КП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ А.Д. ШАМАЦ
ЊЕГОШЕВА 1, ШАМАЦ

ИЗВЈЕШТАЈ
о раду Начелника општине у органима
КП „Водовод и канализација“ а.д. Шамац

Шамац, Јун 2016. године.

-11. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ
1.1. Оснивање предузећа
Предузеће је основано 10.11,1983. године као „Радна организација одводња и канализација
– у оснивању, Босански Шамац“. 31.12.1989. године, фузионише се са РЈ „Водовод“ издвојене
из „11. Април“ Босански Шамац, те тако настаје ново предузеће под именом „Општинско јавно
водопривредно предузеће Водовод и Канализација“ Босански Шамац.
1.2. Регистрација
Предузеће је регистровано као „Основно јавно водопривредно предузеће Водовод и
канализација“ Шамац, код основног суда у Добоју, Рјешењем бр. У/И – 719/05 од 02.12.2005.
године и бројем рег. улошка 1-352-00, код Републичког завода за статистику број 14152 од
31.08.2006. године, те под матичним бројем 1214217 разврстано је у подгрупу 41000
(сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде).
Јединствени идентификациони број (ЈИБ) предузећа је 4400489950009, сједиште предузећа
је у Шамцу. Предузеће је 25.01.2002. године регистровано као ПУ ПЈ Шамац.
Дана 12.02.2009. године Рјешењем Основног суда у Добоју бр. 085-0-Рег-09-000055
предузеће је промјеном облика организовања регистровано у комунално предузеће „Водовод и
канализација“ а.д. Шамац. Дјелатност предузећа остала је иста.
1.3. Структура власништва
У структуру власништва већински капитал је државни капитал.
Власничка структура је следећег садржаја:
Интерни дионичари
Ваучер понуде
ПРЕФ АД. Бања Лука
Фонд за реституцију Бања Лука
Готовинске продаје
Општина Шамац
Трајни улози
УКУПНО:

% учешћа у укупном капиталу
4,747723%
14,287835%
9,525227%
4,762618%
0,00%
66,674287%
0,00%
100%

Као што се из горње табеле види већински власника капитала је јединица локалне
самоуправе, односно Општина Шамац. Дана 28.10.2011. године сходно Закону о преносу права
својине на капиталу Републике Српске у предузећима која обављају комуналне дјелатности
(Сл. Гласник РС бр. 50/10) Централни регистар хартија од вриједности а.д. Бања Лука, извршио
је пренос права својине на акцијама КП „Водовод и канализација“ а.д. са Акцијског фонда
Републике Српске а.д. Бања Лука на Општину Шамац.

-22. УПРАВЉАЊЕ ДРУШТВОМ
2.1. Органи управљања
Сагласно законским одредбама, те статуту Друштва органи управљања Друштвом су
Скупштина друштва и Надзорни одбор.
Скупштину друштва испред Општине Шамац, одлуком Начелника Општине Шамац бр. 01022-258/11 од 21.12.2011. године представља г-дин Милан Симић, Начелник одјељења за
привреду.
2.1.1. Скупштина друштва
У правилу Скупштина друштва одржава се најмање једанпут у години. По потреби одржава
се и више пута. У извјештајном периоду Скупштина друштва одржала је једну своју сједнице.
Дана 08.10.2015. године Скупштина акционара одржала је редовну сједницу
Разматрала је укупно 12 тачака дневног реда. Између осталог разматрала је и по истом
доносила одговарајуће одлуке, и то о питањима:
- Извјештају о пословању Друштва за 2014. годин.
- Финансијски извјештај за 2014. годину
- Извјештај независног ревизора за 2014. годину.
- Одлуке о покрићу губитка.
- Извјештај о раду Надзорног одбора.
- Одлука о разрјешењу Одбора за ревизију и именовање новог Одбора за ревизију
- Разматрање и усвајање Плана пословања друштва за 2016. годину.
2.1.2. Надзорни одбор
Како је речено у претходној тачци Скупштина Друштва 29.07.2014. године именовала је
Надзорни одбор Друштва, по проведеном јавном конкурсу објављеном у јавним гласилима РС
дана 26.02.2014. године, чије услове изабрани чланови су у потпуности испуњавали, а то су
испред Општине Шамац професор Слободан Челиковић и дипл. оеце Тода Бошњак.
У извјештајном периоду Надзорни одбор одржао је укупно 7 (седам) сједница. Разматрано
је укупно 38 тачака дневног реда.
Нека од питања која су била у фокусу рада Надзорног одбора су:
- Проблематика наплате потраживања
- Реализација пројекта „Водоводи и канализација РС“.
- Питања регулисања доспјелих потраживања према добављачима.
- Измјене и допуне нормативних аката.
- Питања и проблеми у вези са поплавама из 2014. године.
- Захтјеви потрошача за отпис дугова због поплава.
- Извјештаји о раду и пословању.
- Планови рада и
- Друга питања.
2.2. Активности у вези са „Пројектом Реконструкција и проширење водоводног система у
општини Шамац“ (Изградња водоторња, реконструкција постојеће мреже и проширење мреже
на приградска насеља Писари, Шкарић, Доња и Горња Црквина)

-3Сходно правилима процедуре провођења пројекта Начелник општине је формирао општински
Тим за имплементацију пројекта (ПИТ) који ради заједно са владиним тимом за управљање
пројектима (ТУП)-ом, а о њиховим дјелатностима раније је била информација на Скупштини
општине Шамац.
У реализацији пројекта до сада је урађено све што је било предвиђено. Званични завршетак
радова је био 23.06.2016.године.
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Упоредо са овим пројектом, општина Шамац је путем Тима за управљање пројектима,
кандидовала ЕИБУ-уи пројекат Санације и реконстукције водоводног система оштећеног у
поплавама у 2014. години, односно санацију и реконструкцију оног дијела система који није
обухваћен овим представљеним пројектом.
Пројектни приједлог је добио сагласност ЕИБ-а и финансира се 100% неповратним (грант)
средствима Шведске развојне агенције (СИДА), пошто право на ова неповратна средства имају
само поплављене општине које су већ у горе описаном пројекту. Општина Шамац је урадила
пројектну документацију. Укупно одобрена средства од стране СИДА-е износе 368 000 евра.
У марту ове године изабран је извођач радова и потписан је Уговор о извођењу радова.
Планирани завршетак радова по пројекту санације и реконструкције планиран је до 31.08.206.
Учешће ових грант средстава ће значајно утицати на структуру финансирања генералног
пројекта „Реконструкције и проширења водоводног система општине Шамац“ у корист грант
средстава. Предвиђени рок за завршетак Санације и реконструкције система оштећеног у
поплавама је 31.08.2016.године.
Данас можемо слободно рећи да је низ година и пуно рада уложено у реализацију поменутог
Пројекта. Било је потребно пуно труда, рада и синхронизације да се од идеје дефинитивног
рјешавања водоснабдијевања у Шамцу и приградским насељима Црквини, Шкарићу и
Писарима, дође до реализације.
За изградњу канализационе мреже отпадних вода приградског насеља Тишина урађено је
геодетско снимање и идејни пројекат што је главни предуслов да се поднесе апликација према
донаторима и прама информацијама којима располажемо врло је извјесна и реализација овог
пројекта.
У најкраћем било је потребно створити климу – услове да би се уопште ушло у Пројекат.
Након завршетка Пројекта биће потребно спровести низ активности на имплементацији истог,
посебно у дијелу који се односи на проширену водоводну мрежу и кућне прикључке.

Наравно да ћу у том правцу путем делегираних лица у органима управљања КП „Водовод и
канализација“ а.д. Шамац испред општине Шамац, давати одговарајуће смјернице у правцу
успјешнијег стања у овом Друштву.
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