РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ШАМАЦ
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ

И Н Ф О Р М А Ц И Ј А
о реализацији Одлуке о анкети као средству за утврђивање
приоритета у мјесним заједницама и критеријумима за
одређивање приоритета

Шамац, јун 2016. године

ИНФОРМАЦИЈА
о реализацији Одлуке о анкети као средству за утврђивање приоритета у
мјесним заједницама и критеријумима за одређивање приоритета

На основу Одлуке о анкети као средству утврђивања приоритета у мјесним
заједницама и критеријумa за одређивање приоритета СО-е Шамац, број 01022-247/03 од 04.07.2003 године („Службени гласник општине Шамац“ број:
5/03), Одјељење за општу управу, путем Савјета мјесних заједница, провело
је анкету у свим мјесним заједницама на подручју општине Шамац.
Анкета је проведена у периоду од априла до јуна 2016. године и истом је било
обухваћено 5% домаћинстава на подручју општине Шамац.
Број анкетираних грађана не може се сматрати репрезентативним мишљењем
код утврђивања приоритетних програма на подручју мјесних заједница, али
свакако може се узети као значајан показатељ приликом уврштавања
приоритета у нацрт Буџета за 2017. годину.
Анкета је имала за циљ:
да укључи
што
већи
број
грађана
у
процес
утврђивања
приоритетних активности у мјесним заједницама,
да се добије што више података о потребама грађана
у
мјесним
заједницама и да ти подаци буду што потпунији,
да се сачини што реалнији план буџета Општине за 2017. годину,
да се утврде приоритети који би се финансирали из Општинског
буџета.
У прикупљању података о приоритетима кориштен је метод анкетирања грађана.
Питања у анкети била су груписана у три области: инфраструктура, екологија и
друштвене дјелатности.
Мишљење анкетираних грађана, истакнуто у анкетном материјалу о
приоритетним потребама у наведеним областима, представља интерес већине
становника мјесне заједнице. Рјешавање појединих питања карактеристично је
за више мјесних заједница, што је истакнуто у анкетном материјалу, који је
спровело Одјељење за општу управу у сарадњи са Савјетима мјесних
заједница.
Значајнија питања могу се углавном груписати у неколико приоритета код
већине мјесних заједница и то:
јавна расвјета,
изградња и реновирање Домова културе по МЗ,
асфалтирање нових путева и одржавањe постојећих,
уклањање дивљих депонија и проналазак мјеста за трајно одлагање
смећа,
чишћење латералних канала и одржавање међа и банкина покрај
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некатегорисаних путева,
организовање више садржаја из спорта и културе за младе.
Анализирајући резултате анкете може се закључити да су кључни проблеми у
свим мјесним заједницама везани углавном за инфраструктуру (асфалтирање и
санација путева, јавну расвјету, канализацију, водоснадбијевање, чишћење
латералних канала, изградњу нових артершких бунара и сл. )
У области екологије као приоритетна активност у свим мјесним заједницама
наглашено је питање уклањања дивљих депонија и изналажење трајних
рјешења за одлагање смећа, чишћење канала и бара, проблем комараца и сл.
У области друштвених дјелатности највећи број мјесних заједница као
приоритетну активност навело је потребу за формирањем спортских и
културно умјетничких друштава која би окупљала што већи број младих,
изградњу дјечијих игралишта и сл.
ПРЕГЛЕД СУМИРАНИХ РЕЗУЛТАТА ПРОВЕДЕНЕ АНКЕТЕ У 2016. ГОДИНИ

Ред.
Број.

1.

2.

МЈЕСНА
ЗАЈЕДНИЦА

БАТКУША

ГОРЊА
мСЛАТИНА

ИНФРАСТРУКТУРА

ЕКОЛОГИЈА

ДРУШТВЕНЕ
ДЈЕЛАТНОСТИ

- довршити асфалтирање
дионице пута између
Баткуше и Брвника
- реновирање школске
зграде и асфалтирање
школског игралишта
- уређење пјешачко –
бициклистичке стазе покрај
магистралног пута
- ударање пумпе и
монтирање хидрофора и
хидрофорске кућице на
гробљу
- уређење гробља

- чишћење дивљих
депонија смећа
- организовање
уређења међа и
чишћења одводних
канала покрај
некатегорисаних
путева

- финансијска помоћ
ФК - у ''Хајдук''
Баткуша
- финансијска помоћ
Удружењу жена из
Баткуше
- регулисати начин
одржавања сеоског
гробља

- насипање и уређивање
сеоских путева
- завршити уређење
свлачионице на игралишту
- постављање рефлектора
на игралишту
- комплетирање јавне
расвјете у селу
- уређење фискултурне
сале
- санирање рупа на
асфалту

- уклањање паса
луталица
- огранизовани
одвоз смећа и
отпада
- уређивање канала
по мјесној заједници
- чишћење обале
ријеке Толисе

- помоћ социјално
угроженом
становништву
- адаптација сеоске
амбуланте
- уређење прилаза
сеоској амбуланти
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3.

4.

5.

6.

7.

- асфалтирање пута кроз
село

- чишћење баре
''Тишина''
- обезбјеђење
контејнера за смеће

- активирати
спортске активности

- асфалтирање или
насипање макадамских
путева
- завршетак уличне
расвјете
- изградња капеле на
мјесном гробљу
- завршити молерске
радове у дому
- санација ограде на
игралишту
- поправка хидрофора дома
културе
- прикључење на водоводну
и канализациону мрежу

- уклонити депоније
смећа
- одржавати канале
- уништавати
комарце и амброзију
- чистити баре
- уређење простора
испред Дома
културе
- редовно кошење
траве

- постављање
огласне плоче у
центру мјесне
заједнице
- мотивација
мјештана, те
чланова Савјета на
разне активности у
мјесној заједници
- више дружења
мјештана Мјесне
заједнице Шкарић,
као и са сусједним
мјесним заједницама

- уређење дома културе, те
самог центра села
- улична расвјета
- чишћење и одржавање
канала
- санирање рупа кроз
село,пресвлачење дијелова
новим слојем асфалта и
повезивање
неасфалтираних дионица
- расвјета на полигону

- уклањање дивљих
депонија смећа
- чишћење и
одржавање пружних
канала
- прскање против
комараца
- обрезивање
растиња уз локалне
путеве
- чишћење канала
- уређење
запуштених
површина

- помоћ социјално
угроженом
становништву
- помоћ
демобилисаним
борцима
- више културних
дешавања
- помоћ у
финансирању
фудбалског клуба

- уклањање дивљих
депонија смећа
- прскање против
комараца
- спречавање
бацања смећа на
недозвољена мјеста
- уређење обале
ријеке Босне
- уређење међа и
крошњи стабала
- активно учешће
комуналне полиције
по Мјесној заједници

- подржати КУД
''Посавина''
- ојачати ФК
''Јединство''

ГОРЊА
ЦРКВИНА

- обезбиједити минималне
трошкове за прикључење
на Градски водовод Шамац
- проширење мјесног
гробља
- завршити расвјету кроз
село
- асфалтирање путева
- спречавање ерозије десне
обале ријеке Босне
- уређење центра села
- завршетак Дома културе

- прскање комараца
- чишћење канала

ЛУГОВИ

- асфалтирање путева
- изградња просторије која
ће служити као канцеларија
за рад Савјета мјесне
заједнице

- оснивање
фудбалског тима
- оснивање
удружења жена
- оснивање КУД-а

ТУРСИНОВАЦ

ШКАРИЋ

КРУШКОВО
ПОЉЕ
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- изградња помоћне зграде
на гробљу
- прикључење на водоводну
и канализациону мрежу

8.

9.

10.

ХРВАТСКА
ТИШИНА

ГРЕБНИЦЕ

ШАМАЦ

- уређење капелемртвачнице на гробљу
- изградња или адаптација
просторије Мјесне заједнице
- обезбјеђење питке воде
- насипање споредних
путева
- кошење банкина
- расвјета
- каналска мрежа

- прскање комараца
- одржавање
напуштених објеката
- санирање и
рушење дотрајалих
објеката на простору
ове мјесне заједнице
- кошење амброзије

- подршка даљем
опстанку ФК ’’Радник’’
- мјесним
заједницама
обезбиједити статус
правног лица
- развој спорта

- уређење пјешачке стазе
поред пута
- уређење екстеријера око
Дома културе
- изградња аутобуских
стајалишта
- адаптација спрата Дома
културе, те уређење Дома са
спољашње стране
(малтерисање и фасада)
- асфалтирање сеоских
путева

- прскање комараца
- чишћење ситне
каналске мреже
- уређење и
чишћење простора
око Дома културе
- кошење траве и
сјечење међа крај
сеоских путева
- чишћење смећа

- одржавање
спортских такмичења
у одбојци и малом
фудбалу
- дружење и
окупљање жена са
подручја општине
Шамац и окружења

- освијетлити дио улице
К.А.Карађорђевића (од
Монце до зграде гдје се
налазио Основни суд у
Шамцу)
- освијетлити централни дио
парка
- уредити улицу између
пословно – стамбених
објеката и парка
- освијетлити насеље Дуга и
насеље Немањића
- уређење спољашњег
изгледа стамбених зграда и
пословних објеката
- промијенити столарију у
канцеларији мјесне
заједнице Шамац
- увођење расвјете на
школском игралишту и
изградња мини трибина на
истом
- увођење расвјете у дијелу
улице Обилићев вијенац од
моста преко ријеке Босне до
улице Доситеја Обрадовића
- асфалтирати дио улице
Децембарских жртава 44 од
Његошеве до Савског
насипа

- покренути
иницијативу за
уништавање
амброзије
- постављање већег
броја затворених
контејнера
- засађивање
садница у улици
Доситеја
Обрадовића
- прскање комараца
- очистити смеће у
дворишту зграде,
преко пута Кино сале
- уређење обале
Босне и Саве
- одржавање насипа
- засађивање
растиња у парку, у
дворишту вртића, и
другим погодним
мјестима у граду
- одржавање зелених
површина и редовно
одржавање градског
зеленила
- чишћење, кошење и
засађивање растиња
у близини обала

- више дјечијих
игралишта (једно у
насељу Доња
Махала)
- акција прикупљања
књига за градску
библиотеку
- рад локалне радио
станице
- подршка раду
постојећих друштава
у граду која се баве
културом и културним
насљеђем
- постављање лако
склопљиве
позорнице на
градском тргу
- развој спорта и
физичке културе
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11.

12.

13.

14.

ДОЊИ ХАСИЋ

НОВО СЕЛО 2

ГАЈЕВИ

ДОЊА
нСЛАТИНА

- повести рачуна о
паркирању аута по
тротоарима
- забрана прављења
депонија у граду, посебно
код вртића
- санација зграда и фасада
које угрожавају безбједност
грађана

ријека Саве и Босне
- површину у насељу
Дуга II гдје се налази
дјечије игралиште
упланити као зелену
површину, како би је
сачувала од
изградње
грађевинских
објеката
- санирати шпиц кеја

- санација артершког бунара,
те трајно рјешавање
проблема питке воде
- завршетак уличне расвјете
кроз све споредне улице и
сокаке
- санација главног путног
правца кроз ову мјесну
заједницу, пресвлачење
новог асфалта
- завршетак Дома културе
- изградња свлачионице на
спортском игралишту
- изградња капеле – вјерског
објекта, те уређење парка на
простору у склопу артершког
бунара

- измјештање
регионалног
сметилишта
- чишћење главног
канала – Јелас, те и
остале каналске
мреже у циљу
оспособљавања
пољопривредног
земљишта

- активирати рад
Црквеног хора
- кроз Удругу жена
развијати кућну
радиност хеклања и
плетења

- прикључење села на
канализациону мрежу
- асфалтирање путева
- улична расвјета
- изградња Дома културе

- чишћење канала

- оснивање
фудбалског клуба
- одбојкашко и
рукометно игралиште

- насипање преосталог
дијела макадамског пута
(сокак Џомбића, Антића и
Ђурића)
- уређење капеле на мјесном
гробљу
- зидање хидрофорске
кућице

- уређење ровања
иза игралишта
- чишћење канала
- одвоз отпадног
материјала насталог
након уређења
корита ријеке
Градачнице

- уређење сале
Омладинског дома
- уређење тоалета у
просторијама мјесне
заједнице
- поправљање и
стављање у функцију
хидрофора

- насипање макадамских
путева
- уређење банкина поред
путева
- рушење старе школе
- санација крова Дома
културе

- организовано
одвожење смећа са
сеоског гробља
- уклањање дивљих
депонија смећа
- постављање
контејнера на
сеоском гробљу
- обезбјеђење и
заштита питке воде

- подршка мјесном
фудбалском клубу
- подршка спорту
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15.

НОВО СЕЛО

16.

ПИСАРИ

17.

18.

СРЕДЊА
мСЛАТИНА

ОБУДОВАЦ

- санација сеоске читаонице - прскање комараца
- асфалтирање сокака
- чишћење одводних
Воћкића
канала
- изградња споменика палим
борцима

- аутобуска линија
кроз село

- урећење Дома културе
- завршити свлачионицу ФК
''Босна'' Писари
- поправити артершки бунар
- асфалтирање путева

- чишћење корита
Босне
- уклонити дивље
депоније смећа

- развој спорта

- санација раскрснице у
центру села
- улична расвјета
- асфалтирање путева
- насипање рупа на
макадамским путевима
- уређење центра села

- уклањање дивљих
депонија смећа
- кошење банкина
- уређење центра
села ( хортикултура)

- финансирање ФК
''Слога''
- финансирање
фолклорне секције

- реконструкција путне
мреже
- опремање и одржавање
Дома културе
- уређење прилаза Дому
културе, амбуланти и другим
објектима
- одржавање зелених
површина

- уклањање дивљих
депонија смећа
- уређење каналске
мреже
- промоција
еколошке свијести

- вратити мјесној
заједници статус
правног лица
- организовање већег
броја културних и
спортских
манифестација
- промоција
потенцијала мјесне
заједнице на
друштвеним мрежама

НАПОМЕНА:
Мјесне заједнице Обудовац II, Засавица, Горњи Хасић, Доња Црквина, Корница,
Брвник и Српска Тишина, и поред тога што су њиховим Савјетима уредно
достављени анкетни листићи, те више пута позивани телефоном да се упозоре,
нису провели анкету о приоритетним потребама на подручју својих мјесних
заједница.
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ЗАКЉУЧАК
Као приоритетне активности дефинисане су оне активности за које се изјаснио
највећи број анкетираних грађана као и оне активности од којих ће њиховом
реализацијом имати користи већи број становника у мјесној заједници и шире.
На основу сумираних резултата анкете, а на основу утврђених критерија,
утврдиће се најприоритетније потребе у мјесним заједницама, које ће бити
уврштене приликом планирања средстава Буџета за 2017. годину.

Обрађивач:
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ
Мара Лазић дипл.ецц

Предлагач:
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Мр Саво Минић
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