поменуте базене прате неопходни садржаји као што су: групне гардеробе, гардеробе са 

појединачним кабинама за пресвлачење, санитарије за мушкарце и жене, тушеви за обавезно 

туширање прије уласка у базене и сл. Око базена је слободан простор поплочан 

протиклизним бетонским плочама, који се користи као сунчалиште. Сунчалиште је проширено 

и на формираним терасама јужно и западно од базена. 

 

Базенске водене површине имају слиједеће вриједности: 

 Пливачки базен, П= 337.50 м2 

 Базен за непливаче П=135.00 м2 

 Брчкалиште за дјецу П=78.50 м2 

 Укупно водене површине П=551.00 м2 

 

Дио Спортско-рекреационог комплекса биће и централно постављена универзална спортска 

површина кружног облика, дијаметра 47 м. Ова површина се зими може користити као 

клизалиште, а ван тог периода као сцена, окупљалиште, игралиште (било који спорт – 

универзална површина 40x20 м). 
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Активности 

 Изградња отвореног рекреативног (пливачког) базена 

 Изградња базена за обуку непливача 

 Изградња базена-брчкалишта за дјецу до 7 година старости 

 Изградња пратећих садржаја (гардеробе, санитарије, тушеви) 

 Постављање универзалне спортске површине. 

Очекивани резултати Индикатори 

o Квалитетно искориштен простор унутар  

Спортско-рекреационог комплекса-

мултифункционалност саржаја 

o Побољшана спортска инфраструктура  

o Базен који испуњава олимпијске норме 

o Испуњени услови за оснивање ватерполо 

и пливачких тимова 

o Број корисника новоизграђених базена 

o Број организираних пливачких такмичења 

o Повећање броја доступних спортско-

рекреативних садржаја 

Носиоци активности Модел финансирања 

 Општина Соколац  Јавно-приватно партнерство 
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Мјера   

4.3.3. 
Клизалиште на отвореном и уређење стазе за санкање и скијање 

 
Опис мјере 

Највећи трошкови пројекта уређења стаза за санкање и скијање су: 

 Два топа за снијег (на сат израде снијега један топ троши око 10 кубика воде и око 37 

киловата струје); 

 Ратрак за уређивање стазе троши по сату 10 литара горива. То свакако не мора бити 

професионални ратрак нити оне које можемо видјети на врхунским свјетским 

скијалиштима; 

 Плате за запослене који би уређивали стазу. 

 

Пројектом клизалишта на отвореном било би омогућено становницима Сокоца, Источног 

Сарајева и околних општина, као и свим осталим љубитељима спортова на леду, умјетничког 

и брзог клизања, хокеја на леду, карлинга, да се баве овим спортовима током цијеле зиме, 

која код нас траје дуже него у већини осталих општина. 

Активности 

 Набавка 2 топа за снијег 

 Набавка ратрака за уређивање стазе 

 Запошљавање особа које би уређивале стазу 

 Изградња клизалишта на отвореном на локацији код тениских терена у самом центру 

Очекивани резултати Индикатори 

o Обогаћена зимска туристичка понуда 

општине 

o Доступност зимских спортова током 

цијеле зиме 

o Број запослених особа на уређивању 

стаза 

o Број зимских спортова који ће бити 

доступни корисницима клизалишта, 

сањкалишта и скијалишта 

Носиоци активности Модел финансирања 

 Општина Соколац 
 Јавно-приватно партнерство; 

 Други извори 
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Мјера  

4.3.4. 
Унапређење капацитета те квалитета у систему образовања 

 

Опис мјере 

Уз сарадњу са удружењима развијати компетенције код дјеце и младих, те придонијети 

развоју предшколског, основног и средњошколског образовања, као и јачању постојећих 

институција у процесу модернизације програма предшколског, основног и средњошколског 

образовања.  

 

На територији општине Соколац у посљедњих неколико година све је очигледнија појава 

вишка кадрова са средњим образовањем шумарске струке. Због тога је неопходно 

измијенити образовни профил који се образује у СШЦ на начин да се шумарство замијени 

дефицитарним занатима у општини, као што су аутомеханичари, водоинсталатери, 

керамичари и други. 

 

У сврху остваривања савремених облика наставе и усавршавања васпитно-образовног 

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

књига за лектиру и на друге начине обезбјеђивати материјално – финансијску подршку како 

би се настава у школи одвијала у складу са савременим тенденцијама и стандардима у 

образовању. 

 

Како би се подигао квалитет средњошкоског образовања потребно је реализовати планиране 

пројекте  Средњошколског центра „Василије Острошки“ Соколац. У току школске године 

2018/2019. извршена је значајна реконструкција топловодне мреже; остало је још да се 

ријеши проблем набавке котла, јер је постојећи топловодни котао на чврсто гориво претрпио 

тежа оштећења.  

 

Потребно је и опремити кабинете за практичну наставу и то: 

 Економија, право и трговина, кабинет бр. 17а; 

 Угоститељство и туризам, кабинет бр. 23; 

 Шумарство и обрада дрвета, кабинет бр. 13; 

 Здравство, медицински техничар, кабинет за медицинску школу. 

 

Планирана је и набавка спортске опреме за  СШЦ „Василије Острошки“ Соколац. У школи 

недостаје велики дио опреме, а сваке године, сходно могућностима школа обнавља спортску 

опрему, али то није довољно. 

 

Књижни фонд библиотеке се сваке године обнавља,  сходно могућностима школе. Школа има 

у плану обнављање књижног фонда куповином 200 књига. 

 

У наредном периоду планирана је и реконструкција постојећег атрија. За поменуте 

активности  постоји одговарајући пројекат који је урађен 2008. године. 

 

Школа нема фискултурну салу, тако да у дугорочном периоду планира обезбједити средства 

за изградњу. Тиме би се ријешио дугогодишњи проблем неадекватног извођења наставе 

физичког васпитања. 

 

Како би се побољшали услови боравка дјеце у обданишту потребно је реализовати  

планиране пројекте обданишта. Потребно је провести пројекат енергетске ефикасности 

(замјена столарије, замјена кровног покривача, те рјешавање проблема равног крова због 

чега постоји проблем прокишњавања, замјена фасаде, затварање отворених плафона у 

објекту). Такође, потребно је замијенити ограду око објекта, направити вањско уређење 
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(замјена плоча око објекта, те асфалта око објекта, уређење степеништа,уређење игралишта 

за дјецу),  замјенити унутрашњу столарију,  замјенити расвјету у објекту,  урадити 

реновирање мокрих чворова (замјена водоводних цијеви, плочица и замјена санитарија и 

бојлера), направити замјену подних површина те замјену електро-инсталација (сатови за 

струју и осигурачи). 

Активности 

 Подршка родитељима за набавку школских књига, прибора и опреме; 

 Санацијa и реконструкција образовних објеката и њихово прилагођавање прописаним 

условима; 

 Увођење нових наставних планова и програма у СШЦ „Василије Острошки“ 

 Реализација пројеката средњошколског центра Василије Острошки Соколац: 

1. Набавка котла на чврсто гориво за централно гријање 

2. Опремање кабинета за практичну насаву 

3. Набавка спортске опреме 

4. Обнова књижног фонда библиотеке 

5. Реконструкција постојећег атрија 

6. Изградња спортске сале. 

 Реализација пројеката обданишта: 

1. Пројекат енергетске ефикасности 

2. Замјена ограде око објекта 

3. Вањско уређење 

4. Замјена унутрашње столарије 

5. Замјена расвјете у објекту 

6. Реновирање мокрих чворова 

7. Замјена подних површина 

8. Замјена електроинсталација 

 Стипендирање дефицитарних занимања 

 Повезивање са привредним субјектима у oпштини и обављање стручне праксе студената 

Очекивани резултати Индикатори 

o Набавком потребне школске опреме 

побољшаће се услови рада и учења у 

школским установама 

o Образовни објекти прилагођени 

прописаним условима 

o Школован дефицитаран кадар који има 

могућност за запослење у општини 

o Стицање искуства и вјештина и лакше 

запошљавање у oпштини након 

завршетка студија 

o Адекватно извођење наставе физичког 

васпитања кроз изградњу спортске сале 

o Број родитеља којима је осигурана 

подршка за набавку школских књига, 

прибора и опреме 

o Број стипендија за дефицитарна 

занимања 

o Број образовних објеката за које је 

урађена реконструкција 

o Број изграђених објеката у функцији 

образовања 

Носиоци активности Модел финансирања 

 Општина Соколац 
 Буџетска средства 

 Други извори 
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Мјера  

4.3.5. 
Побољшање квалитета културног живота 

 

Опис мјере 

Побољшати квалитет културног живота општине унапређењем културних садржаја и 

активности, ефикаснијим и координираним управљањем постојећим културним програмима, 

унапрјеђењем међусобне сарадње између културних институција као и сарадње са 

општинском управом, координираним управљањем културним манифестацијама те 

инфраструктурним побољшањима и модернизацијом објеката који се користе у културне 

сврхе. 

Активности 

 Развој музичике културе 

 Организација рада, анимирање и промовисање музичких и плесних талената 

 Презентација садржаја из области музичке културе, који се у  својим активностима  

ослањају на Установу за културу 

 Рад на развоју покрета, ритма и плесног израза уопште, укључујући анимирање рада 

плесних група које већ дјелују у оквиру Установе за културу Соколац, као и организацију 

додатних едукативних плесних курсева у сарадњи са плесним студијима са подручја 

Града Источно Сарајево  АПОРС-ом 

 Развој фолклора и етно-умјетности 

 Рад на развоју драмске културе, културе говора и књижевног стваралаштва; Драмска и 

рецитаторска активност   

 Рад на развоју ликовне и примијењене умјетности, укључујући јавно представљање 

ликовних садржаја кроз организацију изложби и презентација 

 Обиљежавање традиционалних културно-забавних манифестација 

Очекивани резултати Индикатори 

o Стварање адекватних услова за   

очување  традиционалних, историјских и  

изворних  обиљежја  народа који живи на 

простору Гласинца и Романије 

o Културне размјене засноване на 

елементима уважавања различитости 

културног изаражавања 

o Повећање квалитета,избора и богатства 

културних садржаја 

o Већа посјећеност културних догађања 

 

o Број оганизованих музичких вечери, 

концерата  и приредби 

o Број нових пјевачких изворних група 

o Број организованих  курсева  плеса 

o Број наступа културно – умјетничких 

друштава и изворних група у оквиру 

актуелних културно- забавних и духовних 

дешавања  

o Број нових експоната за употпуњавање 

постојеће етно- збирке  

o Број организованих књижевних и поетских 

вечери,тематски осмишљених дијалога, 

те драмско- рецитаторских, тематски 

прилагођених програма за младе 

o Број организованих изложби и 

презентација ликовних садржаја 

o Број посјетилаца традиционалних 

културно-забавних манифестација кроз 

годину 

o Промоција књига 

Носиоци активности Модел финансирања 

 Општина Соколац 

 ЈУ за културу ''Перо Косорић'' Соколац 

 Буџетска средства 

 Други извори 



159 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стратешки 

Циљ 4. 
Унапређење општег животног стандарда грађана 

Оперативни 

циљ 4.4. 
Повратак младих и развој Омладинске политике 

 

Мјера  

4.4.1. 
Реализација циљева Омладинске политике 

 

Опис мјере 

Активно усмјеравање и развој активности омладинских организација на остварење циљева 

зацртаних Омладинском политиком РС кроз: унапређење положаја омладине у општини; 

имплементацију различитих програма интелектуалног развоја и образовања младих; обуке, 

семинаре и тренинге намијењене стицању додатних знања, вјештина и компетенција ради 

лакшег запослења; едукација младих о штетности деликвентног понашања, алкохолизма, 

наркоманије и насилничког понашања; ширење волонтерског духа и учешће младих у 

доношењу одлука од значаја за њихов положај у органима локалне самоуправе. Активност 

омладинских организација кроз пројекат ће се подржати материјално, технички и на сваки 

други начин који ће омогућити развој омладинског сектора у општини. 

Активности 

 Унапређење положаја омладине у општини 

 Обуке, семинари и тренинзи намјењени стицању додатних знања, вјештина и 

компетенција младих 

Очекивани резултати Индикатори 

o Повећање активности омладинских 

организација 

o Повећана запошљивост младих 

o Број услуга/програма усмјерених на 

младе 

Носиоци активности Модел финансирања 

 Општина Соколац  Буџетска средства 
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Мјера  

4.4.2. 

Обезбјеђивање услова за повратак младих и образованих кадрова у 

општину 

 

Опис мјере 

Негативна демографска кретања и миграције становништва са територије општине 

условљене су, посљедњих 20 година, у највећој мјери ратним збивањима на подручју регије, 

немогућношћу стицања образовања и запослења, неадекватним условима живота и слабом 

индустријском, привредном, културном и другом развијеношћу општине. За опстанак општине 

као урбане средине у којој се рађају нови нараштаји и обнавља популација, неопходно је 

обезбиједити адекватне услове живота који ће опредијелити младе људе који су давно 

отишли са ових крајева у потрази за бољим животом, да се поново врате у свој крај. 

Активности 

 Обезбиједити адекватне услове живота који ће опредијелити младе људе који су отишли 

са ових крајева у потрази за бољим животом, да се поново врате у свој крај 

Очекивани резултати Индикатори 

o Обезбијеђени услови за повратак младих 

(и њихових породица) у општину: 

ријешено стамбено питање, адекватно 

запослење и плата, обезбијеђена 

могућност даљег образовања и 

интелектуалног напредовања 

o Број младих који су доселили на подручје 

општине 

Носиоци активности Модел финансирања 

 Општина Соколац  Буџетска средства 
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Мјере Стратешког циља 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стратешки 

Циљ 5. 
Очувана животна средина 

Оперативни 

циљ 5.1. 
Институционално јачање цивилног сектора 

 

Мјера  

5.1.1. 
Суфинансирање оснивања нових удружења на територији Општине 

 

Опис мјере 

На подручју општине постоје удружења грађана регистрована у различитим областима (што 

је дефинисано њиховим статутима). Међутим, увидом у број реализованих пројеката од 

стране цивилног сектора у протеклом периоду, утврђено је да је већина регистрованих 

удружења неактивна, а као таква не доприносе сопственој афирмацији, а ни развоју општине. 

Да би се стимулисали становници да активније дјелују у овој области, Општина Соколац је 

понудила помоћ у суфинансирању оснивања нових удружења грађана, а првенствено оних 

која ће се бавити развојем туризма, пољопривреде, афирмацији младих и заштити животне 

средине. Цивилни сектор представља веома значајну карику у развоју сваког друштва, па је 

то разлог зашто је одлучено да се у складу са могућностима допринесе оснивању нових 

удружења и мотивисању већ постојећих за активније дјеловање. 

Активности 

 Осигурање и додјела помоћи у суфинансирању оснивања нових удружења грађана 

 Мотивисање постојећих удружења за активније дјеловање 

Очекивани резултати Индикатори 

o Већи допринос удружења грађана у 

развоју локалне заједнице 

o Већа активност становника у овој области 

o Број основаних нових удружења грађана 

o Број реализованих пројеката од стране 

цивилног сектора 

Носиоци активности Модел финансирања 

 Општина Соколац  Буџетска средства 
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Стратешки 

Циљ 5. 
Очувана животна средина 

Оперативни 

циљ 5.2. 
Побољшање стања животне средине на подручју општине 

 

Мјера  

5.2.1. 
Идентификација и санација дивљих депонија 

 

Опис мјере 

Пројектом ће се извршити идентификација свих дивљих депонија на подручју општине 

Соколац, а затим ће се заједно са еколошким невладиним организацијама, ученицима 

основних и средњих школа вршити санација и чишћење ових простора. 

Активности 

 Идентификација локација дивљих депонија 

 Израда мини пројектних приједлога за санацију 

 Чишћење и санација смећа са издвојених локалитета 

 Транспорт до регионалне депоније 

Очекивани резултати Индикатори 

o Комплетнија евиденција о броју и 

локацијама дивљих депонија на подручју 

општине  

o Смањење загађености земљишта  

o Смањење загађености вода  

o Чистија животна средина 

o Подизање еколошке свијести 

становништа 

o Смањен број дивљих депонија  

o Број постављених знакова којим би се 

указало на забрану бацања смећа на 

недозвољеним мјестима 

o Број акција чишћења са циљем заштите 

животне средине 

Носиоци активности Модел финансирања 

 Општина Соколац 

 Буџетска средства 

 Фонд за заштиту животне средине и 

енергетску ефикасност 
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Мјера  

5.2.2. 
Суфинансирање радионица о важности очувања животне средине 

 

Опис мјере 

Важност животне средине и њеног очувања јесте један од приоритета савременог друштва. 

Да би се могле предузети конкретне активности, потребно је вршити сталну едукацију 

грађана и младих о овом проблему. Пројекат ће обухватити адекватан број радионица са 

различитим категоријама учесника, али са једним циљем - подизање нивоа свијести грађана 

о важности очувања животне средине мјеста у којем живе. 

Активности 

 Стална едукација грађана и младих о важности очувања животне средине 

 Одржавање  радионица  с циљем подизања нивоа свијести грађана о важности очувања 

животне средине 

Очекивани резултати Индикатори 

o Боља сарадња између НВО сектора и 

општине Соколац  

o Побољшано стање животне средине 

o Број пројеката усмјерених на рјешавање 

проблематике у овој области 

Носиоци активности Модел финансирања 

 Општина Соколац 

 Буџетска средства 

 Фонд за заштиту животне средине и 

енергетску ефикасност 
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Стратешки 

Циљ 5. 
Очувана животна средина 

Оперативни 

циљ 5.3. 
Одрживо унапрјеђење шума 

 

Мјера  

5.3.1. 

Одрживо управљање шумама, заустављање и преокретање 

деградације земљишта и спречавање даљег губитка биодиверзитета 

 
Опис мјере 

Једна од основних претпоставки привредног напретка и просперитета једне земље јесте 

одрживо управљање и коришћење њених природних ресурса, укључујући и шуме. Главна 

премиса шумарског сектора је одрживост развоја шума и шумарства које подразумијева 

управљање и газдовање шумама и шумским земљиштем на такав начин и у таквом степену 

да се очува биодиверзитет, а продуктивност, обнављање, виталност и потенцијал шума да 

буду на нивоу којим би се задовољиле одговарајуће еколошке, економске и социјалне 

потребе и данашње и будућих генерација, како на локалном тако и на републичком нивоу, а 

да се при томе на угрозе и не оштете неки други екосистеми. 

 

Што се тиче деградације земљишта, најактуелнији узроци оштећења, привременог и трајног 

губљења земљишта су: 

 Ширење насеља која узурпирају пољопривредна земљишта претварајући их у 

грађевинско земљиште; 

 Изградња индустријских објеката и зона; 

 Изградња мреже саобраћајница које често пролазе преко најплоднијих земљишта; 

 Развој ерозионих процеса (ерозија земљишта) и клизишта; 

 Изградња водених акумулација, пројекције изградње будућих водених акумулација за 

потребе наводњавања, водоснабдијевања и енергетског коришћења; 

 Површинска експлоатација разних сировина; 

 Одлагање разног отпада (депоније, индустријски отпад); 

 Дефорестација. 

 

Иако свјесни наведених чињеница, процеси даље девастације земљишта се настављају и 

они су незаустављиви и висока су цијена економског развоја.  

 

Контрола и забрана спаљивања жетвених остатака - Већина пољопривредника биљне 

остатке након жетве и бербе сматра отпадом или проблемом који се рјешава спаљивањем. 

Пољопривредна струка  препоручује заоравање жетвених остатака, а не њихово спаљивање. 

Разлог такве препоруке је постојање низа  негативних ствари које се догађају спаљивањем. 

Паљењем биљних остатака уништавају се микроорганизми и нарушава се природна 

равнотежа у самом земљишту. Висока температура уништава све па и оне корисне 

микроорганизме. Биљни дијелови непотпуно сагоријевају, сјеме корова се не уништава у 

потпуности а дим и пепео загађују животну средину.Током сагоријевања биљних остатака 
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развија се врло висока температура у површинским слојевима земљишта, која уништава  

хумус, који представља најплоднији дио земљишта. 

 

Дакле, жетвене остатке не треба  палити него их треба заорати. То је један од начина да се 

сачува плодност пољопривредног земљишта. Заоравањем биљних остатака након жетве  

поправља се продуктивност тла и његова плодност, а самим тим се остварују стабилнији и 

виши приноси. Паљење жетвених остатака и другог ниског раслиња често доводи у опасност 

шумско земљиште. У граничним подручјима, пољопривредног и шумског  земљишта, ватра 

може прећи у шумско подручје те проузроковати велике штете. 

 

Губитак биодиверзитета може у великој мјери  утицати на људско здравље, на  такав начин  

да добри екосистеми више не задовољавају друштвене потребе. 

 

Узроци губитка биодиверзитета могу бити: 

 Промјене и губитак станишта; 

 Загађење; 

 Климатске промјене; 

 Прекомјерна експлоатација ресурса. 

 

Губитак  биодиверзитета све више угрожава способност земље да људима обезбеди робу 

као што су храна, вода, плодно тло и заштита од штеточина и болести. Потребно је радити на 

мјерама очувања губитка биодиверзитета. 

Активности 

 Промовисати имплементацију одрживог управљања свим врстама шума; зауставити 

крчење шума, обновити уништене шуме и повећати пошумљавање 

 Газдовање и коришћење шума на основу еколошки оптималних поступака усклађених  са 

међународним критеријима 

 Промовисати и потицати органску пољопривредну производњу 

 Увести контролу и забрану спаљивања жетвених остатака 

 Пољопривредницима препоручити  заоравање жетвених остатака 

 Едукације из области заштите животне средине 

 Заштита подручја - стварање заштићених подручја гдје је људска активност ограничена 

Очекивани резултати Индикатори 

o Обезбјеђено уравнотежено управљање 

шумским фондом  

o Повећање енергетске искористивости 

шумских екосистема 

o Повећање броја газдинстава са 

цертификатом за органску производњу 

o Мањи број пожара насталих спаљивањем 

жетвених остатака 

o Заштићена еколошки важна и вриједна 

подручја 

o Нове пошумљене површине (ха) 

o Број пројеката усмјерених на рјешавање 

проблематике у овој области 

Носиоци активности Модел финансирања 

 Општина Соколац 

 Буџетска средства 

 Фонд за заштиту животне средине и 

енергетску ефикасност 

 Други извори 
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4. МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА СТРАТЕГИЈЕ 

 

Стратегија развоја општине Соколац 2020 - 2030. године састоји се од низа 

пројеката и програма који су у функцији реализације постављених стратешких и 

оперативних циљева, односно достизања дефинисане визије развоја општине. 

Међутим, програми и пројекти сами по себи нису гарант да ће овако урађен 

стратешки план бити у потпуности остварен. Успјешност реализације 

стратешког плана великим дијелом зависи и од начина провођења и 

управљања пројектима. Није риједак случај да квалитетан пројекат, усљед 

лоше имплементације или непланског утрошка средстава, покаже лош 

резултат, а некада и потпуни неуспјех. Због тога је потребно посветити посебну 

пажњу изради квалитетног система мониторинга пројеката који се буду 

реализовали у оквиру Стратегије. 

 

Мониторинг и евалуација Стратегије односе се на подршку, праћење и контролу 

свих сегмената њене реализације. Активности перманентног прикупљања и 

анализирања података о ефикасности и квалитету спровођења планираних 

пројеката ће се спроводити у оквиру овог сегмента у циљу дефинисања 

остварених резултата. За вријеме важења Стратегије периодично ће се 

анализирати сви аспекти њене имплементације, о чему ће се сачињавати 

извјештаји. Евалуација представља објективну процјену Стратегије у периоду 

имплементације и указује на потребу евентуалних измјена, у складу са неким 

новонасталим околностима. Стварни резултати развоја, који произилазе из 

имплементације интегрисане Стратегије локалног развоја, могу бити видљиви и 

мјерљиви само уколико Општина Соколац буде системски спроводила праћење 

и вредновање реализације Стратегије. 

 

Основни разлог примјене мониторинга и евалуације Стратегије је ефикасна и 

транспарентна реализација планираних активности путем салног сагледавања 

ефеката имплементације Стратегије. 

Главни циљеви су: 

 Ефикасност - провјера ефикасности коришћења расположивих ресурса; 

 Одговорност – провјерава се до које су мјере стратешки и оперативни 

циљеви остварени; 

 Имплементација - праћење и вредновање даје информације које 

омогућују добру и ефикасну реализацију и управљање; 

 Стварање новог знања - повећање разумијевања о томе шта, како и у 

којим условима функционише и како побољшати ефекте различитих 

програма и пројеката. 

 

Скупштина општине Соколац ће разматрати и усвајати периодичне извјештаје о 

реализацији Стратегије, те путем Административне службе Општине Соколац 
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указивати на недостатке, давати приједлоге и сугестије у циљу ефикаснијег 

спровођења Стратегије. 

За достизање усвојене визије развоја општине до 2030. године, неопходан је 

заједнички рад и креативан напор свих актера развоја, укључујући приватни 

сектор, НВО-а и грађана. 

 

Стратегија је флексибилан радни документ који ће се периодично ажурирати 

ради прилагођавања новонасталој ситуацији. Преиспитивање и ажурирање 

компоненти Стратегије изводи се тако да се најчешће визија развоја не мијења 

током одабраног стратешког периода, а стратешки циљеви се преиспитују и, 

уколико се укаже потреба, периодично ревидирају, док се остале компоненте 

(оперативни циљеви, планирани програми и пројекти) ажурирају на годишњем 

нивоу. За прву годину имплементације Стратегије урађен је Акциони план, у 

складу са буџетом општине и осталим предвиђеним средствима. 

 

Улоге и одговорности за имплементацију Стратегије 

  

Основна улога и одговорност у процесу имплементације Стратегије 
(2020-2030) 

Улога Надлежност 

Координација имплементације 
Стратегије развоја 

Начелник општине 

Утврђивање надлежности општинских 
одјељења у 

припреми пројектних приједлога и 
имплементацију пројеката из 

Акционог плана за период 2020-2030. 
године 

Начелник општине 

Начелници одјељења 

Утврђивање надлежности општинских 
одјељења у 

припреми пројектних приједлога и 
имплементацију пројеката из 

Акционог плана за 2020. годину 

Одјељење за општу управу 

Одјељење за привреду и финансије 

Одјељење за просторно уређење 

Одјељење за локални развој 

Одјељење комуналне полиције 

Разрада приједлога пројеката 

Одјељење за општу управу 

Одјељење за привреду и финансије 

Одјељење за просторно уређење 

Одјељење за локални развој 

Одјељење комуналне полиције 



168 
 

 

 

Основна улога и одговорност у процесу имплементације Стратегије 
(2020-2030) 

Улога Надлежност 

Праћење потенцијалних извора 
финансирања пројеката 

Одјељење за општу управу 

Одјељење за привреду и финансије 

Одјељење за просторно уређење 

Одјељење за локални развој 

Одјељење комуналне полиције 

Процедура јавних набавки Комисија за јавне набавке 

Мониторинг имплементације 
Стратегије и извјештавање 

Начелник општине 

Скупштина општине 

Разрада и усвајање Акционих 
планова за 

наредне године, имплементације 
Стратегије 

Начелник општине 

Скупштина општине 

Одјељење за општу управу 

Одјељење за привреду и финансије 

Одјељење за просторно уређење 

Одјељење за локални развој 

Одјељење комуналне полиције 

Дефинисање кључних потреба за 
изградњом капацитета особља 
укљученог у имплементацију 

Стратегије 

Начелник општине 

Начелници одјељења 
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5. АКЦИОНИ ПЛАН ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

Саставни дио Стратегије развоја општине Соколац је и акциони план којим се осигурава спровођење стратешких циљева, 

оперативних циљева и мјера развоја као и праћење реализације Стратегије. 

 

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА 2020. ГОДИНУ 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 1. РАЗВОЈ ПРИВРЕДЕ И ПРЕДУЗЕТНИШТВА 

ПРОЈЕКАТ 
ВЕЗА СА СТРАТЕШКИМ/ 
ОПЕРАТИВНИМ ЦИЉЕМ 

НОСИОЦИ 
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ 

ИЗВОРИ 
ФИНАНСИРАЊА 

ВРИЈЕДНОСТ 
ПРОЈЕКТА 

ИНДИКАТОРИ 

Куповина 
„ФАМИНЕX“ 

Д.О.О. Соколац у 
стечају 

СЦ1 
ОЦ 1.1. 

Јачање малог и средњег 
предузетништва 

Општина Соколац 
Буџетска 
средства 

350.000,00 KM 
Број запослених 

радника 

Развој руралне 
конкурентности – 

набавка 28 
стеоних јуница 

СЦ 1 
ОЦ 1.3. 

Унапређење пољопривредне и 
сточарске производње 

Општина Соколац 

Буџетска 
средства, 

бесповратна 
средства и 

крајњи корисници 

112.000,00 KM 

Број нових музних 
грла 

Повећање количине 
произведеног 

млијека 

Развој руралне 
конкурентности – 

пластеничка 
производња (70 

пластеника) 

СЦ 1 
ОЦ 1.3. 

Унапређење пољопривредне и 
сточарске производње 

Општина Соколац 

Буџетска 
средства, 

бесповратна 
средства и 

крајњи корисници 

98.000,00 KM 

Број 
пољопривредних 

газдинстава 
корисника 

финансијске 
потпоре 
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ПРОЈЕКАТ 
ВЕЗА СА СТРАТЕШКИМ/ 
ОПЕРАТИВНИМ ЦИЉЕМ 

НОСИОЦИ 
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ 

ИЗВОРИ 
ФИНАНСИРАЊА 

ВРИЈЕДНОСТ 
ПРОЈЕКТА 

ИНДИКАТОРИ 

Унапређење 
пчеларства на 

подручју општина 
Соколац, Хан 

Пијесак и Источни 
Стари Град 

СЦ 1 
ОЦ 1.3. 

Унапређење пољопривредне и 
сточарске производње 

Општина Соколац 
и Удружење 

пчелара 
„Гласинац“ 

Буџетска 
средства, 

бесповратна 
средства и 

крајњи корисници 

423.450,00 KM 

Повећање количине 
произведеног меда 

Број младих 
узгајивача 

заинтересованих  за 
пчеларску 

производњу 

Унапређење 
производње 

јесењег бијелог 
лука уз примјену 

савремене 
агротехнике на 

подручју општине 
Соколац 

СЦ 1 
ОЦ 1.3. 

Унапређење пољопривредне и 
сточарске производње 

Општина Соколац 
и Пољопривредна 
задруга „Соколац“ 

Буџетска 
средства, 

бесповратна 
средства и 

крајњи корисници 

128.000,00 KM 

Повећање броја 
произвођача 

бијелог лука који су 
добили цертификат 

који ће им 
омогућити бољи 

пласман на тржишту 

Градска кућа 
Соколац 

СЦ1 
ОЦ 1.4. 

Повећање квалитета туристичке 
понуде и осигурање веће 

препознатљивости 

Општина Соколац 
Грант, буџетска 

средства и 
кредит 

4.978.350,00 
KM 

Број нових 
културних садржаја 

Етно село 
„Соколовград“ 

СЦ1 
ОЦ 1.4. 

Повећање квалитета туристичке 
понуде и осигурање веће 

препознатљивости 

Општина Соколац 
Буџетска 

средства и други 
извори 

2.000.000,00 
KM 

Повећање броја 
домаћих и страних 

туриста 
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СТРАТЕШКИ ЦИЉ 2. РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

ПРОЈЕКАТ 

ВЕЗА СА 
СТРАТЕШКИМ/ 
ОПЕРАТИВНИМ 

ЦИЉЕМ 

НОСИОЦИ 
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ 

ИЗВОРИ 
ФИНАНСИРАЊА 

ВРИЈЕДНОСТ 
ПРОЈЕКТА 

ИНДИКАТОРИ 

Изградња канализационог 
колектора Мајдани - 

Бјелосављевићи 

СЦ2 
ОЦ 2.1. 

Унапређење 
водоводне и 

канализационе 
инфраструктуре 

Општина Соколац Грант/кредит 316.825,41 KM 
Број прикључака на 

канализациону 
мрежу 

Изградња канализационог 
колектора Брезјак – 

Бјелосављевићи 

СЦ2 
ОЦ 2.1. 

Унапређење 
водоводне и 

канализационе 
инфраструктуре 

Општина Соколац Грант/кредит 379.910,15 KM 
Број прикључака на 

канализациону 
мрежу 

Изградња система за 
пречишћање отпадних 

вода – ППОВ 

СЦ2 
ОЦ 2.1. 

Унапређење 
водоводне и 

канализационе 
инфраструктуре 

Општина Соколац Грант средства 
4.425.000,00 

KM 

Количина отпадних 
вода која се 
пречишћава 

Изградња постројења за 
припрему воде за пиће 

„Биоштица“ – ППВ 

СЦ2 
ОЦ 2.1. 

Унапређење 
водоводне и 

канализационе 
инфраструктуре 

Општина Соколац 
Грант, буџетска 

средства и кредит 
1.424.250,00 

KM 

Смањене 
вриједности мутноће 

воде 
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ПРОЈЕКАТ 

ВЕЗА СА 
СТРАТЕШКИМ/ 
ОПЕРАТИВНИМ 

ЦИЉЕМ 

НОСИОЦИ 
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ 

ИЗВОРИ 
ФИНАНСИРАЊА 

ВРИЈЕДНОСТ 
ПРОЈЕКТА 

ИНДИКАТОРИ 

Куповина Јавног предузећа 
„Водовод и канализација 

Врело Биоштице“ а.д. 
Соколац, у стечају 

СЦ2 
ОЦ 2.1. 

Унапређење 
водоводне и 

канализационе 
инфраструктуре 

Општина Соколац 
Буџетска средства и 

Влада Републике 
Српске 

450.000,00 KM 

Број уплаћених рата 
од стране општине 

Соколац 

Реализација 
активности купње 

земљишта (%) 

Систем даљинског гријања 
на биомасу са 
когенерацијом 

СЦ2 
ОЦ 2.2. 

Унапређење 
енергетске 

ефикасности 

Општина Соколац, 
ЈКП „Соколац“ 

Јавно – приватно 
партнерство 

15.200.000,00 
KM 

Број корисника 
обухваћених 

системом даљинског 
гријања 

ЕЕ зграде Општине 
Соколац и зграде Јавне 

установе за предшколско 
васпитање и образовање 

СЦ2 
ОЦ 2.2. 

Унапређење 
енергетске 

ефикасности 

УНДП и Општина 
Соколац 

Грант и буџетска 
средства 

185.250,00 KM 
(без ПДВ-а) 

Смањени трошкови 
гријања за зграду 

опћине (%) 

Смањени  трошкови 
гријања за зграду 
Јавне установе за 

предшколско 
васпитање и 

образовање (%) 
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ПРОЈЕКАТ 

ВЕЗА СА 
СТРАТЕШКИМ/ 
ОПЕРАТИВНИМ 

ЦИЉЕМ 

НОСИОЦИ 
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ 

ИЗВОРИ 
ФИНАНСИРАЊА 

ВРИЈЕДНОСТ 
ПРОЈЕКТА 

ИНДИКАТОРИ 

Асфалтирање улице иза 
Спортске дворане 

СЦ2 
ОЦ 2.3. 

Модернизација 
путне 

инфраструктуре 

Општина Соколац 
Грант, буџетска 

средства и кредит 
239.762,22 KM 

Укупна дужина 
асфалтиране улице 

Уређење паркинг простора 
иза Спортске дворане и 

изградња паркинга у Улици 
омладинској 

СЦ2 
ОЦ 2.3. 

Модернизација 
путне 

инфраструктуре 

Општина Соколац 
Грант, буџетска 

средства и кредит 
80.304,96 KM 

Број нових 
паркирних мјеста 

Реконструкција и 
асфалтирање Улице 

романијске у дужини 220 м 
и ширине 6.00 м, као и 
изградња тротоара у 

дужини 440 м ширине 150 
цм са двије стране 

СЦ2 
ОЦ 2.3. 

Модернизација 
путне 

инфраструктуре 

Општина Соколац 
Грант, буџетска 

средства и кредит 
91.026,00 KM 

Укупна дужина 
изграђених 

саобраћајница 
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Изградња паркинга испред 
зграде у Немањиној улици 

СЦ2 
ОЦ 2.3. 

Модернизација 
путне 

инфраструктуре 

Општина Соколац 
Грант, буџетска 

средства и кредит 
13.648,52 KM 

Број нових 
паркирних мјеста 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 3. ИЗГРАДЊА МОДЕРНЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

ПРОЈЕКАТ 

ВЕЗА СА 
СТРАТЕШКИМ/ 
ОПЕРАТИВНИМ 

ЦИЉЕМ 

НОСИОЦИ 
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ 

ИЗВОРИ 
ФИНАНСИРАЊА 

ВРИЈЕДНОСТ 
ПРОЈЕКТА 

ИНДИКАТОРИ 

Инвестиционо одржавање, 
реконструкција и 

адаптација канцеларијских 
објеката и простора, као и 
изградња и прибављање 

осталих пословних 
објеката 

СЦ3 
ОЦ 3.1.  

Ефикасна локална 
самоуправа 

Општина Соколац 
Буџетска средства и 

кредит 
400.000,00 

KM 

Број обновљених 
објеката/ простора 

Број одржаваних 
објеката/ простора 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ 4. УНАПРЕЂЕЊЕ ОПШТЕГ ЖИВОТНОГ СТАНДАРДА ГРАЂАНА 

ПРОЈЕКАТ 

ВЕЗА СА 
СТРАТЕШКИМ/ 
ОПЕРАТИВНИМ 

ЦИЉЕМ 

НОСИОЦИ 
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ 

ИЗВОРИ 
ФИНАНСИРАЊА 

ВРИЈЕДНОСТ 
ПРОЈЕКТА 

ИНДИКАТОРИ 

Затварање колективних 
центара кроз омогућавање 
јавних стамбених рјешења 

(ЦЕБ II пројекат) 

СЦ4 
ОЦ 4.2. 

Унапређење 
социјалне заштите 

Општина Соколац 

Кредит (Развојна банка 
Савјета Европе, 

2.439.765,07 КМ)  и 
буџетска средства 
(Општина Соколац, 

314.257,50 КМ) 

2.754.022,57 
KM 

Број породица којима 
је обезбјеђен трајни 

смјештај 



 

175 
 

 

6. ЗАКЉУЧАК 

 

Стратегија развоја општине Соколац власништво је свих грађана општине 

Соколац. Стратегија је резултат рада заснованог на партнерству између 

кључних актера у развојним секторима општине и представља њихов консензус 

о правцу развоја и будућности општине Соколац.  

 

Током израде Стратегије постигнуто је дубље разумијевање улоге и значења 

овог документа и подигнут ниво свијести о развојним потребама и 

ограничењима с којима се општина суочава. Стратегија је открила кључне 

развојне правце општине и успоставила комуникацију између свих важних људи 

с подручја општине, која би у будуц ности требало да послужи као 

„инфраструктура“ за спровођење дефинисане развојне политике општине. 

 

Крајња сврха цијелог процеса стратешког планирања и стратегије развоја је да 

се обезбједи већи квалитет живота свих грађана Сокоца, што значи 

побољшање простора и инфраструктуре општине, подизање нивоа економске 

конкурентности општине, побољшање друштвеног живота и заштите животне 

средине. Да би се то постигло, потребно је континуирано радити и фокусирати 

се на стварање позитивног окружења које ће резултирати побољшањем 

квалитета животног окружења у општини, смањењем незапослености и 

стварањем позитивне развојне перспективе подручја. 

 

Општинско руководство се сада суочава са изазовом заједничког остваривања 

свих зацртаних развојних циљева и стварања визије развоја општине на дужи 

рок. Визија развоја мора бити у глави свих оних који учествују у развоју и 

изградњи будуц ности општине Соколац. 

 

Имајући у виду визију, закључна мисао овог документа дана је са надом да ће 

се амбиције ове Стратегије остварити у жељеној мјери и на добробит свих 

грађана општине Соколац. 

 

 

 

 

 

 

. 
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