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I - УВОДНИ ОСВРТ НА ИЗВЈЕШТАЈНИ ПЕРИОД
Извјештај о раду Начелника општине Шамац и Општинске управе општине Шамац се
односи на период од 01.01.2020. године до 31.12.2020. године.
У Општинској управи Шамац, послови и радни задаци организују се у оквиру следећих
одјељења, служби и одсјека, и то:
- Oдјељење за општу управу,
- Одјељење за финансије,
- Одсјек за буџет,
- Одсјек за рачуноводство;
- Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове,
- Одјељење за привреду и инспекцијске послове,
- Одсјек за инспекцијске послове;
- Кабинет начелника општине,
- Стручна служба начелника општине,
- Служба за друштвене дјелатности и послове цивилне заштите,
- Служба за локални економски развој,
- Одсјек Територијална ватрогасна јединица

Упркос тешкој финансијској ситуацији (наслијеђен енормно висок дуг преко 12
милиона КМ), пандемији изазваној вирусом корона, настављен је тренд инвестиција и
улагања на подручју општине Шамац и у 2020.години. У мјесној заједници Српска
Тишина реализована је прва фаза пројекта изградње пјешачке стазе са одбојном
оградом и ЛЕД расвјетом средствима из буџета општине Шамац у укупном износу од
око 180.000 КМ. Проширена је градска водооводна мрежа на насеље Косово поље у
дужини од 800 метара, укупна вриједност радова исплаћена је из буџета и износи 8.000
КМ. У мјесној заједници Горња Црквина пуштена је у погон агрометеоролошка станица
која је донација Владе Јапана. Компанија „Агрекс“ из Доњег Жабара започела је градњу
пет фарми за 150.000 кока носиља у мјесној заједници Брвник, вриједност инвестиције
је око 5.000.000 КМ. Отворена је обновљена зграда Народне библиотеке, пројекат је
коштао 221.000 КМ, од чега је из буџета општине издвојено 81.000 КМ а остатак је
финансирало Федерално Министарство расељених особа и избјеглица. У мјесној
заједници Црквина завршени су радови на асфалтирању платоа испред Дома културе,
средства су издвојена из буџета општине Шамац у износу од 40.000 КМ. Симбол града
општине Шамац, стари сат обновљен је средствима из буџета општине Шамац у износу
од 6.000 КМ и поново пуштен у рад након 27 година. Повратницима у Хасићу, Новом
Селу, Хрватској Тишини, Гребницама, Корници и Средњој Слатини обновљене су и
саниране индивидуалне стамбене јединице по пројекту Републичког секретаријата за
расељена лица и миграције укупне вриједности 500.000 КМ. У сарадњи са Фондом за
заштиту животне средине реализовани су пројекти и ојачан је капацитет Јавних
предузећа набављањем опреме и возила и то трактор са тарупом за кошење и уређење
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травнатих површина за ЈП Слободну Зону и трактор са цистерном неопходан за
одржавање канализационих мрежа за КП Водовод и канализацију. Почетком априла
2020.г одржан је састанак начелника општине Шамац, Домаљевац-Шамац, Оџак и
Орашје на тему епидемиолошке ситуације, тренутном стању и предузетим мјерама на
подручју наведених опшштина. Као резултат добре сарадње општине Шамац и
Ватрогасног савеза РС, уручено је ново ватрогасно возило ВЈ Шамац укупне
вриједности од око 362.700 КМ. Када је у питању реконструкција путне мреже
завршена је санација-пресвлачење дионице пута у дужини 1,5 км која повезује двије
мјесне заједнице, Горњу и Доњу Слатину, средствима из буџета општине Шамац у
укупном износу од око 180.000 КМ.
У 2020. години настављена је подршка пронаталитетној политици, те су у буџету
предвиђена средства у износу од 80.000 КМ подршке породици.
У 2020. години су потписани уговори са 26 нових студената које ће општина Шамац
стипендирати 10 мјесеци у износу од 100 КМ, тако да општина Шамац тренутно
стипендира 70 студената а из буџета за ове намјене предвиђено је 80.000 КМ.
У 2020.години општина Шамац у сарадњи са Агенцијом за безбједност саобраћаја РС
реализовала је пројекат „Побољшајмо безбиједност дјеце у саобраћају“ и подијелила 76
аутосједалица родитељима дјеце која су рођена у 2020.години, а настањена су на
подручју општине Шамац. Укупна вриједност подијељених аутосједалица је 9.000 КМ
који износ су по 4.500 КМ финансирали општина Шамац и Агенција за безбједност
саобраћаја РС.
У 2020.години општина Шамац, једина у окружењу, донијела је сет мјера
преусмјеравањем дијела средстава за подршку привреди и исплатила 55.000КМ на
основу 123 захтјева привредних субјеката којима је у условима пандемије корона
вируса био забрањен рад а нису отпуштали раднике нити одјављивали дјелатност.
Општинска управа је и у 2020.години обезбиједила средства у буџету Општине Шамац
за подстицаје и пројекте у пољопривреди те су предвиђена средства у буџету у износу
од 120.000 КМ. На основу 348 појединачних захтјева, 344 су позитивно рјешена и
одобрено је укупно 97.936,17 КМ.
Такође, Општинска управа је и у 2020. предвидјела средства у буџету Општине Шамац
те расписала Јавни позив за суфинансирање обнове и санације фасаде, што ће свакако
допринијети љепшој промјени самог града у односу на неки ранији период. Наведена
активност се спроводи по принципу учешћа заједнице етажних власника или власника
индивидуалних објеката у износу од 50%, док преостали износ од 50% представља
учешће Општине Шамац.
Имајући у виду све наведене чињенице у овом уводном дијелу, а које чињенице ће се
даље разрадити у дијеловим извјештаја по организационим јединицама, евидентно је
настојање овог општинског менаџмента да се направи значајан искорак у сваком
погледу, почев од саме организације Општинске управе, стварања бољег привредног
амбијента за привлачење нових инвеститора, реализацији инфраструктурних пројеката
и др.
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II – ИЗВЈЕШТАЈИ ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
ОПШТИНЕ ШАМАЦ

ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ ОДЈЕЉЕЊA ЗА ОПШТУ УПРАВУ

Одјељење за општу управу је највеће одјељење у оквиру општинске управе општине
Шамац, сходно томе послови који су распоређени унутар овог одјељења могу се
разврстати у шест области, и то:
1. област рада пријемне канцеларије, архивирања и информисања,
2. послови матичних евиденција,
3. област рада грађанских стања, персоналних послова, као и послови везани за рад
Одбора за жалбе,
4. област рада борачко-инвалидске заштите,
5. послови везани за мјесне заједнице,
6. послови одржавања, управљања, обезбјеђења и заштите објекта, опреме и друге
имовине, као и послови текуће набавке опреме, основних средстава и потрошног
материјала.
1.Област рада пријемне канцеларије, архивирања и информисања,
Послове на овим рефератима у 2020. години обављала су 3 службеника, од тога са ССС
(IV степен) 1 (један) извршиоц и 2 (два) са вишом економском, односно Виши стручни
сарадник за канцеларијско пословање и архиву и Виши стручни сарадник за пружање
услуга и информисање.
У реферату овјере потписа, преписа и рукописа у 2020. години извршене су 13 261
овјере. Од укупног броја поднесених захтјева 6121 односи се на овјеру преписа, а 7140
на овјеру потписа.
Виши стручни сарадник за послове архиве у извјештајном периоду од 01.01. до
31.12.2020. године архивирао је 8427 предмета. Из архиве су издата 4 предмета, и исти
се налазе код другостепеног органа на рјешавању.
Стручни сарадник за послове картотеке, завођење и развођење предмета у претходној
години креираo је 7103 предмета путем апликације Доку нова 2. У књигу рачуна
заведено је 1465 рачуна.
2.Послови матичних евиденција
Послове матичних евиденција у 2020. години обављало је укупно 5 матичара и то: 1
(један) у Мјесној канцеларији Шамац, (по један) у Мјесним канцеларијама Обудовац,
Горња Слатина, Црквина и Тишина – Доња Слатина ( с обзиром да исти матичар ради у
току седмице наизмјенично у последње двије наведене мјесне канцеларије). Мјесне
канцеларије и канцеларија у сједишту Општинске управе, вршиле су следеће послове:
- сталну провјеру података из Матичних књига за грађане наше локалне заједнице, а у
сврху издавања личних докумената путем Агенције ИДЕА,
- сви послови везани за издавање биометријских докумената (по налогу Агенције за
идентификационе документe, евиденцију и размјену података), извршени су у
траженом року,
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-рађени су и други послови и задаци из грађанских стања.
Остали
послови МКја
1
Матичар
Шамац
Матичар
Црквина
Матичар
Тишина
МатичарОбудовац
МатичарД. Слати.

Уписи
у МКРе
2
11

Упис у
МКВ-е

Упис у
МКУ-их

Обрађена Сачињено
пошта
смртовница

Обављено
вјенчања

3
41

4
83

5
489

6
67

8
32

17

11

31

250

10

8

8

10

33

150

5

5

3

9

29

157

29

8

4

6

17

116

14

3

МатичарГ.Слатина.

7

6

17

57

12

3

Укупно:

50

83

210

1219

137

59

У односу на послове који су везани за издавање Увјерења из матичних евиденција, у
претходној 2020.години издано је укупно 5493 извода. Мјесне канцеларије извршиле су
2903 овјере.
3.Област рада грађанских стања, персоналних послова, као и послови везани за
рад Одбора за жалбе,
Грађанска стања
У оквиру реферата самосталног стручног сарадника за грађанска стања, персоналне
послове, послове са одбором за жалбе и опште управне послове, у периоду 01.01. 31.12.2020. године, из области грађанских стања запримљено је укупно 228 предмета
и то:
Поднесени захтјеви по класификацији
Запримљени У рјешавaњу Ријешени
Захтјеви – пријем држављанства БиХ и
РС, исправке у КД, накнадни уписи
рођења уз констатацију држављанства, за
двојно држављанство, за промјену
ентитетског држављанства

42

0

42

Захтјеви –исправке у МК рођених,
поништење уписа у МК рођених, исправка
грешке у КД, МКВ и МКУ.

19

0

19

поништење уписа у МК рођених, књиге
држављана, књиге вјенчаних

136

0

136

Захтјеви – накнадни уписи вјенчања
склапање брака путем пуномоћника,
захтјев за закључење брака изван служб.
просторија

6

0

6
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Захтјеви – промјена личног имена

9

0

9

Захтјеви – накнадни уписи смрти

16

0

16

У К У П Н О:

228

0

228

Сви предмети су ријешени у законском року и ни на један предмет није изјављена
жалба.
Персонални послови
Персонални послови обављају се у оквиру Одјељења за општу управу, и све обавезе
које произилазе по основу важећих правних аката, а које су везане за ову област,
извршавају се благовремено.
Реферат обухвата издавање рјешења о разним правима радника, распоређивање на
радна мјеста, годишњи одмор, плаћено одсуство, увјерења о радном стажу, пријем у
радни однос, пензионисање и слично. Такса на ова рјешења и увјерења се не наплаћује
према Одлуци о Административним таксама.
Поред ових поступака који се односе на радне односе, извршавају се и уписи по
захтјеву странака, а који се односе на разне квалификације, дипломе, свједочанства, те
промјене презимена и слично.
У оквиру овог реферата обављају се и многи други послови, које ћемо приказати у
наредној табели.
Поднесени захтјеви Запримљени
по класификацији

У рјешавaњу

Ријешени

Распоред радника и
утврђивање
коефицијента
Споразумни прекид
и одлазак у пензију
Плаћено
и
неплаћено одсуство
Породиљско
одсуство
Овлаштења
Јубиларне награде
Дописи
Одлуке
Захтјеви за израду
печата
Увјерења
Закључци
Укупно

41

0

41

3

0

3

78

0

78

2

0

2

2
15
3
4

0
0
0
0

2
15
3
4

33
3
184

0
0
0

33
3
184

Битно је напоменути да се на наведене послове односе и два пописа аката (радне
књижице 225 и рјешења за годишње одморе 92).
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Поред наведеног обављани су и други послови по налогу начелника одјељења и
начелника општине (учествовање у разним комисијама за пријем радника, тендери и
сл.)
4. Област рада борачко-инвалидске заштите,
Активности које су вршене, већим дијелом су се односиле на увођење у одређена права,
као и утврђивање престанка права по разним основама. Министарство рада и борачко
инвалидске заштите је у претходној години извршило ревизију једног дијела предмета,
и по истим наложило спровођење одређених управних радњи које су извршене у
заданим роковима.
У извјештајном периоду реализовани су сви задаци који произилазе из законских и
подзаконских аката, тако смо на основу Закона о заштити жртава ратне тортуре
донијели 6 рјешења, на основу Одлуке Владе Републике Српске о унапређењу
материјалног положаја бораца 6 рјешења, у складу са Законом о правима бораца овај
орган донио је укупно 358 рјешења по разним врстама права (право на личну и
породичну инвалиднину, право на борачки додатак, право на здравствено осигурање,
накнада по основу одликовања, стамбено збрињавање идр).
Такође, настављене су започете активности на реализацији Уредбе о стамбеном
збрињавању коју је донијела Влада РС у 2019. години, што је подразумијевало
запримање нових пријава на јавни позив за стамбено збрињавање. На бањско лијечење,
по расписаном јавном позиву Министарства рада и борачко-инвалидске заштите Бања
Лука, упућено је 5 лица, од чега 2 из реда РВИ и 3 из реда ППБ.
У оквиру кориштења средстава гранта у Одјељењу, а који је везан за једнократне
помоћи, донесено је 257 рјешења. Укупан број издатих увјерења о чињеницама из
евиденција, са којима располаже служба борачко-инвалидске заштите у 2020. години,
износи 281.
Рад на Информационом систему Министарства рада и борачко- инвалидске заштите
Бања Лука
Информациони систем Министарства рада и борачко инвалидске заштите Бања Лука,
функционисао је без потешкоћа. Редовно се вршио унос нових корисника, као и
евидентирање промјена, односно, ажурирање података у бази информационог система.
Кроз наведени систем у претходној години, праћено је:
-

Активно категорисаних бораца: 2655 лица,

-

Корисника годишњег борачког додатка: 922 лица,

-

Корисника мјесечног борачког додатка: 1183 лица,

-

Корисника права на личну инвалиднину: 441 лице,

-

Корисника права на породичну инвалиднину: 292 лица,

-

Корисника права на породичну инвалиднину после смрти РВИ: 36 лица,

-

Корисника права на цивилну личну инвалиднину: 23 лица,

-

Права жртава ратне тортуре: 14 лица,

-

Корисника права на породичну инвалиднину чланова породица погинулих

ЦЖР: 20 лица,
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-

Корисника права на породичну инвалиднину чланова породица умрлих ЦЖР: 3
лица,

-

Поред претходно наведених послова, спроводили смо и поступке обустављања
на примањима, којих је било 1395.

5.Мјесне заједнице,
На овим пословима запослена су два намјештеника, који су задужени за координацију
рада са савјетима мјесних заједница. За претходну годину можемо констатовати да је и
поред отежаних услова који су нас пратили, а због појаве вируса Ковид 19, сарадња са
савјетима Мјесних заједница била на једном завидном нивоу, свакако је за похвалу да је
већина МЗ реализовала кључне активности које су имали у плану за 2020.годину,
такође, истичемо да су састанци са предсједницима Савјета на почетку пандемије, дали
добре резултате у правовременом реаговању на новонасталу ситуацију.

ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ ОДЈЕЉЕЊА ЗА ФИНАНСИЈЕ

ОДСЈЕК ЗА БУЏЕТ
-У периоду I-III 2020. године, унесен је усвојени Буџет за 2020. годину у систем
трезора и оперативни буџет за први квартал 2020. године.
Припремљен је и урађен Термински мјесечни план потрошње за 2020. годину и
мјесечни прегледи оперативних планова потрошње.
Вршен је обрачун примања по основу радног односа, обрачун осталог дохотка и
обрачун посебних доприноса.
Вршено је плаћање свих обавеза кроз систем трезорског пословања.
Припремљењи су и урађени сви Извјештаји надлежним Републичким институцијама
везаних за лична примања.
Припремани су и урађени дневни и мјесечни прегледи прилива буџетских средстава за
први квартал 2020. године.
Ажурирана су књижења прихода са 31.12.2019. године, текући дневни унос и књижење
прихода (јавних прихода, индиректних прихода и РАС прихода) у систему трезора,
плаћања кроз систем трезора и поравнања извода у систему трезора.
Урађена Одлука о прерасподјели буџетских средстава за 2019. годину и вршене
припремне радње за Извјештај о извршеној прерасподјели буџетских средстава у
оквиру и између потрошачких јединица за 2019. годину.
Вршене су припремне радње за израду Извјештаја о извршењу буџета за период 01.01.31.12.2019. године.
Урађен Извјештај о раду Одјељења за финансије за 2019. годину.
-У периоду IV-VI 2020. године, припремљен је и унесен у систем трезора оперативни
буџет за други квартал 2020. године. Књижена је сва текућа улазна документација,
приходи и примици-изводи банака.
Припремљен је и урађен Извјештај о извршеној прерасподјели буџетских средстава у
оквиру и између потрошачких јединица за 2019.годину.
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Припремљен је и урађен Извјештај о извршењу буџета за период 01.01.-31.12.2019.
године.
Припремљен је и урађен тромјесечни Извјештај о извршењу буџета за период 01.01.31.03.2020. године.
Вршено је усаглашавање прихода Општине са Министарством финансија.
Вршен је обрачун примања по основу радног односа, обрачун осталог дохотка и
обрачун посебних доприноса.
Вршено је плаћање свих обавеза кроз систем трезорског пословања.
Припремљењи су и урађени сви Извјештаји надлежним Републичким институцијама
везаних за лична примања.

-У периоду VII-IX 2020. године, припремљен је и унесен у систем трезора оперативни
буџет за трећи квартал 2020. године.
Вршен је обрачун примања по основу радног односа, обрачун осталог дохотка и
обрачун посебних доприноса.
Припремљењи су и урађени сви Извјешатаји надлежним Републичким институцијама
везаних за лична примања.
Вршено је плаћање свих обавеза кроз систем трезорског пословања.
Анализиран је Документ оквирног буџета Владе Републике Српске за период 20212023. година, те на основу истог припремљене и достављене препоруке и смјернице
буџетским корисницима за израду Нацрта Буџета за 2021. годину.
Урађен је Извјештај о извршеним прерасподјелама средстава у оквиру и између
потрошачких јединица за прво полугодиште 2020. године.
Урађен је Извјештај о извршењу буџета за период 01.01.-30.06.2020. године.
-У периоду X-XII 2020. године, припремљен је и унесен у систем трезора оперативни
буџет за четврти квартал 2020. године.
Вршен је обрачун примања по основу радног односа, обрачун осталог дохотка и
обрачун посебних доприноса.
Вршено је плаћање свих обавеза кроз систем трезорског пословања.
Припремљењи су и урађени сви Извјештаји надлежним Републичким институцијама
везаних за лична примања.
На основу анализе извршења буџета за прво полугодиште 2020. године припремљено је
и достављено свим буџетским корисницима Упутство за израду Ребаланса буџета 2020.
године.
Размотрени су захтјеви буџетских корисника за припрему Ребаланса буџета за 2020.
годину, те припремљен Нацрт ребаланса буџета за 2020. годину. По добијању мишљења
на Нацрт ребаланса буџета за 2020. годину од Министарства финансија Републике
Српске приступило се изради Приједлога Ребаланса буџета за 2020. годину, који је
урађен по поступку за доношење буџета, те на исти смо добили сагласност Министарства
финансија, а усвојен је на редовној сједници Скупштине општине, 30.10.2020. године.
Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске извршила је ревизију
Консолидованог финансијског извјештаја Општине Шамац за 2019. годину и увидом у
документацију нису утврђене неусклађености у односу на регулативу која дефинише
процес припреме и доношења буџета. Такође, констатовали су да је Извјештај о
извршењу буџета Општине за период 01.01-31.12.2019. године сачињен у складу са
одредбама Правилника о форми и садржају буџета и извјештаја о извршењу
буџета(„Службени гласник Републике Српске), број 100/13 и 102/16), те да је исти
усвојила Скупштина општине.
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Урађен је Извјештај о извршењу Буџета за период 01.01.-30.09.2020. године.
Анализирани су и размотрени захтјеви буџетских корисника за припрему Нацрта
буџета за 2021. годину, урађен је Нацрт буџета за 2021. годину.
Организоване су јавне расправе на тему Нацрт Буџета Општине Шамац за 2021. годину
у периоду од 02.11.2020. до 12.11.2020. године у форми електронске јавне расправе.
Урађен је Извјештај са јавних расправа о Нацрту буџета за 2021. годину.
По добијању мишљења на Нацрт буџета за 2021. годину од Министарства финансија
Републике Српске приступило се изради Приједлога буџета за 2021. годину, те на исти
смо добили сагласност, а усвојен је на редовној сједници Скупштине општине
05.01.2021. годину. Урађено је обавјештење о привременом финансирању за период
01.01.-05.01.2021. године.
Након Скупштинског усвајања донесени су:
• Буџет Општине Шамац за 2021. годину,
• Одлука о извршењу Буџета Општине Шамац за 2021. годину.

ОДСЈЕК ЗА РАЧУНОВОДСТВО

-У периоду I-III 2020.године,
Ажурирана су књижења са 31.12.2019.године, провјеравана и усаглашавана стања
Главне књиге са пописима на дан 31.12.2019.године, те усаглашавана стања
међусобних обавеза и потраживања са комитентима (ИОС-И).
Урађен је мјесечни финансијски извјештај ( Образац 1) за децембар 2019. те извјештај
о кредитном задужењу за децембар 2019.године и достављен Министарству финансија.
Спроведена су сва потребна књижења по кварталном Записнику Пореске управе о
обрачуну и поравнању више и погрешно уплаћених јавних прихода у периоду 01.10. до
31.12.2019. године.
На основу Извјештаја из јединствене евиденције о пријављеним и уплаћеним порезима
за период 01.01.-31.12.2019.године добијеног од Министарства финансија РС - Пореска
управа, извршена су сва потребна књижења у складу са Правилником о систему
пореског књиговодства у РС и Упуством о примјени МРС за јавни сектор 23: Приходи
од трансакција које нису трансакције размјене (порези и преноси).
Такође је књижена улазна документација овог периода за 2020.годину, пријем и
контрола рачуноводствених исправа и докумената, припремање одговарајућих
образаца: 2, 3 и 5), контрола и унос образаца општинске управе и буџетских корисника
(обрацси: 2,3,4,5 и 5а), те припремање разних извјештаја за потребе рада Одјељења и
служби.
Након извршене формалне контроле годишњих извјештаја буџетских корисника,
извршених провјера и усаглашавања одређених конта класа и фондова, те спроведених
свих потребних завршних књижења и проведених процедура системског затварања
године урађен је консолидовани Годишњи финансијски извјештај за 2019.годину.
Урађен је консолидовани годишњи Извјештај о броју и структури запослених на дан
31.12.2019. године (Образац 7).
Урађен је мјесечни финансијски извјештај за јануар 2020. године и фебруар 2020.
године у складу са Правилником о финансијском извјештавању буџетских корисника.
Урађени су мјесечни извјештаји о кредитном задужењу Општине Шамац за јануар и
фебруар 2020. године.
Обрађена је и поднесена ПДВ пријава за јануар и фебруар 2020.године.
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Током првог тромјесечја вршено је издавање увјерења из евиденције из дјелокруга рада
Одсјека, те вршено покретање извршних поступака и сачиљавање споразума о
плаћањима у ратама.
На снову Одлуке Владе РС о спровођењу седам Мултилатералних компензације и
цесије у 2020. години, Одсјек за рачуноводство је спровео све припремне радње како би
Општина Шамац учествовала у Јединственом систему за МЛК. Унесене су и
пријављене све неоспорене системски одобрене обавезе (за општину и све буџетске
кориснике) које су евидентиране у Главној књизи трезора општине. У овом периоду
(18.02.2020.год.) спроведена је прва обавезна МЛК.
-У периоду IV-VI 2020.године,
Књижена је сва текућа улазна документација (улазне фактуре, рјешења за таксе и
накнаде пореских обвезника и др.књиговодствене исправе тог периода), вршен унос
прописаних трезорских образаца у систем трезора, те припремање разних извјештаја за
потребе рада Одјељења и служби.
Урађен је мјесечни финансијски извјештај за март 2020. године. те мјесечни
финансијски извјештај за април и мај 2020. године.
Урађени су мјесечни извјештаји о кредитном задужењу Општине Шамац за март, април
и мај 2020. године и исти достављени Министарству финансија, те ПДВ пријаве за
март,април и мај 2020. године.
Урађен је консолидовани квартални финансијски
извјештај за период 01.01.31.03.2020.године, те консолидовани квартални извјештај о броју и структури
запослених на дан 31.03.2020.год.
Урађен је статистички Упитник везан за финансијску статистику у образовању за
период 01.01.2019. до 31.12.2019. године.
Урађен је годишњи извештај о инвестицијама Општине Шамац за 2019. годину.
Урађена је Информација о наплати комуналних такси и накнада за протеклу 2019.
годину.
Спроведена је друга, трећа и четврта обавезна МЛК. По коначном извјештају од
07.04.2020. године Општина Шамац измирила је своје пријављене обавезе у износу од
1.107,00 КМ, односно истовремено је намирено 1.107,00 КМ њених потраживања, док
је по коначном извјештају од 19.05.2020. године Општина Шамац измирила је своје
пријављене обавезе у износу од 477,54 КМ, односно истовремено је намирено 477,54
КМ њених потраживања. Четврта обавезна МЛК спроведена је 16.06.2020. године гдје
је измирено 249,99 КМ обавеза односно намирено 249,99 КМ потраживања.
Спроведена су сва потртебна кљижења по кварталном Записнику Пореске управе о
обрачуну и поравнању више и погрешно уплаћених јавних прихода у периоду 01.01. до
31.03.2020. године.
Током другог тромјесечја вршено је издавање увјерења из евиденције из дјелокруга
рада Одсјека, те вршено покретање извршних поступака и сачињавање споразума о
плаћањима у ратама.
Урађен је Извјештај о раду Одјељења за финансије – Одсјека за рачуноводство за
2019.годину, те вршене припреме података за израду Информације о наплати
комуналних такси и накнада за протеклу 2019. годину.

-У периоду VII-IX 2020.године,
Књижена је сва текућа улазна документација (улазне фактуре, рјешења за таксе и
накнаде пореских обвезника и др.књиговодствене исправе) примљена у овом периоду,
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вршен унос прописаних трезорских образаца у систем трезора, као и израда разних
извјештаја за потребе рада Одјељења и служби.
Урађени су мјесечни финансијски извјештаји за јуни, јули и август 2020.године.
Урађен је консолидовани квартални финансијски
извјештај за период 01.01.30.06.2020.године, те консолидивани квартални извјештај о броју и структури
запослених на дан 30.06.2020. године.
Урађени су мјесечни извјештаји о кредитном задужењу Општине Шамац за јуни, јули и
август 2020.године, те ПДВ пријаве за јуни, јули и август 2020, године.
Спроведена је пета обавезна МЛК, по коначном извјештају од 18.08.2020. године
Општина Шамац измирила је своје пријављене обавезе у износу од 729,04 КМ, односно
истовремено је намирено 729,04 КМ њених потраживања.
Спроведена су сва потртебна књижења по кварталном Записнику Пореске управе о
обрачуну и поравнању више и погрешно уплаћених јавних прихода у периоду 01.04. до
30.06.2020. године.
Током овог квартала вршено је издавање увјерења из евиденције из дјелокруга рада
Одсјека, те вршено покретање извршних поступака и сачиљавање споразума о
плаћањима у ратама.
У овом кварталу присуствовано је обуци кориника СОФИ апликације коју је провело
Министарство финансија у циљу унапређења саме апликације и преласка на нови
СОФИ систем.
-У периоду X-XII 2020.године,
Књижена је сва текућа улазна документација (улазне фактуре, рјешења за таксе и
накнаде пореских обвезника и др.књиговодствене исправе) примљена у овом периоду,
вршен унос прописаних трезорских образаца у систем трезора као и израда разних
извјештаја за потребе рада Одјељења и служби општинске управе.
Урађени су мјесечни финансијски извјештаји за септебмар, октобар и новембар
2020.године.
Урађен је консолидовани квартални финансијски извјештај за период 01.01.30.09.2020.године, те консолидовани извјештај о броју и структури запослених на дан
30.09.2020. године.
Урађени су мјесечни извјештаји о кредитном задужељу Општине Шамац за септебмар,
октобар и новембар 2020.године, те ПДВ пријаве за септембар, октобар и новембар
2020.године.
Спроведена је шеста и седма обавезна МЛК. По коначном извјештају од 20.10.2019.
године Општина Шамац измирила је своје пријављене обавезе у износу од 650,19 КМ,
односно истовремено је намирено 650,19 КМ њених потраживања, док је по коначном
извјештају од 15.12.2020. године Општина Шамац измирила је своје пријављене
обавезе у износу од 422,02 КМ, односно истовремено је намирено 422,02 КМ њених
потраживања
Спроведена су сва потртебна кљижења по кварталном Записнику Пореске управе о
обрачуну и поравнању више и погрешно уплаћених јавних прихода у периоду 01.07.до
30.09.2020. године.
У овом периоду вршено је издавање увјерења из евиденције из дјелокруга рада Одсјека,
те вршено покретање извршних поступака и сачиљавање споразума о плаћањима у
ратама , те усаглашавана стања међусобних обавеза и потраживања са комитентима
(ИОС-И).
Вршено је и књиговодствено евидентирање враћања (поврата) и прекњижавања више
или погрешно уплаћених јавних прихода која реализују надлежна одјељења
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општине/градова а на основу Рјешења и Књижних обавијести Министарства финансија
– Пореске управе Републике Српске.
У овом кварталу спроведена је финансијска ревизија консолидованих финансијских
извјештаја Општине Шамац за период 01.01. – 31.12.2019. године од стране Главне
службе за ревизију јавног сектора Републике Српске. Припремана је и достављана на
увид сва тражена документација, образложења и сви други подаци који су тражени од
стране Главне службе за ревизију јавног сектора,

И З В Ј Е Ш Т А Ј
О РАДУ ОДЈЕЉЕЊА ЗА ПРИВРЕДУ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
Одјељење за привреду и инспекцијске послове у општинској управи, врше стручне и
управне послове који се односе на:
- развојне, студијске и аналитичке послове из области привреде (приватно
предузетништво и запошљавање, пољопривреда, шумарство, лов и риболов и
ветеринарство),
- спровођење утврђене политике и смјерница Скупштине и Начелника Општине из
дјелокруга рада Одјељења,
- припрему и учешће у изради нацрта и приједлога одлука и других прописа и
општих аката из области привреде и пољопривреде а које доноси Скупштина и
Начелник Општине,
- израду анализа, информација и извјештаја о стању у области привреде, те
предузимање одговарајућих мјера за његово унапређење и даљи развој,
- друге послове који се ставе у надлежност у складу са Законом.
У извјештајној 2020. години ово Одјељење свој рад углавном је базирало на:
- oбављању задатака у складу са законским и другим прописима у прописаним
роковима и у складу са прописаним процедурама,
- захтјевима и потребама грађана, правних лица, те разних других органа и
организација за чије рјешавање је надлежно ово Одјељење,
- Програму рада Начелника општине и Програму рада Скупштине општине Шамац за
2019. годину,
- Стратегији локалног економског развоја општине Шамац и Пројектима дефинисаним
за 2019.годину,
- Редовним задацима и активностима Одјељења, утврђеним у Програму рада Одјељења
за 2019. годину,
- Другим активностима, с обзиром на актуелна дешавања и указане потребе.
Одјељење за привреду и инспекцијске послове у извјештајној години израдило је
сљедеће информативно – аналитичке материјале који су били зацртани Планом
активности за неведену годину и то:
1.
Информација о раду општинских инспекција у 2019. години са планом
рада за 2020. годину,
2.
Програм мјера за спречавање и сузбијање, елиминацију и ерадикацију
заразних болести на подручју општине Шамац за 2020. годину,
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3.
Програм мјера системске превентивне дезинсекције и дератизације на
подручју општине Шамац за 2020. годину,
4.
Годишњи план системске превентивне дезинсекције и дератизације на
подручју општине Шамац за 2020. годину.
5.
Информација о реализацији уговора о закупу пословних простора и
објеката у својини општине Шамац и пословних простора којима располаже
општина Шамац у 2019. године,
6.
Извјештај о утрошку средстава прикупљених по основу водних накнада у
2019. години са Планoм кориштења средстава од водних накнада у 2020. години и
извјештај о утрошку средстава од накнаде за промјену намјене пољопривредног
земљишта у непољопривредне сврхе за 2019. годину и план коришћења средстава
у 2020. години,
7.
Извјештај о утрошку средстава за развој пољопривреде и села за 2019.
годину,
8.
Извјештај о утрошку средстава по основу субвенција за запошљавање
нових радника у производним, занатским и услужним дјелатностима,
субвенционисање трошкова набавке машина или опреме и субвенционисање
трошкова стандардизације квалитета пословања за предузетнике и правна лица у
2019. години,
9.
Информација о стању у привреди на подручју општине Шамац са
показатељима запослености у 2019. години,
10.
Информација о раду општинских инспектора за период 01.01-30.06.2020.
године,

У раду Одјељења доминирали су стручни и управни послови из области:
1. Привреде (пољопривреде, шумарства и водопривреде и предузетништва)
2. Одсјека за инспекцијске послове.
I – ПОЉОПРИВРЕДА И ВОДОПРИВРЕДА
За област пољопривреде, шумарства и водопривреде рјешавани су предмети у
управном и вануправном поступку и то:
Издато је 14 пољопривредних сагласности за градњу објеката на
пољопривредном земљишту, при чему је извршена промјена намјене
пољопривредног земљишта у грађевинско,
Издате су 4 водне дозволе,
Издате су 4 водне сагласност,
Издато је 41 увјерење о бављењу пољопривредом,
Ријешена су 4 захтјева за смјештај пчелињака на територији општине
Шамац,
Рјешавано је по основу 3 захтјева за накнаду штете учињене од дивљих
свиња,
Вођен је поступак у вези израде годишњег програма коришћења
пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на подручју општине
Шамац,
Вођена је евиденција о пољопривредном земљишту којем је на захтјев
инвеститора промјењена намјена у складу са одредбама Закона о
пољопривредном земљишту,
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Републичком заводу за статистику достављено је 4 извјештаја из
области пољопривреде,
Припремљен је Правилника о условима коришћења и расподјеле
средстава за развој пољопривреде и села,
Рјешавано је по захтјевима за одобравање подстицаја у пољопривреди
гдје је рјешен 191 предмет,
Достављена су ресорном Министарству два извјештаја о бројном стању
пчелињих заједница у општини Шамац,
- Достављен је ресорном Министарству извјештаја о начину кориштења
пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на подручју општине
Шамац које је дато у закуп.
Вођен је поступак раскида уговора о закупу пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске на подручју општине Шамац за једног
закупопримца,
Закључен је уговор ја са ЈП Противградна превентива Републике
Српксе,
Закључен уговор о текућем одржавању пумпних станица „Рудине и
Дуга“ на подручју општине Шамац и споразум о функционисању водопривредних
објеката „Рудине и Дуга“,
У вануправном поступку, по задужењу ресорног Министарства, вођен је поступак у
вези остваривања републичких подстицаја у пољопривреди што се односило на
остваривање права на регресирано дизел гориво за потребе прољетне и јесење сјетве у
2020. години, те за остваривање постицаја по јединици сјетвене површине код
производње меркантилне пшенице и код производње меркантилне соје.
Све активности у вези наведеног, успјешно су окончане без значајних примједби на рад
овог Одјељења. Исто тако Одјељење је пружало стручну помоћ у вези регистрације
пољопривредних газдинстава и остваривања права на новчане постицаје у
пољопривреди по задужењу ресорног Министарства.
Службеници овог одјељења учествовали су у раду Општинских комисија.
Дакле, у 2020. години је укупно ријешено 287 предмета (у управном и вануправном
поступку) и 9 других аката по којима се није водио поступак.
Све чињенице наведене у вези са овим Извјештајем могу се утврдити на основу
службених аката Општинске управе, који се налазе у службеној архиви.
II – ПРЕДУЗЕТНИШТВО
У области привреде рађено је на управном рјешавању по захтјевима грађана и по
службеној дужности. У извјештајној години у области приватног предузетништва
обрађивани су захтјеви и донесена рјешења и то:
- 126 рјешења у области предузетништва, од тога су 15 увјерења из службене
евиденције, 22 рјешења о оснивању предузетника, 19 рјешења о трајном престанку
обављања дјелатности, 22 о привременом престанку обављања дјелатности и 43
рјешења о промјени података предузетника,
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Сва издата рјешења уписана су у евиденције које води Одјељење, односно у
одговарајући регистар.
Обрадом осталих захтјева везаних за ову област у оквиру Одјељења обрађено је:
1.
30 рјешења о обављању превоза ствари за властите потребе, носиоци ових
рјешења су регистровани носиоци породичних пољопривредних газдинстава
2.
10 рјешења усаглашавања редова вожње и једно рјешење брисања редова
вожње
3.
3 рјешења регистрације пловних објекта-чамца и издате пловидбене
дозволе, 2 продужења пловидбених дозвола
4.
3 рјешења категоризације угоститељских објеката
5.
Донесено је 441 рјешење по службеној дужности о задужењу ППЗ
таксе,
6.
Издато је 37 увјерења на основу службене евиденције,
7.
4 рјешења за рад током празника,
Донесен је Правилник о условима и начину остваривања субвенција за
одржавање постојећег броја запослених у привредним субјектима (правна лица и
предузетници) као мјера за ублажавање негативних посљедица изазваних новим
вирусом корона (COVID-19) у 2020. години,
Донесено је 138 рјешења о субвенцијама за одржавање постојећег броја
запослених у привредним субјектима,
Донесено је 7 рјешења о ослобађању плаћања запунине за два мјесеца,
Закљученo је 5 уговора о закупу пословних простора,
Сачињен је споразумна раскида уговора о закупу пословних простора,
Фактурисано је 154 фактуре за закуп пословних простора,
Све чињенице наведене у овом извјештају уписане су у евиденцију која се води код
овог Одјељења по службеној дужности.
Извјештај о раду Одсјека за инспекцијске послове
Одсјек за инспекцијске послове у оквиру Одјељења за привреду и инспекцијске
послове организован је и уређен Правилником о организацији и систематизацији
радних мјеста општинске управе Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', 14/17).
Овим Правилником утврђена је организација и систематизација послова општинске
управе у оквиру које је рад инспекцијских служби организован кроз посебну
организациону јединицу која у свом саставу има:
• Инспекцију за храну и по овлаштењу здравствену заштиту,
• Пољопривредну инспекцију,
• Тржишну инспекцију,
• Урбанистичко-грађевинску инспекцију, и
• Саобраћајну инспекцију.
Треба напоменути, да је рад инспекцијских служби под ингеренцијом
Републичке управе за инспекцијске послове, да су инспекције у свом раду самосталне,
те да о свом раду редовно подносе извјештаје (мјесечне, тромјесечне, шестомјесечне и
годишње) Републичкој управи за инспекцијске послове Републике Српске.
У наредном дијелу информације укратко је дат преглед и опис рада поменутих
инспекција у периоду 01.01.- 31.12. 2020.године.
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ИНСПЕКЦИЈА ЗА ХРАНУ
Инспекција за храну и (по овлаштењу Инспектората) здравствену заштиту,
поступајући у оквиру надлежности и овлаштења прописаних Законом о
инспекцијама у Републици Српској, других Закона и подзаконских аката којима је
уређена област надзора ових инспекција, у 2020. години, извршила је 193 (стотину
деведесет три) контроле у редовном, ванредном надзору а при чему је поред осталог
предмет контрола било и спровођења ванредних мјера заштите од заразних болести
и контролама поступања по извршним рјешењима, код привредних субјеката који
подлијежу овом надзору.
Вршене су контроле над производњом и прометом животним намирницама,
спречавању и сузбијању заразних болести, хигијенским условима просторија,
уређаја и опреме у којима се обављају ове дјелатности, здравственом стању лица која
раде на пословима на којима могу угрозити здравље других људи, посебној
едукацији о заразним болестима запослених радника, контроли хигијенске
исправности воде из објеката који подлијежу надзору ове инспекције, примјени
Закона о забрани пушења дуванских производа на јавним мјестима и др.
Поред наведеног, ова инспекција је обављала и друге задатке као што су:
- извршавање послова и задатака по налогу Републичке управе за инспекцијске
послове Бања Лука,
- контроле присуства ''опасне хране'' на тржишту по обавјештењу Агенције за
сигурност хране у БиХ.
Табела 1. Преглед броја извршених контрола по областима надзора у 2020. г.

ОБЛАСТ
НАДЗОРА

Угоститељска
дјелатност
Занатска
дјелатност
Трговинска
дјелатност
Остали објекти
УКУПНО
ИНДЕКС

УКУПАН БРОЈ КОНТРОЛА
Управни
РедовнеКонтрола
Контрола без
поступак
ванредне
по рјешењу,
неправилности
контроле
записнику
2019 2020 2019 2020 2019
2020 2019
2020

Прекршајни
поступак
2019

2020

65

81

61

25

3

35

61

45

6

6

10

6

10

4

1

2

9

4

1

1

56

40

32

13

17

18

38

20

4
25
2,96

19
74

14
21
145
148
1,02

7
3
110
45
0,40

12
120
0,59

3
71

3

7
10
1,42

Од укупног броја извршених контрола 148 (стотинучетрдесетосам) контрола су у
редовном и ванредном надзору и то:
У области надзора угоститељства извршено је 81 редовне и ванредне инспекцијске
контроле, гдје у 35 прегледа нису уочене неправилности, 25 контрола поступања по
извршним рјешењима, а у 45 контрола су утврђени недостатци који су били основ
за покретање управног поступка.
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У области надзора занатске (производне и услужне) дјелатности 6 прегледа у
редовном надзору,4 контроле поступања по издатим рјешењима, 2 контроле без
неправилности и у 4 је покренут управни поступак доношењем рјешења којим је
наложено отклањање одређених недостатака.
У области надзора промета животних намирница и предмета опште употребе
извршено је 40 редовних и ванредних инспекцијских контрола, гдје је 18 прегледа
без неправилности, 13 контроле поступања по извршним рјешењима а у 20 је
покренут управни поступак.У односу на 2019. годину, укупан број извршених
контрола у наведеним областима је мањи а имајући у виду претежно ангажовање
ове инспекције на пословима спречавања и сузбијања заразне болести.
Извршено је 21 редовних и ванредних контрола осталих објеката (објеката
образовних установа, контрола испуњености услова рада базена за купање и
рекреацију,надзор над ексхумацијом,...),и 3 контроле поступања по рјешењу а у 19
контрола нису уочене неправилноста односе се на контроле спровођења ванредних
мјера заштите од заране болести у образовним установама.
По налогу Инспектората-Главног
републичког инспектора за храну и
здравственог инспектора, а који су се односили на контролу присуства на тржишту
одређених ''сумњивих'' животних намирница и предмета опште употребе, вршене су
ванредне контроле на основу достављених налога.
Управни поступак је покренут укупно код 71 привредних субјеката гдје је
наложено отклањање неправилности у пословању привредних субјеката, односно
наложено извршење укупно 167 мјера које се односе на: здравствену исправност
хране и предмета широке потрошње, здравствено стање запослених лица, хигијенско
стање објеката,уређаја опреме, прописану едукацију запослених , као и друге
прописима одређене мјере.
Издато је 10 прекршајних налога, којима су изречене новчане казне у укупном
износу од 13.300,00 КМ .
У 74 извршених инспекцијских контрола нису уочене неправилности у пословању
привредних субјеката.
У оквиру провођења мјера на сузбијању ширења вируса ''корона'', у току прошле
године ова
инспекција је, према препорукама надлежне здравствене установе, издала 631
рјешење за
укупно 694 лица, којима је изречена мјера здравственог надзора- изолација у кућној
средини за обољела лица или кућни карантин за лица која су била у контакту са
обољелом особом.
Извршено је 268 контрола поштовања ванредних мјера заштите од епидемије у
заједници
и радним срединама у циљу сузбијања ширења вируса корона, а сходно Закону о
заштити становништва од заразних болести, Закључцима Републичког штаба за
ванредне
ситуације и упутствима Института за јавно здравство Републике Српске о
провођењу
ванредних мјера заштите од заразних болести.
У 3 случаја субјекти надзора су затечени у прекршају због чега су санкционисани
изрицањем новчане казне прекршајним налогом.
Табела 2.Извјештај о узорковању и исправности хране и воде у производњи и
промету
(2020г.)
___________________________________________________________________________
www.opstinasamac.org, office@opstinasamac.org
18

УЗЕТИХ
УЗОРАК
А
БРОЈ

ВРСТА ХРАНЕ

Млијеко и млијечни
производи
Месо и месне
прерађевине
Сладолед
Посластичарски
производи
Уље, маргарин,маст,мајонез
Пекарски производи
тјестенине
Шећер ,зачин
Готова јела
Брис посуђа,прибора,
руку запослених
радника и др.
УКУПНО
2020 г.
ХРАНЕ И
2019 г.
БРИСЕВА
Вода
централног водовода
Вода
локалних водообјеката
Вода из школских
водообјеката
УКУПНО
2020.г.
ВОДЕ
2019.г.

НЕИСПРАВНИ УЗОРЦИ
Микроби
оло
шки

Физичкохемијски

Проценат
неисправности
(%)

10
45
3
14
1
35
2
64
338

2

(64+338)
(228+650)

(0+2)
(0+10)

0,49%
(1,13%)

120
46
32
198
296

1

0,33 %

Храна
Из објеката у којима се врши производња и промет животним намирницама,
узорковано је 64 узорка хране и 338 бриса посуђа, прибора,уређаја, опреме и руку
радника у пословању са храном и извршене су лабораторијске анализе у Институту за
јавно здравство –регионални центар Добој, ради контроле здравствене исправности и
одређивања критеријума микробиолошке чистоће.
Два узорака бриса нису удовољили одредбама Правилника о микробиолошкој
чистоћи намирница, након чега су предузете прописане хигијенске мјере.
У односу на 2019. годину због пандемије вируса корона, укупан број контролисаних
узорака (брисева и хране) је знатно смањен.
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Вода за јавно снабдијевање
Из објеката школских установа, градског и локалног водовода, артешких бунара у
мјесним заједницама као и угоститељских објеката који се водом снабдијевају из
властитих водних објеката, испитано је 198 узорака воде, а према достављеним
резултатима сви контролисани узорци воде су били исправни..
Узорковање воде и лабораторијске анализе вршене су редовно од стране Института
за јавно здравство - Регионални центар Добој, сходно уговору са ''Водовод и
канализација'' АД Шамац, и од стране Хигијенско епидемиолошке службе Дом
здравља Шамац -квартално из локалних и школских водообјеката као и на основу
хигијенско епидемиолошких индикација.
У односу на 2019. годину укупан број контролисаних узорака из истог, напријед
наведеног разлога је мањи.
ПОЉОПРИВРЕДНА ИНСПЕКЦИЈА
Кроз обављање надзора провођења прописа донесених на основу Закона из
области пољопривреде, општински инспектор за пољопривреду Општинске управе
Шамац је у годишњем периоду (01.01.-31.12.) 2020. године обавио 86 инспекцијских
контрола. У односу на прошлогодишњи период обављено је (14) четрнаест прегледа
мање, у поређењу са (100) сто прегледа, колико је обављено у 2019. години.
Преглед рада по врстама прописа које контролише ова инспекција:
•

За надзор Закона о пољопривредном земљишту, област у којој је највећа
годишња активност ове инспекције, везано је 59 прегледа, за 14 (четрнаесет)
више у односу на прошлу годину. Донесена су (2) два рјешења инспектора, (3)
три рјешења мање у односу на 2019. годину, уз налагање отклањања уочених
неправилности. Контролни прегледи углавном се односе на уређење и
коришћење пољопривредног земљишта

•

Током овог годишњег периода контролисана је процедура пренамјене, односно
трајне промјене намјене пољопривредног у непољопривредно земљиште за
изградњу пословних и стамбених објеката, и код правних, и код физичких лица.

•

За област „сјеме
и садни материјал“ везани су прегледи и контроле
декларативне и здравствене исправности сјеменског и садног материјала у
промету, како у прољећној, тако и у јесењој сезони. Из ове области обављено је
осам (8) инспекцијских прегледа, што је дупло мање у поређењу са 2019.
годином. По налогу РУИП РС – Инспектората, ове године су вршене додатне
контроле промета садног материјала на градским пијацама.

•

За „заштиту биља“, током овог годишњег периода, код регистрованих правних
лица – прометника заштитних средстава, обављено је десет (10) прегледа, нешто
више у поређењу са прошлом 2019.годином. Контролисана су заштитна
средстава која садрже активне материје чија употреба није дозвољена у БиХ-РС,
и испуњеност прописаних услова за промет заштитних средстава.У овој области,
у прошлој години обављено је (7) седам контрола.

•

Из области „рибарство“ обављен је један (1) контролни преглед који се односи
на порибљавање риболовних вода којима газдује СРД „Шамац“ Шамац.

•

У 2020 -ој години, у области „новчани подстицаји у пољопривреди“ није било
контрола ове инспекције.
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•

За област „сточарство“, везан је један (1) инспекцијски преглед, што је знатно
мање него прошле 2019–те године, када је обављено седам (7) прегледа.
Преглед се односи на узгој, смјештај и превоз пчела.

•

За област „дуван“ у 2020.години везана су три (3) прегледа инспектора од
чега су два (2) прегледа неуредна.Донесена су два (2) рјешења о одузимању
робе уз издавање и два (2) прекршајна налога.

•

За област
контроле.

„вјештачка ђубрива“ везане су три (3)

уредне инспекцијске

Упоредан преглед података о годишњем раду општинског пољопривредног
инспектора у 2020.години у односу на 2019.годину, приказан је у следећој
табели.
Подаци о раду општинског пољопривредног инспектора у 2020.години у односу на
2019.годину
ВРСТА-ОБЛАСТ
НАДЗОРА
Сјеме и садни
материјал
Подстицаји у
пољопривреди
Пољопривредно
земљиште
Заштита биља
Сточарство
Вино и ракија
Дуван
Рибарство
Остало (ђубрива,
земљ. задруге и др.)
УКУПНО
ИНДЕКС

Укупан број
контрола
2020
2019

Уредне
контроле
2020 2019

Неуредне
Донесена
Прекршајн
контроле
рјешења
и налог
2020 2019 2020 2019 2020 2019

8

16

8

16

-

-

-

-

-

-

-

16

-

16

-

-

-

-

-

-

59

45

48

32

11

13

2

5

-

3

10
1
1
3
1

7
7
1
2

10
1
1
1
1

7
6
1
2

2
-

1
0
-

2
-

0
-

2
-

0
-

3

6

3

6

-

-

-

-

-

-

86

100

73

86

13

14

4

5

2

3

0,86

0,85

0,93

0,80

0,66

У протеклој години, поред редовних контрола
из
надлежности
пољопривредне инспекције, од марта 2020. године, а по овлашћењу, ова инспекција је
обављала и контроле из надлежности здравствене инспекције. Сходно Закону о
заштити од заразних болести, Закључцима Републичког штаба за ванредне ситуације и
Упутствима Института за јавно здравство Републике Српске контролисано је
спровођење и поштовање ванредних мјера заштите од заразне болести изазване
вирусом „SARS CoV-2“ код привредних субјеката на подручју наше општине.
Најчешће контроле ове врсте вршене су у угоститељским и трговачким објектима, при
чему је извршено укупно сто (100) контрола.Донесено је педесет (50) рјешења којима је
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изречена мјера здравственог надзора – изолација у кућној средини за обољела лица, или
кућни карантин – за лица која су била у контакту са обољелом особом. Ови подаци
нису приказани у претходној табели.

ТРЖИШНА ИНСПЕКЦИЈА
Контроле тржишне инспекције базиране су на Закону о инспекцијама у Републици
Српској (''Сл.гласник РС'',број 18/20 ), Закону о трговини ( ''Сл. гласник РС'', број
105/19), Закону о угоститељству (''Сл. гласник РС'', број 45/17 ), Закону о занатскопредузетничкој дјелатности (''Сл. гласник РС'', број 117/11,67/13 и 44/16 ), Закону о
општем управном поступку (''Сл. гласник РС'',број 13/02,87/07, 50/10 и 66/18) и друге
законе и подзаконске акте који регулишу област надзора тржишне инспекције.
По oбластима првенствено се инсистира на контроли дјелатности трговине,
угоститељства, производње (занаства) и услуга са акцентом на следеће:
-Одобрења за рад и других сагласности;
-Заштите потрошача и нелојалне конкуренције;
-Цијена производа,роба и услуга;
-Квалитета производа, роба и услуга, декларисања робе, поријекла робе.
У 2020 години тржишна инспекција извршила је 237 редовних и ванредних
инспекцијских контрола,као и 35 контролу поступања по рјешењу или записнику, што
је укупно 272 контроле.
Контроле редовне и ванредне су се односиле на дјелатности трговине (156),
угоститељства (50),производње (занаства) (20) и услуга (11).Осим горе наведених
послова издано је и 24 рјешења у оквиру зравственог надзора.
Осим редовних контрола радило се и по налогу инспектората ( нпр. контрола
бесправног рада, контрола издавања малопродајних фискалних рачуна, контрола по
пријавама странака, и др.)
Поједине контроле су обављане у сарадњи са Начелником општине и Начелником
одјељења.Рађено је и са полицијом на терену ( бесправан рад, контрола транспорта
роба - првенствено шљунка и др. ).У току 2020 год. вршене су контроле транспорта
шљунка заједно са саобраћајним инспектором.
По oбластима првенствено се инсистира на контроли дјелатности трговине,
угоститељства, производње (занаства) и услуга са акцентом на следеће:
- Одобрења за рад и других сагласности,
- Заштите потрошача и нелојалне конкуренције,
- Цијена производа,роба и услуга,
- Квалитета производа, роба и услуга, декларисања робе, поријекла робе.
У 2020 години тржишна инспекција извршила је 237 редовних и ванредних
инспекцијских контрола,као и 35 контролу поступања по рјешењу или записнику, што
је укупно 272 контроле.
Контроле редовне и ванредне су се односиле на дјелатности трговине (156),
угоститељства (50),производње (занаства) (20) и услуга (11).Осим горе наведених
послова издано је и 24 рјешења у оквиру зравственог надзора.
Осим редовних контрола радило се и по налогу инспектората ( нпр. контрола
бесправног рада, контрола издавања малопродајних фискалних рачуна, контрола по
пријавама странака, и др.)
Поједине контроле су обављане у сарадњи са Начелником општине и Начелником
одјељења.Рађено је и са полицијом на терену ( бесправан рад, контрола транспорта
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роба - првенствено шљунка и др. ).У току 2020 год. вршене су контроле транспорта
шљунка заједно са саобраћајним инспектором .
Практично све мјесне заједнице биле су обухваћене контролом . Рађене су почетне
контроле испуњености минималних техничких услова код регистрације нових
трговинских,занатских и угоститељских објеката у оквиру редовних контрола.
Изреченo је 17 прекршајних налогa и 2 закључкa о изрицању казне у укупној
вриједности од 9100,00 КМ, а уплаћено је 2750,00 КМ у складу са законом,углавном
половина изреченог износа (2650,00 КМ на буџет Републике Српске и 100,00 КМ на
буџет општине Шамац). Наложено је укупно 30 инспекцијских мјера (18 рјешења и
12 мјера на записник). Мјере наложене путем рјешења биле су следеће: 11 рјешења о
отклањању неправилности и 7 рјешења о забрани употребе мјерила .
Основни суд у Модричи рјешавао је 3 захтјева за судско одлучивање о прекршајном
налогу и потврдио одговорност странака и изрекао прекршајну санкцију.
Слиједи упоредна табела са подацима из 2019 године из које је видљиво да су у 2020
години остварени слични резултати рада.
Табела броја извршених контрола са упоредним подацима за 2019.годину
УКУПАН
БРОЈ
ОБЛАСТ
НАДЗОРА КОНТРОЛА
2019 2020
Промет
роба
и 197
237
услуга
ИНДЕКС
1,20

УРЕДНЕ
КОНТРОЛЕ

НЕУРЕДНЕ
КОНТРОЛЕ

ДОНЕСЕНА
РЈЕШЕЊА

ПРЕКРШАЈНИ
НАЛ. И ПРИЈ.

2019

2020

2019

2020

2019

2020

2019

2020

169

202

27

35

19

18

21

19

1,20

1,30

0,95

0,90

УРБАНИСТИЧКО-ГРАЂЕВИНСКА ИНСПЕКЦИЈА
Урбанистичко-грађевинска инспекција Oпштинске управе Шамац вршила је
инспекцијски надзор у области урбанизма и грађења грађевинских објеката, у складу са
правима и дужностима утврђеним Законом о инспекцијама у Републици Српској
(''Службени гласник Републике Српске'', број: 74/10, 109/12, 117/12, 44/16 и 18/20),
Закона о уређењу простора и грађењу (''Службени гласник Републике Српске'', број:
40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), Закона о легализацији бесправно изграђених објеката
(''Службени гласник Републике Српске'', број 62/18), Закона о општем управном
поступку (''Службени гласник Републике Српске'', број: 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18) и
других прописа, на подручју општине Шамац, као и на подручју општине Доњи Жабар
и општине Пелагићево, а за објекте за које грађевинску дозволу издаје орган управе
надлежан за послове уређења простора.
Овим извјештајем обухваћен је извјештајни период за 2020. годину, гдје су текстуално
и бројчано описане све активности урбанистичко-грађевинске инспекције Oпштинске
управе Шамац.
Oд 25.03.2020. годинe, урбанистичко-грађевинска инспекција Oпштинске управе
Шамац је овлашћена и распоређена на обављање послова из дјелокруга рада
Здравствене инспекције, до престанка потребе за истим, у циљу сузбијања ширења
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болести изазване вирусом COVID-19 у Републици Српскoj, те је у периоду од
25.03.2020. годинe до 12.05.2020. годинe, урбанистичко-грађевински инспектор
Oпштинске управе Шамац обављао послове из дјелокруга рада Здравствене инспекције
на Граничном прелазу Шамац.
У 2020. години, урбанистичко-грађевинска инспекција Oпштинске управе Шамац у
вршењу инспекцијског надзора над грађењем, кориштењем, употребом, одржавањем,
физичкoм дотрајалости објеката и послова из дјелокруга рада Здравствене инспекције,
извршила је укупно 79 (седамдесетдевет) контрола, односно провјера или увиђаја и о
утврђеном чињеничном стању сачинила 79 (седамдесетдевет) записника о извршеној
контроли, увиђају или провјери, од чега 58 (педесетосам) над грађењем, кориштењем,
употребом, одржавањем, 5 (пет) над физичкoм дотрајалости објеката 16 (шестнаест) из
дјелокруга рада Здравствене инспекције, у циљу сузбијања ширења болести изазване
вирусом COVID-19 у Републици Српскoj.
Као последица свега предходно наведеног, од стране урбанистичко-грађевинске
инспекције Oпштинске управе Шамац донесено је 23 (двадесеттри) рјешења, од чега су
2 (два) рјешења којим је наређено рушење објекта, 1 (једно) којим се одлаже извршење
рјешења урбанистичко-грађевинске инспекције Oпштинске управе Шамац, док је 18
(осамнаест) рјешења из дјелокруга рада Здравствене инспекције, у циљу сузбијања
ширења болести изазване вирусом COVID-19 у Републици Српскoj.
Урбанистичко-грађевински инспектор Oпштинске управе Шамац је учествовао у
наведеном периоду као замјеник предсједника комисије за попис основних средстава,
као и члан других комисија.
У наведеном периоду од стране урбанистичко-грађевинске инспекције Oпштинске
управе Шамац донесено је 8 (осам) закључка, у вршењу инспекцијског надзора над
грађењем, кориштењем и употребом објеката, од чега је 1 (један) закључак којим се
утврђују трошкови поступка принудног извршења рјешења, 2 (два) закључка о
предујмљивању трошкова извршења путем других лица, 1 (један) закључак којим се
спајају захтјеви, 1 (један) закључак којим се одбацује захтјев и 3 (три) закључка којим
се прекида са вођењем управног поступка.
Такође је од стране урбанистичко-грађевинске инспекције Oпштинске управе
Шамац сачињено 26 (двадеесетшест) обавјештења, у вршењу инспекцијског надзора
над грађењем, кориштењем и употребом објеката, од чега су 3 (три) обавјештења
достављена Републичкој управи за инспекцијске послове Републике Српске, Бања
Лука, 2 (два) обавјештења о извршности и начину извршења путем других лица
достављена извршенику, 2 (два) обавјештења је достављено Општини Доњи Жабар, 8
(осам) обавјештења достављена подносиоцима представке, 10 (десет) обавјештења је
достављено одјељењу за просторно уређење и стамбено-комуналне послове Oпштинске
управе Шамац и 1 (једно) обавјештење је достављено начелнику општине Шамац.
Исто тако је од стране урбанистичко-грађевинске инспекције Oпштинске управе
Шамац сачињено 38 (тридесетосам) дописа, захтјева и упита, у вршењу инспекцијског
надзора над грађењем, кориштењем и употребом објеката, од чега су 6 (шест) захтјева
за допуну пријаве почетка грађења подносиоцу пријаве почетка грађења, 5 (пет)
захтјева за доставу података, 1 (један) захтјев за допуну захтјева достављеа
подносиоцима представке, 6 (шест) упита Министарству за просторно уређење,
грађевинарство и екологију, Бања Лука, 1 (један) позив за странку субјекту надзора, 6
(шест) достава предмета на надлежно рјешавање, 2 (двије) доставе одговора на упит, 3
(три) захтјева, 1 (једна) достава рјешења и 6 (шест) достава другостепеног рјешења, те
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је по захтјеву Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију, Бања
Лука у 1 (једном) предмету достављен спис и поднесене су 2 (двије) жалбе на
инспекцијско рјешење, те је у извјештајном периоду Министарство за просторно
уређење, грађевинарство и екологију, Бања Лука одбило 4 (четири) жалбе поднесенe на
инспекцијско рјешење.
Такође је од стране урбанистичко-грађевинске инспекције Oпштинске управе Шамац
сачињено 20 (двадеесет) службених забиљешки у предметима вршења инспекцијског
надзора над грађењем, кориштењем и употребом објеката.
Поред наведеног урбанистичко-грађевинска инспекција Oпштинске управе Шамац је
вршила провјеру објеката који због физичке дотрајалости, елементарних непогода или
ратних дејстава и већих оштећења, не могу даље да служе својој намјени или
представљају опасност по живот и здравље људи, околне објекте и саобраћај, те је
покренуто 5 (пет) поступака за уклањање физички дотрајалих објеката, сходно Закону о
уређењу простора и грађењу (''Службени гласник Републике Српске'', број: 40/13,
106/15, 3/16 и 84/19).
У наведеном периоду од стране ове инспекције су континуирано вршене активности на
уклањању објеката, те је извршено уклањање 1 (једног) објекта, за који је спроведен
поступак и донесено рјешење којим је наложено уклањање, а које је Министарство за
просторно уређење, грађевинарство и екологију, Бања Лука потврдило својим
рјешењем и Окружни суд у Добоју је потврдио својом пресудом.
Урбанистичко-грађевинска инспекција Oпштинске управе Шамац је редовно
достављала извјештаје Републичкој управи за инспекцијске послове Бања Лука, о
активностима које је предузимала у оквиру своје надлежности, и на захтјев других
органа управе.
Урбанистичко-грађевинска инспекција Oпштинске управе Шамац је обављала и друге
послове и задатке везано за законска овлашћења и обавезе прописане Законима и
другим прописима.
Прилог: Табеларни преглед броја извршених контрола од 01.01.2020. године.31.12.2020. године, са упоредним подацима из 2019. године
АКТИВНОСТИ УРБАНИСТИЧКО - ГРАЂЕВИНСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ
2019. 2020. ИНДЕКС
НАЗИВ АКТИВНОСТИ
год.
год.
(%)
Број извршених контрола
90
79
87.78
Број сачињених записника
90
79
87.78
Донесено рјешења
11
23
209.09
Донесено закључака
5
8
160,00
Број поднесених жалби на инспекцијско рјешење или
66.67
закључак
3
2
Сачињено обавјештења
22
26
118.18
Послано дописа, захтјева и упита
28
38
135.71
Службене забиљешке
11
20
181.81
Извјештаји
14
14
100,00
Прекршајни налог
0
0
0,00
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САОБРАЋАЈНА ИНСПЕКЦИЈА
Саобраћајна инспекција oпштине Шамац, поступајући у оквиру својих
надлежности прописаних Законом о инспекцијама у Републици Српској (''Службени
гласник РС'', број 18/20), Законом о превозу у друмском саобраћају РС (''Службени
гласник РС'', број: 47/17), Законом о јавним путевима (''Службени гласник РС'', број
89/13 и 83/19), Одлуком о управљању,грађењу, реконструкцији, одржавању и заштити
локалних и некатегорисаних путева, улица у насељу и путних објеката на њима
(''Службени гласник општине Шамац'', број 8/18, 10/18 и 13/18 ) и другим прописима
врши инспекцијски надзор у области путева и друмског саобраћаја на подручју
општине Шамац.
Вршене су контроле превоза шљунка у друмском саобраћају, јавног превоза
лица у линијском и ванлинијском друмском саобраћају, јавног превоза ствари у
друмском саобраћају, такси превоза, контрола периодичних прегледа моторних и
прикључних возила, превоза лица и ствари за властите поребе у друмском саобраћају,
редовно и ванредно одржавање путева, заштите путева и путног појаса, контроле
поштовања ванредних мјера за спречавање ширења заразних болести изазване вирусом
SARS CoV 2 и др.
У табели брoj 1. дат је табеларни приказ броја контрола за период 01.01.31.12.2020.године из области друмског саобраћаја и јавних и некатегорисаних путева са
упоредним подацима за исти период 2019. године.
Табела 1. Преглед броја извршених контрола за период 01.01.- 31.12.2020.године са
упоредним подацима за период 01.01.-31.12.2019.године
НАЛОЖЕН
УКУПАН
НЕУРЕДН
УРЕДНЕ
Е МЈЕРЕ
ПРЕКРШАЈН
БРОЈ
Е
КОНТРОЛ
РЈЕШЕЊАИ
ОБЛАСТ
КОНТРОЛ
КОНТРОЛ
Е
ЗАПИСНИ
ПОСТУПАК
НАДЗОР
А
Е
К
А
202
202
2019 2020 2019
2019
2019 2020 2019
2020
0
0
Друмски
саобраћај

98

55

64

46

34

9

21

9

13

Јавни и
нек.путев
и

59

52

28

24

31

28

5

28

0

УКУПНО

157

107

92

70

65

37

26

37

13

ИНДЕКС

0,68

0,76

0,57

1,42

3

3
0,23

Вршећи инспекцијски надзор у оквиру својих надлежности саобраћајнa инспекција
oпштине Шамац извршла је укупно 107 инспекцијских контрола што је за 50 контрола
мање у односу на исти период у 2019.години. Из области друмског саобраћаја
извршено је 55 контрола што је за 43 контроле мање у односу на 2019. годину а из
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области јавних и некатегорисаних путева извршено је 52 контроле што је за седам
контрола мање у односу за исти период у 2019.години.
Из области друмског саобраћаја од 55 извршене контроле у 9 неуредних контрола
рјешењем или записником је наређено отклањање неправилности, што је у односу на
исти период у 2019.годину мањи број неуредних контрола за 25 контрола самим тим
што је и број контрола у овој области мањи у односу на исти период у 2019.години. Из
наведене области издата су три прекршајна налога у новчаном износу од 1150,00 КМ.
У поређењу са истим периодом у 2019. години смањен је број издатих прекршајних
налога за десет прекршајних налога.Приликом вршења инспекцијског прегледа у
једној неуредној контроли изречена је забрана вршења превоза ствари у друмском
саобраћају.
Наплаћена су три прекршајна налога у новчаном износу од 577,50 КМ.
Из области јавних и некатегорисаних путева од 52 извршених контрола у 28 неуредних
инспекцијских контрола рјешењем или записником наређено је отклањање
неправилности које се односе на неправилности у одржавању путева и постављање
вертикалне сигнализације. У односу на исти период у 2019.години број неуредних
контрола је за три контроле мање. Из наведене области није издат ниједан прекршајни
налог.
Саобраћајни инспектор је у периоду од 25.03.-11.05.2020. године радио по овлашћењу
Републичке управе за инспекцијске послове, Бања Лука на пословима из дјелокруга
здравствене инспекције ( гранични карантин).
Од мјесеца јуна саобраћајна инспекција је вршла контроле поштовања ванредних мјера
за спречавање ширења заразних болести изазване вирусом SARS CoV 2.Вршене су
контроле поштовања ванредних мјера у трговинским, угоститељским,занатско
услужним радњама као и јавни превоз путника при чему је извршено 66 инспекцијских
контрола. Издатa су 325 рјешења-здравствени надзор.
Поред наведеног саобраћјна инспекција је обављала и друге послове у овиру својих
овлаштења од којих се мoже истаћи следеће:
- Учешће у активностима на постављању вертикалне сигнализације на локалним и
некатегорисаним путевима на подручју општине Шамац и улицама у градском
насељеном мјесту Шамац,
- Рад са другим општинском инспекторима и комуналном полицијом,
- Извршавање послова и задатака по налогу Републичке управе за инспекцијске
послове.

ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ СЛУЖБЕ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ

Службу начелника општине чине пет запослена службеника и то Самостални стручни
сарадник за нормативне акте и административне послове начелника општине и
кабинета начелника, Самостални стручни сарадник за правне послове, Самостални
стручни сарадник за рад на информационим системима, Стручни сарадник за
административно техничке послове као и један намјештеник – Возач и лице именовано
на мандатни период-Шеф кабинета. Наведена Служба обавља стручне, протоколарне,
савјетодавне и техничке послове за Начелника општине. Сви запосленици Службе
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активно учествују, свако у свом домену, у раду општинске управе и помажу Начелнику
општине у свим његовим активностима. Прије свега, овдје се мисли на активности
приликом организације свих манифестација на подручју општине Шамац (Дан
општине, Крсна слава, Спуст ријеком Савом, Сајам меда, прехрамбених и
традиционалних производа и др.) гдје запосленици активно учествују како у самој
припреми, тако и у дане када се наведене манифестације одржавају (водитељи
програма, рад са видео пројектором и озвучењем, техничка помоћ итд.). Служба је
била у обавези, а то је и испунила, да се медијски испрате сви битни догађаји за
општину Шамац, те да се исти публикују, како на званичној интернет презентацији
општине Шамац, тако и путем медијских кућа са којима Општина Шамац има
закључене уговоре о сарадњи. У извјештајном периоду од јануара до децембра 2020.
године свакодневно је праћен рада изабраних представника, начелника и предсједника
Скупштине, секретара и начелника Одјељења и Служби и о томе обавјештавана јавност
и медији, општинска интернет страница је обогаћена и видео снимцима и сликама о
свим догађајима на овом подручју што је допринијело већој посјећености..
У току 2020. године обављани су редовни послови и задаци који се односе на сљедеће:
- хардверско и софтверско одржавање рачунара и сервера који су у употреби у
Општинској управи, мјесним заједницама, мјесним канцеларијама и у јавним
предузећима и установама чији је оснивач Општина Шамац,
- подршка корисницима ИТ и комуникационе опреме у свакодневном раду,
- одржавање званичног сајта Општине www.opstinasamac.org и сајта на ком се налазе
обрасци захтјева www.eregistarsamac.com , ажурирање engine-a, објављивање садржаја,
антивирус и антиспем заштита, комуникација с даваоцем хостинг услуга.
- пријем електронске поште на званичне мејл адресе Општинске управе као и пријем
упита путем сајта Општине,
- одржавање рачунарске мреже у просторијама Општинске управе,
- одржавање рачунарских мрежа и терминалне опреме за потребе Јединственог
информационог система за чување другог примјерка матичних књига (за потребе
матичара), ЦИПС система (провјере личних података), информационог система
Централне изборне комисије БиХ и РОФ регистра новчаних казни,
- администрирање РОФ регистром новчаних казни за групу „Општински нспектори“ и
„Комунална полиција“,
- израда заштитних копиија база података Докунова2 система и администрирање базом,
- стална комуникација с Мтел-ом по основу кориштења сервиса: ADSL, web хостинг, IP
Centrex и VPN мобилне телефоније,
- фотографисање активности и дешавања значајних за Општину,
- асистенција приликом снимања дроном локација и дешавања значајних за Општинску
управу Шамац те обрада тако добијеног видео материјала,
- израда видео публикација („Инвестирајте у Шамац“, „Шамачко љето“, „Дјечија нова
година“, „Зимска чаролија на ушћу“, и др)
- учешће у манифестацијама чији је организатор Општина (Дан општине, Крсна слава,
Спуст ријеком Савом, Сајам меда, Зимска чаролија на ушћу и др.) кроз рад са видео
пројектором и озвучењем,
- припрема видео снимака сједница СО Шамац и других материјала за објаву на
Youtube каналу Општине,
- замјена тонера и посредовање у одржавању принтера и копира,
- одржавање и управљање системом евиденције улаза / излаза запослених у зграду
Општине,
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- надзор над радом ватродојавног система
- ажурирање публикације „Инвестициони водич“,
- припрема материјала за публикацију „Шамачки билтен“,
- рад с камерама за видео надзор путева, дивљих депонија и других интересантних
локација (подешавање, монтажа, смс комуникација, скидање материјала),
- израда публикације „Зашто инвестирати у Шамац“
- израда видео материјала који се приказује на улазу у зграду Општинске управе,
перманентно у току године допуњавање материјала актуелностима,
- идејно рјешење и техничка припрема календара Општине Шамац за 2019. годину,
- израда базе података предузетника и правних лица за задужиње ППЗ таксом те израда
софтвера за штампу рјешења и доставница на основу базе података,
- израда софтвера за обраду и манипулацију базама података Пореске управе РС и
Електро Добоја с циљем идентификације лица која не пријављују порез на
непокретности.
У погледу стручних послова који се односе на нормативно-правне послове из домена
Службе припремане су одлуке, правилници, закључци, те другостепена рјешења по
жалбама о којима одлучује Начелник општине као надлежни орган.
У погледу судских поступака, било да се Општина Шамац појављује као тужилац или
као тужена, најзначајнији парнични поступак у коме се Општина Шамац појављује као
тужена се води по тужби Лујић Милке ради накнаде штете вриједност спора
150.000,00КМ. Пресудом Окружног привредног суда Добој окончан је управни спор у
корист општине Шамац те је тужба тужене Лујић Милке одбијена као неоснована.
Против Пресуде Окружног суда Добој тужитељица је поднијела захтјев за Вандредно
преиспитивање Пресуде, који захтјев је Врховни суд РС усвојио и Пресуду Окружног
суда преиначио. У поновном поступку Окружни привредни суд Добој донијео је дана
05.02.2021.г Пресуду којом дјелимично усваја тужбени захтјев тужене и обавезује
општина Шамац да исплати износ од 95.000 КМ. На наведену пресуду Окружног суда
У добоју, општина Шамац је благовремено изјавила Жалбу Вишем привредном суду у
Бања Луци, те по истој још није донесена одлука.
Такође код Окружног привредног суда Добој у поступку по тужби АД „Аутосервис“
Шамац против општине Шамац ради накнаде материјалне штете вриједност спора
50.000,00 КМ, наведени Суд је донијео Пресуду у корист општине Шамац и одбио у
цјелости тужбени захтјев тужитеља. На наведену Пресуду АД „Аутосервис“ Шамац
изјавио је Жалбу Вишем привредном суду у Бања Луци по којој још није одлучено.
Сви запослени службеници и намјештеници Службе Начелника општине су у
извјештајном периоду учествовали у раду многих комисија формираних за рјешавање
одређених поступака, па су тако махом учествовали као чланови и предсједници
комисија приликом спровођења поступака јавних набавки.

ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ ОДЈЕЉЕЊА ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ И СТАМБЕНОКОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
ЗА 2020.ГОДИНУ
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Самостални стручни сарадник за управно правне послове
Извјештај за период од 01.01.- 31.12.2020. године
У наведеном извјештајном периоду, поступајући по поднесеним захтјевима или по
службеној дужности, урађено је:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Грађевинских дозвола
15
Накнадних грађевинских и употребних дозвола
13
Рјешења о легалности објкета
7
Употребних дозвола
10
Измјена правоснажних рјешења
1
Рјешења
о
одобравању
једнократне
новчане
помоћи
69
Рјешења о именовању стручне комисије за технички преглед објеката,
8
Извјештаја накнаде за 0,3%
4
Закључака
13
Статистичких извјештаја о издатим грађевинским дозволама
8
Дописи Министарству
10
Рјешења о именовању надзора и комисија
5
Уговори о суфинансирању обнове фасада/раскиди уговора
2
Обавјештења о допуни захтјева и других, писање захтјева увјерења
и друго,
115
Припрема нормативних аката
Обрада захтјева кроз ''доку нова''
Праћење прописа
Рад са странкама
Учествовање у раду Комисије приликом легализације објеката
Учествовање у раду комисија за пријем радника
Остали послови

2) Самостални стручни сарадник за просторно планирање и екологију

Извјештај о раду за период од 01.01.2020. до 31.децембра 2020.године
У наведеном извјештајном периоду, поступајући по поднесеним захтјевима или по
службеној дужности, урађено је:
•
•
•
•
•

Локацијских услова
Извода из важеће просторно-планске документације
Увјерења
Еколошких дозвола
Мишљења у вези са издавањем еколошких дозвола и стратешке
процјене утицаја на животну средину

12
12
20
11
13
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Рјешења за обрачун трошкова накнада и ренте
12
Стаклене баште
9
Заузимање јавне површине
9
Закуп столова на зеленој пијаци
12
Рјешења за утврђивање комуналне таксе за заузимање јавне површине за
постављање гаража и шупа
307
Рјешења за утврђивање обавезе плаћања комуналне накнаде
за пословне објекте
230
Писање захтјева катастру
42
Прибављање сагласности за инвеститоре (захтјеви)
14
Рјешења за једнократну новчану помоћ (Јавни позив за повратнике)
34
Праћење израде Урбанистичког плана и припрема потребне документације
Праћење поступака за доношење докумената за управљање заштићеним
стаништем „Тишина“
Надзор:
Крпажа ударих рупа на територији Општине Шамац у току 2020.године
Кошење зелених површина и сасијецање шибља на подручју градског насеља
Шамац
Скупштински материјал:
Одлука о висини вриједности непокретности за потребе утврђивања стопе
пореза на непокретности за 2020.годину
Програм заједничке комуналне потрошње за 2020.годину
Информација о продаји земљишта и непокретности у току 2019.године

3) Самостални стручни сарадник за стамбено-комуналне послове
У периоду од 01.01.2020. године до 31.12.2020. године у оквиру послова и
радних задатака на мјесту Самосталног стручног сарадника за стамбено-комуналне
послове урађено је сљедеће:
-

у поступку по захтјеву странака за ослобађање плаћања општинске
комуналне таксе за истицање пословног имена урађено је 30 рјешења;

-

у поступку по захтјеву странака за ослобађање обавезе плаћања општинске
комуналне таксе за заузимање јавне површине за период од три мјесеца 2020.
године урађено је 13 рјешења.

-

у поступку по захтјеву странака за прикључење свјетиљке на приватно
бројило запримљено је 181 захтјев и донешено је 181 рјешењe;

-

у поступку по захтјеву странака за прикључење свјетиљке на приватно
бројило сачињенo је 181 уговорa са подносиоцима захтјева,
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-

у поступку по захтјеву странака за обављање превоза дислокализованог и
депонованог материјала поднешено је 12 захтјева и исто толико донешено
рјешења.

Комунална такса за кориштење јавне површине
- у поступку по захтјеву странака којим траже одобрење за кориштење јавне
површине укупно запримљено 46 захтјева по којима је донесено 15 рјешења по захтјеву
странака у сврху кориштења јавне површине као продајног мјеста, 22 рјешења којим је
одобрено кориштење јавне површине за постављање љетне баште, изложбеног пулта
или забавних игара, 9 рјешења којим се одобрава кориштење јавне површине у
посебним приликама (свадбе, сахране, одржавање спортских и културних
манифестација).
комунална такса за приређивање музичког програма у угоститељским објектима
- у поступку по захтјеву странака за приређивање музичког програма у
угоститељским објектима поднешено је 27 захтјева и исто толико донешено рјешења.
комунална такса за постављену рекламу или рекламни натпис
- у поступку по службеној дужности рјешењем утврђена такса за постављену
рекламу или рекламни натпис за укупно 95 таксених обвезника;
- у току извјештајног периода обрађено укупно 7 предмета по којима се не води
управни поступак.
Предмет који ниje ријешен за дати период je :
06-370-7/2020 од 24.01.2020. године Захтјев за заузимање јавне површине
за постављање рекламе, јер локација није била одговарајућа.

1. Комунална полиција
I – НАДЛЕЖНОСТИ У РАДУ

Комунална полиција је у периоду од 01.01. до 31.12.2020.године вршила контролу и
надзор у складу са овлашћењима утврђеним чланом 14. Закона о комуналној полицији
као и другим законима и прописима из комуналних и других области.
Kомунална полиција је у овом периоду извршила 503 надзора,донијела 118 рјешења ,
сачињено је 434 записника и издато је 17 обавјештења за прекршаје по основу
паркирања.
Због уочених неправилности у току надзора издато је 58 прекршајних налога и
поднешено 8 захтјева за покретање прекршајног поступка док је ОС Модрича донио 5
рјешења по захтјевима.
Наведени подаци су приказани у Табели 1 која је саставни дио овог извјештаја.
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Као један од приоритетних задатака у току 2020.године било је и додатно ангажовање
на провођењу Наредби о обавезној контроли лица којима је одређена кућна изолација
због новог вируса корона (COVID-19) у Републици Српској од 16.03.2020.године
(„Службени гласник Републике Српске“,број 24/20) ,а с циљем сузбијања појаве и
ширења вируса корона (COVID-19) у Републици Српској.
Ради потпуног сагледавања рада комуналне полиције, у овом извјештајном периоду,
неопходно је истаћи следеће активности на вршењу комунално –инспекцијског
надзора с ходно члану 9. Закона о комуналној полицији и то:
1.Пружање комуналних услуга
Извршено је 75 надзора и због уочених пропуста издата су 53
22 записника.

рјешења и сачињена

Рјешења су издата правним лицима, предузетницима и физичким лицима за
кориштење комуналне услуге који су,према допису ЈП „Слободна зона“ д.о.о.
Шамац,одбили да закључе уговор за коришћење комуналне услуге као и којима је
због неизмирених обавеза по основу закљученог уговора обустављена услуга одвоза и
депоновања комерцијалног отпада.
Сва правна лица и предузетници су у остављеном року поступили по рјешењу
и записнику комуналне полиције а што је у виду обавјештења и потврђено од
стране ЈП „Слободна зона“ д.о.о. Шамац.
2.Одржавање јавних саобраћајних површина у насељу (плочници,тргови и
саобраћајнице)
Извршено је 19 надзора и због уочених пропуста издато је 1 рјешење и сачињено 19
записника од којих је 17 записника наложене мјере и 2 записника о извршеним
контролама по наложеним мјерама.
У току године вршен је редован комунално-инспекцијски надзор над одржавањем
чистоће у граду од стране ЈП „Слободна зона“ д.о.о. Шамац а сходно Плану
активности на одржавању чистоће у граду по мјесецима.О извршеним надзорима
сачињено је 12 записника.
3.Одржавање и кориштење јавних површина и дрвореда
Извршено је 10 надзора и о истим је сачињено 10 записника.
Када је у питању одржавање дрвореда овдје треба истаћи да се ради о прољетном
орезивању дрвећа гдје је у марту мјесецу извршено орезивање 90 стабала и то 10
стабала слабог интензитета,6 стабала средњег интензитета и 74 стабла по систему „у
главу“.
Због старости,оштећености и сасушености уклоњено је 17 стабала у коријену и то у
улици Краља Александра I Карађорђевића 1 стабло, у улици Ђенерала Драже
Михаиловића 4 стабала и у улици Николе Тесле 3 стабла,у улици Кнеза Милоша 1
стабло,у улици Немањића III 1 стабло и у МЗ Горња Слатина 7 стабала.
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У току ове године извршена је садња нових садница у МЗ Обудовац.Укупно је засађено
20 садница на зеленој површини код Дома културе „др Милан Јелић“ и то:3 кугласте
каталпе,3 црвенолисне џанарике,3 платана,3 горска јавора и 8 тхуја глобоза.
4.Одржавање и кориштење објеката за снабдијевање насеља и становништва
водом за пиће,јавне водоводне мреже и јавних излива и фонтана
Извршена су 3 надзора и због уочених пропуста издато је 1 рјешење и сачињена 3
записника од којих су 2 записника наложене мјере и 1 записник о извршеним
контролама по наложеним мјерама.
Рјешењем је наложено КП „Водовод и канализација“ а.д. Шамац да у остављеном року
отклоне квар на водоводној мрежи у насељеном мјесту Шамац а о извршеној контроли
по наложеним мјерама записником је констатовано да је рјешење у потпуности
реализовано.
5.Одржавање и кориштење јавне канализационе мреже те септичких и осочних
јама
Извршено је 6 надзора и због уочених пропуста издата су 2 рјешења и сачињено 6
записника од којих су 4 записника наложене мјере и 2 записника о извршеним
контролама по наложеним мјерама.
Рјешењем је наложено КП „Водовод и канализација“ а.д. Шамац да у остављеном року
отклоне квар на канализационој мрежи у насељеном мјесту Шамац а о извршеној
контроли по наложеним мјерама записником је констатовано да је рјешење у
потпуности реализовано.
Рјешење је издато и физичком лицу у насељеном мјесту Шамац,у улици Браће
Југовића III,да свој стамбени објекат, који је био прикључен на септичку јаму, у
остављеном року, прикључи на градску канализациону мрежу собзиром да је у овој
улици изграђена канализациона мрежа. О извршеној контроли по наложеним мјерама
записником је констатовано да је именовани у потпуности поступио по рјешењу .
6.Одржавање и кориштење тржница
Извршен је 1 надзор који је
уочене неправилности.

и записнички констатовани и у току надзора нису

7.Одржавање и коришћење јавних простора за паркирање возила
На основу достављених 69 записника од стране ЈП „СЛОБОДНА ЗОНА“ д.о.о. Шамац
урађено је 17 обавјештења о прекршају од којих су странке у 17 случајева извршиле
уплате доплатне карте док су по основу осталих записника о прекршају издата 52
прекршајна налога.
8.Вршење угоститељске дјелатности у складу са Законом и одлуком јединице
локалне самоуправе
Извршено је 9 надзора радног времена угоститељских објеката на подручју општине
Шамац и том приликом је издат један прекршајни налог због не придржавања
посебног радног времена и то за Кафе „МИСИЈА-Н“ док су се остали угоститељи
придржавали прописаног и посебног радног времена.
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На основу службених забиљешки припадника ПС Шамац ОС Модрича поднесено је 8
захтјева за покретање прекршајног поступка због непридржавања прописаног и
посебног радног времена из Одлуке о радном времену угоститељских објеката на
територији општине Шамац.ОС Модрича донио је 5 рјешења којим је власницима
угоститељског објекта Кафе бар „Мисија-Н“, Мотел „7“,кафе бар „Арт“ и кафе „Барон
– Ф“ из Шамца изречена новчана казна.
9.Постављање пословног имена,натписа и реклама
Извршено је 97 надзора и сачињено 97 записника који су прослијеђени надлежном
референту ради издавања рјешења о утврђивању обавезе плаћања општинске
комуналне таксе за истакнуту рекламу.
10.Одржавање дворишта,башта,привремених објеката као и других објеката и
површина који су од утицаја на изглед и уређење јединице локалне самоуправе
Извршено је 155 надзора и због уочених пропуста издата су 52 рјешења и сачињено
155 записника од којих су 93 записника наложене мјере и 62 записника о
извршеним контролама по наложеним мјерама.
У насељеном мјесту Шамац извршена су 82 комунално-инспекцијска надзора
и том приликом је издано 51 рјешење од чега је 25 рјешења правним лицима и
26 рјешења физичким лицима и о извршеним контролама по наложеним
мјерама сачињени су записници.
У мјесним заједницама извршено је 11 комунално-инспекцијска надзора и том
приликом су издата 2 рјешења физичким лицима и о извршеним контролама
по наложеним мјерама сачињени су записници.
11.Заузимање јавне површине за продају роба и продају робе ван простора или
мјеста одређеног за продају те врсте робе
Извршено је 13 надзора и због уочених пропуста издато је 6 рјешења и сачињено 13
записника од којих је 7
записника наложене мјере и 6 записника о
извршеним контролама по наложеним мјерама.
12.Одржавање јавне расвјете у насељеним мјестима
Извршено је 14 надзора и због уочених и пријављених кварова од стране грађана
сачињено је 14 записника од којих је 11 записника о наложеним мјерама и 3
записника о извршеним контролама по наложеним мјерама.
Комунална полиција је у току године имала и додатно ангажовање када је у питању
јавна расвјета.У овом периоду на територији општине Шамац настављена је замјена
постојећих свјетиљки јавне расвјете са LED свјетиљкама а које активности је пратила
комунална полиција и том приликом је замијењено 313 свјетиљки од којих је у
насељеном мјесту Шамац 258 свјетиљки а у мјесним заједницама 55 свјетиљки.
Завршетак активности на успостављању даљинског управљања LED јавном расвјетом
планиране су за крај фебруара 2021.године.
13.Одржавање зграда и придржавање кућног реда у зградама
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Извршено је 6 надзора и због уочених пропуста издата су 2 рјешења,сачињено 6
записника од којих су 4
записника о наложеним мјерама и 2 записника о
извршеним контролним прегледима по наложеним мјерама.
14.Други послови из комуналне дјелатности
Извршено је 26 надзора и због уочених пропуста издато је 1 рјешење,сачињено 26
записника од којих је 25
записника о наложеним мјерама и 1 записник о
извршеним контролним прегледима по наложеним мјерама.
Због уочених прекршаја по основу Закона о празницима издато је 5 прекршајних налога
од којих су 3 прекршајна налога издата предузетницима док је 1 прекршајни налог
издат правном лицу и 1 прекршајни налог одговорном лицу у правном лицу.
У друге послове из комуналне дјелатности сврстани су и комунално-инспекцијски
надзори заштита и држање животиња и радно вријеме правних лица и предузетника у
дане државних празника и то 1.,2. и 9.јануар,1.,2. и 9. мај и 21.11.2020. године.
У току године, а на основу уговора, од стране ЗТР „Јава“ хигијеничарски сервис за
напуштене животиње из Прњавора, на територији општине Шамац проведене су 2
акције на уклањању и смијештању изгубљених и напуштених животиња којом
приликом је у азил смјештено 8 паса.
Поред горе наведених редовних послова и задатака комунална полиција је у
периоду од 16.03.2020. године до 31.12.2020.године тежиште активности имала на
провођењу мјера za реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона
(COVID-19) у Републици Српској.
Ванредне мјере за спречавање и сузбијање заразних болести регулисане су Законом о
заштити становништва од заразних болести („Службени гласник Републике
Српске“,број 90/17) и Уредбом са законском снагом о измјенама и допунама Закона о
заштити становништва од заразних болести („Службени гласник Републике
Српске“,број 42/20) гдје је дефинисано да се ванредне мјере за спречавање и сузбијање
заразних болести спроводе у ситуацији у којој долази до угрожавања безбиједности и
здравља људи и постојањем непосредне опасности за масовно преношење заразних
болести.
Ванредне мјере између осталог обухватају и налагање спровођења мјера заштите у
заједници за правна лица,предузетнике и физичка лица,које се односе на мјере
дезинфекције,обезбјеђивања и коришћења личне заштитне опреме,придржавања
заштитних мјера физичке дистанце и забране окупљања у већим групама,односно
предузимања других ванредних мјера на јавним и радним мјестима чији је циљ
спречавање или сузбијање заразних болести.
Надзор над спровођењем мјера за вријеме трајања ванредне ситуације,ванредног
стања или наредбе, у дијелу који се односе на коришћење личне заштитне опреме и
придржавања заштитних мјера физичке дистанце на јавним површинама врши и
комунална полиција која уједно врши надзор над спровођењем рјешења којим је
изречена мјера изолације и карантина и овлашћени је орган за покретање прекршајног
поступка.
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Наредбом о обавезној контроли лица којима је одређена кућна изолација због новог
вируса корона (COVID-19) у Републици Српској од 16.03.2020.године („Службени
гласник Републике Српске“,број 24/20) ,а с циљем сузбијања појаве и ширења вируса
корона (COVID-19) у Републици Српској и контроле лица којима је је одређена кућна
изолација наложено је спровођење сљедећих мјера:
1. све јединице локалне самоуправе дужне су обезбиједити да комунална
полиција врши контролу лица којима је одређена кућна изолација,
2. комунална полиција приликом контроле утврђује да ли се лица из тачке 1.
ове наредбе налазе на локацији на којој је одређено да буду у изолацији,
3. за лице за које комунални полицајац утврди да се не налази на локацији
одређеној у рјешењу надлежног здравственог инспектора предузима мјере и радње за
које је овлашћен Законом о комуналној полицији.
Поред провођења горе наложених мјера и радњи, комунална полиција је предузимала и
следеће мјере и радње сходно Закључцима Републичког штаба за внредне ситуације
Владе
Републике Српске о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести
изазване новим вирусом корона (COVID-19) у Републици Српској и Закључака
Општинског штаба за
ванредне ситуације о регулисању рада трговинских,угоститељских,занатских,услужних
и других објеката и служби на територији општине Шамац и то:
- контрола радног времена угоститељских објеката за исхрану и пиће,
- контрола приређивача игара на срећу (кладионице,аутомат клубови и друго),
- контрола радног времена субјеката трговинских дјелатности,
- контрола радног времена тржница на велико и тржница на мало (робна пијаца и
зелена пијаца),
- кoнтрола јавног окупљања лица,
- кoнтрола приватног окупљања лица (свадбе,крштења,рођендани, прославе и други
породични скупови сличне природе),
- контрола извођења музике уживо у угоститељским објектима за смјерштај,исхрану и
пиће и
- контрола ношења заштитних маски на отвореном (прекривена уста,нос и брада) и
придржавања заштитне мјере физичког растојања од 2 метра.
Комунална полиција је у провођењу наложених мјера извршила уручење 820
рјешења здравственог инспектора о стављању лица у изолацију у кућним
условима код којих је потврђено заразно обољење изазвано вирусом корона (COVID19) и лица која су стављена у карантин у периоду трајања максималне инкубације
заразне болести а која лица су била у контакту са обољелим од заразне болести.
Рјешења су уручена у 23 мјесне заједнице а што је приказано у доњој табели.
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
Обудовац
Горња Црквина
Горња Слатина
Крушково Поље
Српска Тишина
Шамац

УРУЧЕНО РЈЕШЕЊА
115
95
92
74
65
56
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Доња Слатина
Баткуша
Гајеви
Доња Црквина
Лугови
Средња Слатина
Писари
Шкарић
Ново Село II
Ново Село
Брвник
Обудовац II
Горњи Хасић
Гребнице
Турсиновац
Корница
Засавица
УКУПНО:

49
47
39
34
28
25
20
15
14
12
11
9
9
5
3
2
1
820

Поред уручења рјешења комунална полиција је свакодневно вршила и контролу
поштовања мјера карантина у кућним условима.
Извршено је 6219 контрола којом приликом је констатовано да сву сва контролисана
лица испоштовала обавезе из рјешења и упутства.
Комунална полиција је у вршењу комунално – инспекцијског надзора предузимала
мјере и радње с ходно Закону о комуналној полицији као и другим Законима,Уредбама
и Одлукама као што су: Закон о одржавању зграда; Закон о комуналним дјелатностима;
Закон о празницима; Закон о употреби заставе,грба и химне;Одлуке о одређивању
радног времена у угоститељским објектима на подручју општине Шамац; Одлуке о
комуналном реду; Одлука о држању и заштити домаћих животиња и кућних љубимаца
на подручју општине Шамац; Одлука о одређивању радног времена правним лицима и
предузетницима који обављају трговинску,занатску и услужну дјелатност на подручју
општине Шамац, Одлуке о јавним паркиралиштима , Одлука о водоводу и
канализацији,Одлука о одржавању и заштити зелених
и рекреационих површина на подручју општине Шамац и Одлуке о истицању рекламе
на подручју општине Шамац.
Неки од проблема са којима се комунална полиција сусреће у вршењу комунално –
инспекцијског надзора огледа се у следећем:
- Још увијек један број стамбених зграда није извршио формирање заједнице етажних
власника,како је то Законом о одржавању зграда регулисано,те је немогуће наложити
отклањање недостатака на заједничким дијеловима зграде.
У току ове године Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове
интензивно је радило на регистрацији нових ЗЕВ-а, гдје је то по Закону било могуће
урадити. Одржан је већи број сасатанака са етажним власницима како би исте
упознали са законском регулативом око оснивања ЗЕВ-а.
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- Одређени број грађана,првенствено по мјесним заједницама,још увијек није склопио
уговор о одвозу комуналног отпада из домаћинстава са даваоцем конуналних услуга, у
овом случају са ЈП „Слободна зона“ д.о.о. Шамац, а што доводи до тога да грађани тај
отпад одлажу на локацијама гдје је то забрањено и на тај начин стварају дивље
депоније смећа.

II ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЈЕШТАВАЊЕ У 2020. ГОДИНИ
Поред послова и задатака из области Закона о комуналној полицији комунална
полиција радила је и на изради Планова и Информација и то:
А) Планови
1.Мјесечни план активности на одржђавању чистоће у граду и
2.План одржавања путева,улица,тротоара и тргова на подручју општине Шамац у
зимском периоду 2020./2021година.
В) Информације
1. Информација о раду комуналне полиције у 2019.години (Према програму рада СО
Шамац - јануар мјесец);
2.Информацијао стању јавне расвјете
на
подручју
општине Шамац за
период
01.01. – 31.12.2019.године (Према програму рада СО Шамац - фебруар мјесец).

III ПРИЈЕДЛОГ МЈЕРА
1. Наставити са активностима регистрације Заједница етажних власника у зградама које
своје обавезе нису извршиле у 2020.години и гдје етажни власници избјегавају
законску обавезу регистрације Заједнице, именовати пословно способно физичко или
правно лице као привременог заступника етажних власника,односно привременог
управника,све док се заједница не оснује у складу са Законом о одржавању зграда
(„Службени гласник РС“,број 101/11) или док суд у ванпарничном поступку не именује
привременог управника,на приједлог било којег етажног власника или на приједлог
привременог управника. Рок за провођење ових активности је 01.01.2021.године.
НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ :Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне
послове.
2. Обављање погребне дјелатности по мјесним заједницама усагласити са Законом о
гробљима и погребној дјелатности у мјесним заједницама гдје то још није урађено а у
складу са капацитетима комуналног предузећа.
НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ :Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне
послове и Одјељење за Општу управу.
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3. Појачати активности комуналне полиције у вршењу надзора над одлагањем
комуналног и другог отпада на мјестима гдје то није дозвољено и набавка додатних
камера за надзор.
НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ :Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне
послове.
4.Активније учествовање предсједника савјета МЗ у погледу одржавања дворишта од
стране физичких и правних лица у мјесним заједницама општине Шамац.
НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ :Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне
послове.

ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ СЛУЖБЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ И
ПОСЛОВА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИНЕ

Служба за друштвене дјелатности и послови цивилне заштите, као организациона
јединица у општинској управи, врши стручне и управне послове који се односе на:
- развојне, студијске и аналитичке послове из области друштвених дјелатности
( образовање, наука и култура, спорт и физичка култура; здравство, социјална и дјечија
заштита; омладинске и невладине организације,повратак избјеглих и расељених
лица,канцеларија за дијаспору),
- спровођење утврђене политике и смјерница Скупштине и Начелника
Општине из дјелокруга рада Службе,
- припрему и учешће у изради нацрта, приједлога, одлука, других
прописа и општих аката из области друштвених дјелатности а које доноси Скупштина и
Начелник Општине,
- израду анализа, информација и извјештаја о стању у области друштвених
дјелатности, те предузимање одговарајућих мјера за његово унапређење и даљи развој,
- друге послове који јој се ставе у надлежност у складу са Законом.

У извјештајној 2020. години ова Служба свој рад углавном је базирала на:
- oбављању задатака у складу са законским и другим прописима у прописаним
роковима и у складу са прописаним процедурама,
- захтјевима и потребама грађана, правних лица, те разних других органа и
организација за чије рјешавање је надлежна ова Служба,
- Програму рада Начелника општине и Програму рада Скупштине општине Шамац
за 2020.годину,
- Стратегији локалног економског развоја општине Шамац и Пројектима
дефинисаним за 2020 годину,
- Редовним задацима и активностима Службе, утврђеним у Програму рада за 2020.
годину,
- Другим активностима, с обзиром на актуелна дешавања и указане потребе.
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Служба за друштвене дјелатности у извјештајној години израдила је следеће
информативно – аналитичке материјале који су били зацртани Планом активности за
наведену годину и то:
Програм рада Скупштине општине за 2020.годину
1. Приједлог Програма и календара културних активности у 2020 години;
2. Извјештај о раду Начелника општине Шамац и општинске управе у 2019
години;
3. Извјештај о додјели једнократне новчане помоћи лицима која се налазе у
стању ванредне социјалне потребе у 2019.години;
4. Извјештај о успјеху и владању ученика ЈУ Средњошколског центара „Никола
Тесла“ Шамац на крају првог полугодишта за школску 2019/2020 годину;
5. Извјештај о утрошку средстава за превоз ученика на подручју општине
Шамац у 2019. години и план расподјеле средстава за превоз ученика у 2020.
години
6. Извјештај о стипендирању студената и ученика на подручју општине Шамац у
школској 2019/2020;
7. Информација о демографском стању на подручју општине Шамац са
подацима о броју умрлих,рођених и вјенчаних у 2019.години;
8. Информација о раду невладиних организација и удружења грађана на
подручју општине Шамац у 2019 години;
9. Информација о извршеном упису ученика у прве разреде Средње школе
“Никола Тесла“ и основних школа на подручју општине Шамац за школску
2020/2021 годину;
10. Информација о раду и стању предшколског, основног и средњег образовања
и успјеху ученика на крају школске 2019/2020. године;
11. Информација о стању у области културе и културним манифестацијама
одржаним на подручју општине Шамац у 2020. години.
Поред израде наведених информативно – аналитичких материјала активност ове
Службе била је усмјерена и на изради и реализацији планова, Програма и пројеката
тако да су израђени:
1. Сачињен је план кориштења годишњих одмора и
2. Сачињен је приједлог Службе за израду Програма рада СО-е Шамац за 2020
годину

У оквиру друштвених дјелатности у 2020. години рађено је, у области:

ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ
Здравствену заштиту становништву општине пружао је Дом здравља Шамац.
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Посебан акценат у извјештајној години датo је:
- на подизање превентивне здравствене заштите становништва на виши ниво
- континуирано вакцинисање дјеце и омладине,
- давању сагласности на нормативна акта Дома здравља Шамац.

СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
Социјална заштита становништва општине организована је и спровођена највећим
дијелом преко Центра за социјални рад у оквиру когa је вршена додјела.
- сталних и једнократних новчаних помоћи социјално угроженим лицима,
- накнада за кућну његу и помоћ другог лица
У оквиру Општинске управе у области социјалне заштите вршена је:
додјела једнократних новчаних помоћи лицима која су се због тешке
материјалне ситуације нашла у стању социјалне потребе

ДЈЕЧИЈЕ ЗАШТИТЕ
У оквиру дјечије заштите у сарадњи са Центром за социјални рад посебан акценат дато
је на:
-

обезбјеђивање услова за смјештај дјеце и омладине ометене у физичком и
психичком развоју у Установе
вршена је категоризација дјеце ометене у психичком и физичком развоју,
организован одлазак дјеце ометене у психичком и физичком развоју на
љетовање
вршена исплата додатка на дјецу
и материнског додатка

ПОДСТИЦАЊЕ НАТАЛИТЕТА
На подручју Општине Шамац донесена је Одлука о подстицању наталитета којом се
утврђује право свакој породици како слиједи:
- право на једнократну новчану помоћ од 100,00 КМ за прво и друго рођено
дијете
- право на једнократну новчану помоћ од 1.000,00 КМ за треће рођено дијете
- право на једнократну новчану помоћ од 500,00 КМ за четврто и свако
наредно рођено дијете од истих родитеља.
Начелник општине Шамац расписао је Јавни конкурс за додјелу једнократне новчане
помоћи за подршку пронаталитетној политици на подричју општине Шамац за
суфинансирање трошкова двије процедуре асистиране репродукције – вантјелесне
оплодње у износу од 5.000,00 КМ.
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ОБРАЗОВАЊЕ
Предшколско васпитање и образовање

Васпитно образовни рад дјеце предшколског узраста на подручју Општине
Шамац реализује се у дјечијем обданишту „Радост“ у Шамцу. Поред извршавања
редовних програмских задатака, акценат у раду стављен је на очување и проширивање
облика основних дјелатности, оплемењивању средине, задовољавању основних потреба
дјеце и превазилажењу проблема насталих у претходном периоду. Тежиште је
стављено на тјешњу сарадњу са родитељима, већу јавност рада и отворености према
средини.
Припремни предшколски програм остварује се као програм припреме за полазак у
основну школу у оквиру предшколског васпитања и образовања.
Рад у Обданишту је организован у петодневној радној седмици. Бригу о здравственом
стању и њези дјеце води његоватељица у сарадњи са васпитачима и љекарима Дома
здравља.
Социјализациија је један од главних сегмената прилагођавања дјетета
друштвеној средини , а то је једна од важнијих процеса у развоју дјетета.
У току 2020. године установа је добила и наставила следеће:
Из средстава Општине Шамац поводом Дјечије недјеље Начелник општине д нашој
Установе поклонио је потребне играчке и дидактички материјал.
Основно образовање
На подручју Општине Шамац обезбјеђен је 100% обухват дјеце основним
образовањем. Образовање ученика врши се у 10 школа, од чега 4 централне и 6
подручних петоразредних. Све основне школе имају задовољавајуће просторне услове
потребне за квалитетан рад школа.
У сарадњи са основним школама на подручју Општине Шамац извршен је упис
101 дјеце за школску 2019-2020 годину у I разред основне школе, од чега:
•
•
•
•

за подручје О.Ш. Шамац укупно ........44 ученика
за подручје О.Ш. Црквина укупно......22 ученика
за подручје О.Ш. Г.Слатина укупно...16 ученика
за подручје О.Ш. Обудовац укупно....19 ученика

Јавна Установа Основна Школа“Шамац“ је веома добро опремљена и услови за рад
су веома добри. Основну школу у Шамцу похађа 400 ученика.
Јавна Установа Основна Школа“Србија“ Црквина
Основну Школу у Црквини похађа укупно 167 ученика.
Јавна Установa Основна Школа“ Г.Слатина“
Основну школу у Г.Слатини похађа 117 ученика.
Основна Школа „Обудовац“
Основну школа у Обудовцу похађа 285 ученика.
- Начелник општине донио је Закључак да се одобрава исплата средстава из буџета
Општине
Шамац
у
укупном
износу
од
10.000,00
КМ
(словима:десетхиљадаконвертибилнихмарака) (100,00 КМ по ученику) на име
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помоћи родитељима чија дјеца се у уписују у први разред основних школа на подручју
општине Шамац у школској 2019/2020 години.
- Начелник општине донио је ОДЛУКУ о новчаној накнади породицама са четворо и
више дјеце на подручју општине Шамац у 2020. години
- Ученицима-Ђацима Генерације и вуковцима четири основне школе и ученику СШЦ
Шамац школске 2019/20 године,одобрава се исплата средстава у износу од 1.900,00 КМ
(словима: једнахиљададеветстотинаконвертибилнихмарака) из Буџета општине Шамац.
- Закључком Начелника општине одобрен је износ трошкова превоза ученика основних
школа на подручју општине Шамац за школску 2019/2020.годину у пуном износу и 50%
трошкова превоза за прво полугодиште школске 2020/2021 на начин што ће спровести
поступак јавних набавки на основу којег ће изабрати најповољнијег понуђача.
- У свим школама сачињена је Информација о упису дјеце у I разред основне школе.
- Донесена Одлука о приједлогу уписних подручја основних школа на подручју
општине Шамац
- „Програм припреме дјеце пред полазак у школу „ одвијао се у О.Ш.“Обудовац“.
Програм је трајао три мјесеца по три сата.

ЈУ СШЦ „ Никола Тесла“ Шамац
У току 2020. години ЈУ Средњошколски центар „Никола Тесла“ Шамац није вршио
опремање нити адаптацију објекта. Средњу Школу у Шамцу за школску 2019/2020 год.
похађало је 414 ученика.
Општина Шамац у школској 2019/2020 суфинансираће трошкове превоза за ученике
средње школе „Никола Тесла“ Шамац за друго полугодиште у пуном износу и 50%
трошкова превоза за прво полугодиште школске 2020/2021 на начин што ће спровести
поступак јавних набавки на основу којег ће изабрати најповољнијег понуђача.
Сачињене су Информације о:
- Упису ученика у I разред Средње школе
- Информација о раду и стању средњег образовања 2019/2020.године и успјеху
ученика.
Стипендирање
Високим образовањем обухваћен је значајан број младих људи који се школују на
различитим високошколским установама у Републици Српској као и у иностранству.
У циљу пружања конкретне помоћи за даље школовање младих на високо школским
установама континуирано се ради тако да је и 2020.године:
- расписан Конкурс за додјелу стипендија 2019/2020 године и извршено
закључивање уговора са стипендистима који се школују на разним
високошколским установама
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- вршено је праћење и евидентирање студената те обрада података везаних
за исплате стипендија,
- сачињен је Извјештај о стипендирању студената на подручју општине
Шамац у школској 2019/2020.

БИБЛИОТЕКАРСКА ДЈЕЛАТНОСТ
У октобру 2020.године обновљен је објекат Народне библиотеке који датира из 1898.
године, . зграда библиотеке, која је дјело руку венецијанских мајстора, а посљедњи пут
је кориштен као библиотека 1981. Године.Обнова зграде је коштала 221.000 КМ, а
средства су обезбиједили општина Шамац 81.000 КМ и остатак федерално
Министарство расељених особа и избјеглица.Књижни фонд библиотеке броји око
22.300 књига,а имају више од 1.500 регистрованих корисника, два одјељења и
читаоницу, коју нису имали никада.

КУЛТУРА
Најстарије културно друштво на подручју Општине основано је, у Обудовцу, далеке
1903 године, а друштво је основано са циљем да његује традиционалне вриједности
српског народа, његов језик, културу, сваку врсту духовног стваралаштва, обичаје, као
и моралне и друге вриједности.
Од тада па до данашњих дана на подручју Општине радила су са мање или више
успјеха бројна културнa друштва.
Данас на подручју општине дјелују и активно раде:

- Књижевни клуб „Савовање“ Шамац
- Српско просвјетно културно друштво „Просвјета“ Обудовац,
- Културно умјетничко друштво“Шамац“
- Културно умјетничко друштво“ Посавина“ Црквина
- СПКД „Просвјета“ ОО „Шамац ПО Средња Слатина
- Плесни клуб „Принцес“ Шамац

Ова друштва и клубови организатори су и носиоци културног живота на подручју
Општине Шамац.
У Центру за културу Шамац гдје се одвијају сва културна дешавања на подручју на
подручју општине Шамац, током 2020.године је организовано више културних
манифастација и свечаних академија, Светосавска, Видовданска и Божићна академија,
књижевне вечери, позоришне представе, смотре фолклора као и изложбе ликовних
стваралаца.
Вјерски објекти
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Кроз историју се показало да је људе у најтежим тренуцима у животу одржала вјера.
Народи на овим просторима своју вјеру најчешће исказују кроз молитве у обредима
које обављају у оквиру својих вјерских објеката.
Како је у току рата један број вјерских објеката претрпио значајна оштећења, услед
таквог стања протеклих, послијератних, година вођена је појачана активност која је
усмјерена на санацију, обнову и изградњу већег броја вјерских објеката. Сви вјерски
објекти грађени су највећим дијелом прилозима вјерника као и донаторским и другим
средствима.
Цијенећи потребе грађана Општине Шамац, локална заједница је у складу са својим
могућностима и у 2020. години помогла градњу и обнову свих вјерских објеката на
подручју наше општине. При томе мислимо на обнову и изградњу вјерских објеката сва
три народа која живе на овим просторима, поштујући и уважавајући право свих грађана
на слободу вјероисповјести.
СПОРТ Стадион
Водећи рачуна о важности спорта посебна активност била је усмјерена ка стварању
услова за активно бављење спортом у што више спортских грана.

НЕВЛАДИНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

На подручју Општине Шамац дјелује и ради 70 НВО који са својим пројектним
приједлозима аплицирају на Јавни позив који распише локална заједница, а то је све
везано за Стратегију локално економског развоја Општине Шамац.У Служби за
друштвене дјелтности и послове цивилне заштите води се регистар Невладиних
организација.Служба свакодневно је у контакту са Невладиним сектором дајући им
обавјештења или одговоре на питања за које су они заинтересовани.Сваке године у
свом буџету изваја средства за Пројекте НВО.
Програмом рада Скупштине прдвиђена је Информација о раду невладиних
организација и удружења грађана на подручју општине Шамац у 2020.години.
ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ СЛУЖБЕ ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ШАМАЦ ЗА 2020. ГОДИНУ

Служба за локални економски развој општине Шамац обавља послове, задатке и
друге активности предвиђене Ревидованом Стратегијом развоја општине Шамац 2016.2020. година, Планом капиталних улагања за период 2018. - 2020. година на подручју
општине Шамац, Програмом рада Скупштине општине Шамац и Планом рада Службе.
Као главни координатор активности на плану обезбјеђивања и коришћења средстава за
финансирање програма и пројеката из различитих области, Служба за локални
економски развој врши послове у складу са свим актуелним дешавањима и сталним
потребама.
У наставку извјештаја слиједи преглед активности током извјештајног периода у
оквиру дјелокруга рада ове службе:
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1. ОБЛАСТ ЈАВНИХ НАБАВКИ
У периоду од 01.01.2020. године до 31.12.2020. године у оквиру послова и
радних задатака на мјесту Самосталног стручног сарадника за послове јавних набавки
урађено је сљедеће:
Вршена је израда нацрта одлука, позива, рјешења у складу са Законом о јавним
набавкама, обрада захтјева за достављање понудa, припрема тендерске документације у
поступцима јавних набавки, као и израда и оглашавање прописаних обавјештења и
извјештаја, те припрема нацрта уговора и вођење евиденције о проведеним поступцима
јавних набавки.
Такође, у оквиру послова и радних задатака вршена је и израда нацрта рјешења
о именовању Комисије за разматрање и одабир понуда у поступку јавних набавки као и
обављање административно - техничких послова које се састоје у припреми записника
о отварању понуда, записника о оцјени понуда, креирања извјештаја и други послови.
У складу са чланом 87. став (3) Закона о јавним набавкама за набавку чија је
процијењена вриједност једнака или мања од износа од 6.000,00 КМ без ПДВ-а,
уговорни орган проводи поступак директног споразума.
У посматраном периоду општина Шамац је провела 66 (шездесетшест) директних
споразума за набавку робе, услуге и радова.
На основу члана 87. став (2) Закона о јавним набавка у случају када је
процијењена вриједност набавке робе или услуге мања од износа од 50.000,00 КМ,
односно када је за набавку радова процијењена вриједност мања од износа од 80.000,00
КМ уговорни орган спроводи поступак конкурентског захтјева за достављање понуде.
У посматраном периоду општина Шамац провела је 27 (двадесетседам)
конкурентских захтјева за достављање понуда са објавом обавјештења на порталу
Агенције за јавне набавке БиХ.
У складу са чланом 14. став (4) а у вези са чланом 25. Закона о јавним набавкама
за набавку чија је процијењена вриједност набавке робе, услуге једнака или већа од
50.000,00 КМ, односно чија је процијењена вриједност за набавку радова једнака или
већа од 80.000,00 КМ уговорни орган је у обавези да примијени отворени поступак.
За посматрани период општина Шамац као уговорни орган провела је 3 (три)
отворена поступка са објавом обавјештења на порталу Агенције за јавне набавке БиХ и
у „Службеном гласнику БиХ“.
Предметне набавке које су покренуте у 2020. години у потпуности су проведене
у истој.
2. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКАТА
- ПРОГРАМ ЗА ОПОРАВАК ОД ПОПЛАВА – СТАМБЕНО ЗБРИЊАВАЊЕ
1.
Укупна
вриједност
4
изграђене
кућа
(без
ПДВ)
161.370,65 КМ
2.
Укупна
вриједност
17
санираних
кућа
(без
ПДВ)
136.655,53 КМ
3. Укупна вриједност 2 саниране куће са резервне листе (без ПДВ)
49.370,09 КМ
4. Укупна вриједност 2 изграђене кућа (резервна листа – друга фаза) без ПДВ
69.311,93 КМ
5. Укупна вриједност 1 саниране кућа (резерва листа –друга фаза) без ПДВ
15.099,06 КМ
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6.
Економска
подршка
(за
3.269,42 КМ
СВЕ
УКУПНО
435.076,68 КМ
СВЕ
УКУПНО
509.039,71 КМ
- Укупно изграђено: 6 стамбених јединица
- Укупно санирано: 20 стамбених јединица

2

корисника,без

ПДВ)

БЕЗ

ПДВ

СА

ПДВ

- ПРЕКОГРАНИЧНИ ПРОГРАМ СРБИЈА - БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 2014-2020 У
ОКВИРУ ИНСТРУМЕНТА ЗА ПРЕТПРИСТУПНУ ПОМОЋ (ИПА II), ИЗДВАЈАЊА
ЗА 2016., 2017. И 2018.
НАЗИВ ПРОЈЕКТА: „ ЦБЦ спаја у Шамцу и Чајетини – Прекогранична сарадња и
заједничке акције Шамца и Чајетине у одрживој заштити и подизању свијести
заштите животне средине“
АПЛИКАНТ: Општина Шамац
КОАПЛИКАНТ: КЈП „Златибор“ Чајетина
ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА: 24 мјесеца
УКУПНА ВРИЈЕДНОСТ ПРОЈЕКТА: 652.914.00 ЕУРА
ТРАЖЕНИ ИЗНОС ОД ЕВРOПСКЕ УНИЈЕ: 499.914,00 ЕУРА
СУФИНАСИРАЊЕ (Општина Шамац и КЈП „Златибор“ Чајетина): 153.000,00
ЕУРА
НАПОМЕНА: ПРОЈЕКАТ НИЈЕ ОДОБРЕН.
- ПРОЈЕКАТ: ''ПОБОЉШАЈМО БЕЗБЈЕДНОСТ ДЈЕЦЕ У АУТОМОБИЛУ''
- Набављено је 83 аутосједалица (за дјецу рођену у 2020.години), те организована
радионица за родитеље о значају употребе аутосједалица.
- Укупна вриједност пројекта: 9.000 КМ
- Учешће Општине: 4.500 КМ
- Одобрено од Агенције за безбједност саобраћаја Републике Српске: 4.500 КМ
- ПРОЈЕКАТ: ''ПРОЈЕКТОВАЊЕ ИДЕЈНОГ РЈЕШЕЊА ПРИЛАЗА ОСНОВНОЈ
ШКОЛИ У ШАМЦУ''
Главни резултат овог пројекта јесте обезбјеђење техничке документације и свих
потребних дозвола за обезбјеђење прилаза основној школи у Шамцу. Пројектовање
идејног рјешења прилаза основној школи подразумијева прије свега побољшање
саобраћајне инфраструктуре и постављање заштитне ограде испред ОШ „Шамац“ у
Шамцу. Тежи се безбједнијем излазку на улицу из школског дворишта и преласку
преко коловоза, а друго је безбједнији боравак и кретање тротоаром који ће се
налазити испред школе. Уколико се постави заштитна ограда цијелом дужином овог
фреквентног дијела улице каналисаћемо и усмјеравати кретање дјеце директно на
пјешачки прелаз и онемогућити излазак на улицу ван пјешачког прелаза.
- Укупна вриједност пројекта: 1.404 КМ
- Планирано учешће Општине: 1.202 КМ
- Одобрено од Агенције: 1.202 КМ
- ПРОЈЕКАТ: ИЗГРАДЊА ИНДИВИДУАЛНИХ ОБЈЕКАТА РОМА СА ПОДРУЧЈА
ОПШТИНЕ ШАМАЦ
Одобрена средства од Министарства за људска права и избјеглице БиХ: 86.400,88
КМ
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Планирана је изградња двије куће за породице Рома.
- ДРЖАВНИ ПРОЈЕКАТ СТАМБЕНОГ ЗБРИЊАВАЊА – ПОДПРОЈЕКАТ БХ6-К2
Ријеч је о вишегодишњем државном пројекту стамбеног збрињавања (ДПСЗ) који се
проводи у складу са Оквирним Споразумом између Развојне Банке Вијећа Европе и
Босне и Херцеговине у вези са Регионалним програмом стамбеног збрињавања који
је ступио на снагу Одлуком Предсједништва Босне и Херцеговине о ратификацији
(“Службени гласник БиХ - Међународни уговори”, број: 4/14), из мултидонаторског
фонда са превлађујућим учешћем ИПА средстава које осигурава Европска унија.
Кроз овај подпројекат у општини Шамац планирана је изградња и санација 14 кућа
са подручја општине Шамац.
- ПРОЈЕКАТ: ИЗГРАДЊА ДВИЈЕ СТАМБЕНЕ ЈЕДИНИЦЕ ЗА СОЦИЈАЛНО
УГРОЖЕНЕ КАТЕГОРИЈЕ (ПРОГРАМ ЗА ОПОРАВАК ОД ПОПЛАВА –
СТАМБЕНО ЗБРИЊАВАЊЕ)
Тражени износ: 15.000,00 КМ (10.000,00 КМ за учешће у изградњи двије стамбене
јединице које се плаћа пројектној организацији, односно УНДП-у, и 5.000,00 КМ за
потребне дозволе и прикључке на електро и водоводну мрежу за двије стамбене
јединице)
Општи циљ реализације пројекта је ублажавање посљедица катастрофалних поплава
у Босни и Херцеговини. Специфични циљ пројекта (када је у питању искључиво
изградња нових стамбених јединица) конкретно односи се на изградњу објеката за
још двије најугроженије породице из социјалних категорија у општини Шамац.
Пројекат је финансијски подржан од стране Министарства управе и локалне
самоуправе Републике Српске у износу од 15.000,00 КМ.
- ПРОЈЕКАТ ШАРЕНИ КАРАВАН - ЈЕДИНСТВО РАЗЛИЧИТОСТИ
Пројекат реализован у сарадњи са Плесним клубом Принцес, одобрено 5.000 КМ
(Царитас Сарајево)
Апликант: Радна група општине Шамац – Пројекат Про Будућност
- ПРОЈЕКАТ: САНАЦИЈА КРОВА НА ДОМУ КУЛТУРЕ У МЈЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ
КОРНИЦА
Одобрена средства од Министарства за људска права и избјеглице БиХ у износу од
20.000,00 КМ.
- ПРОЈЕКАТ: ИЗГРАДЊА ДЈЕЧИЈЕГ ИГРАЛИШТА У СЕЛУ ОБУДОВАЦ,
ОПШТИНА ШАМАЦ
Пројекат подразумијева набавку реквизита за дјечје игралиште и завршен је током
извјештајног периода.
- ПРОЈЕКАТ ОПРЕМАЊЕ ДЈЕЧЈЕГ ИГРАЛИШТА У ОПШТИНИ ШАМАЦ
Финансиран на основу Јавног конкурса за спонзорство/донације у 2020. години од
стране Рајфајзен банке.
Одобрено 4.000,00 КМ.
Учешће општине: 2.034,86 КМ (за реквизите), плус обезбјеђење терена (набавка
пијеска и сл.)
Вриједност набављене робе је 6.034,86 КМ (комбиновано игралиште, двије
клацкалице и тобоган).
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- ДРЖАВНИ ПРОЈЕКАТ СТАМБЕНОГ ЗБРИЊАВАЊА – ПОДПРОЈЕКАТ БХ4-К2
Вишегодишњи државни пројекат стамбеног збрињавања (ДПСЗ) проводи се у складу
са Оквирним Споразумом између Развојне Банке Вијећа Европе и Босне и
Херцеговине у вези са Регионалним програмом стамбеног збрињавања који је ступио
на снагу Одлуком Предсједништва Босне и Херцеговине о ратификацији (“Службени
гласник БиХ - Међународни уговори”, број: 4/14), из мултидонаторског фонда са
превлађујућим учешћем ИПА средстава које осигурава Европска унија.
Кроз БХ4-К2 подпројекат у општини Шамац је извршена изградња 7 кућа и санација
7 кућа.
Укупна вриједност наведених радова износи око 629.000,00 КМ.
Извођење радова почело у октобру 2019.године, а завршено током извјештајног
периода.
Наведене куће се налазе у мјесним заједницама Гребнице, Средња Слатина, Ново
Село, Корница, Горњи и Доњи Хасић и Хрватска Тишина, ријеч је о кућама
повратника.
- ПРОЈЕКАТ: ИЗРАДА СТРАТЕГИЈЕ БЕЗБЈЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА ОПШТИНЕ
ШАМАЦ ЗА ПЕРИОД 2020.-2029. ГОДИНА
Учешће Општине: 4.000,00 КМ
Oдобрена средства од Агенције за безбједност саобраћаја РС у износу 4.000,00 КМ.
Општи циљ пројекта јесте заправо управљање безбједношћу саобраћаја. Самој
изради стратегије безбједности саобраћаја претходило је детаљно вишемјесечно
истраживање гдје је фокус био само на општини Шамац. Било је потребно
идентификовати најкритичније тачке, те у сарадњи са Савјетом за безбједност
саобраћаја општине Шамац идентификовати кључне правце дјеловања за наредних
десет година. Специфични циљ пројекта јесте израда стратешког документа из
области безбједности саобраћаја, којим ће бити анализирано тренутно стање
безбједности саобраћаја, идентификована жељена побољшања из области
безбједношћу саобраћаја, као и предложене мјере како би се унаприједила
безбједност саобраћаја у општини Шамац.
- ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРИФИКАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА РАСЕЉЕНИХ
ОСОБА И ПОВРАТНИКА У ОПШТИНИ ШАМАЦ
Министарство за људска права и избјеглице БиХ: 20.960,00 КМ
Учешће Општине: 4.816,08, плус финансирање грађевинских радова на постављању
бандера
- ПРОЈЕКАТ: НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА РЕГУЛИСАЊЕ ОДВОДЊЕ ФЕКАЛНИХ И
ОБОРИНСКИХ ВОДА У НАСЕЉИМА ДУГА И НАСЕЉЕ НЕМАЊИЋА СТАДИОН У ШАМЦУ
Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност РС: 20.000,00 КМ
Општина Шамац: 8.580,00 КМ

- ПРОЈЕКАТ: САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ЗГРАДЕ СТАРЕ БИБЛИОТЕКЕ
Одобрено од Федералног Министарства расељених особа и избјеглица 57.000,00
КМ и од Министарства управе и локалне самоуправе РС 20.000,00 КМ
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- ПРОЈЕКАТ: АСФАЛТИРАЊЕ ПУТА ЈЕЛАС (ПУТ КА ГРАДСКОЈ ДЕПОНИЈИ)
Одобрено од Федералног Министарства расељених особа и избјеглица 93.000,00 КМ
и од Републичког секретаријата за расељена лица и миграције 63.750,00 КМ
- ПРОЈЕКАТ УСПОСТАВЉАЊА И ПРОМОЦИЈЕ МЕНТОРИНГ УСЛУГА У
ЗЕМЉАМА ЗАПАДНОГ БАЛКАНА
Као општина која препознаје значај и економску снагу малих и средњих предузећа, и
њихову улогу у повећаној ефикасности економског развоја, општина Шамац учествује
у реализацији пројекта успостављања менторинг услуга за мала и средња предузећа.
Пројекат проводи Републичка агенција за мала и средња предузећа, уз финансирање
Амбасаде Јапана у БиХ. Циљ пројекта је успостављање регионалне менторинг мреже,
на услузи малим и средњим предузећима, како за покретање бизниса, тако и за
ревитализационе активности. Током 2019. године, проведен је поступак менторинга у
предузећима ''Е – метал'' д.о.о. у Шамцу и ''Баумонт'' д.о.о. у Обудовцу. Менторинг
процес прошао је ревизију од стране ментора из Јапана, те добио позитивне оцјене.
Тренутно лиценцирани ментори из општине Шамац током 2020. године проводили су
менторинг услуге у предузећима ''Феро'' д.о.о. и ''Ид – пласт'' с.п.
Поред свих наведених пројеката који су реализовани, или започети у току извјештајног
периода, битно је напоменути да Служба за локални економски развој активно
учествује у пружању сталне подршке невладиним организацијама и удружењима за
писање апликација, а самим тим и повлачењу финансијских средстава како пред
домаћим, тако и пред страним институцијама. У 2020. години послан је низ апликација
за обезбјеђивање средстава путем јавних позива Министарстава Републике Српске,
Министарстава Босне и Херцеговине, Амбасада у Босни и Херцеговини, УНДП – а и
осталих институција.
За дио посланих апликација нису објављени резултати закључно са данашњим даном,
те се чекају повратне информације како би се предметни пројекти уврстили на листу
активних пројеката.
Поред наведених пројаката Служба за локални економски развој општине Шамац врши
све административно – техничке послове за функционисање Привредног Савјета
општине Шамац, који укључује представнике пословног и јавног сектора.
Током Извјештајног периода, Служба за локални економски развој учествовала је у
изради сљедећих Извјештаја и планова:
1. Учествовање у мониторингу и контроли квалитета реализованих пројеката из
програма ЛИР у првој половини године (селективно прикуљање отпада,
производња без ге мол соје, производња јагода и љешњака).
2. Учешће у изради финасијске анализе и извјештаја о реализацији препорука о
уштедама у буџету општине с циљем унапређења буџетског планирања и
презентовању плана рада са свим организационим јединицама за наредни период.
3. Израда оквирног план активности Пројекта Локални интегрисани развој.
4. Рад на успостављању партнерске групе за развој, организација састанка и
презентација извјештаја и планова (оквирни трогодишњи и оперативни
годишњи).
5. Учешће у реализацији
пројекта Свјетске банке „Побољшање локалног
окружења за инвестирање. Уз помоћ Међународне финансијске корпорације
(ИФЦ) као чланице групације Свјетске банке у току 2020. године урађени су
извјештаји о реализацији страних инвестиције и постинвестиционој подршци,
улога и значај постинвстиционе подршке и план и активности за 2021.годину.
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6. Учешће у ради Сарадничке мреже Општина и Градова РС у сарадњи са
Министарством привреде и предузетништва РС.
7. Рад на идентификацији инвестиционих потенцијала општине,
8. Учешће на ажурирању (изради) инвестиционог профила општине (ажурирање
листе инвестиционих подстицаја, евидентирање потенцијалних инвеститора и
инвестиционе активности у општини, рјешавање отворених питања инвеститора).
9. Израда годишњег Извјештаја о реализацији Програма постинвестиционе
подршке и рада с инвеститорима за предходну годину.
10. Израда Плана реализације Програма постинвестиционе подршке и рада с
инвеститорима за 2020. годину.
11. Израда оквирног плана имплементације стратегије развоја општине 20202021.година са индикативним финансијским оквиром и оперативни годишњи
план имплементације стратегије развоја за 2020. годину са индикативним
финансијским оквиром.
12. Израда извјештаја о остварењу годишњег плана имплементације стратегије
развоја Општине Шамац за предходну годину.
13. Израда извјештаја по захтјеву Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде РС (Јединица за координацију пољопривредних пројеката), Хитни
пројекат опоравка од поплава (Свјектска банка, ИДА кредит 5529-БА),
14. Израда редовног годишњег Извјештаја о реализованим страним улагањима
пословних субјеката у својини страног улагача а у сладу с обавезама из Члана
21. Закона о страним улагањима („Службени гласник Републике Српске“,број
21/18),
15. Учешће у процесу контроле квалитета активности имплементираних у оквиру
Програма за опоравак од поплава – стамбено збрињавање – економска
компонента (подршка корисницима Програма).
16. Израда анализе о управљању имовином ЈЛС у сарадњи са ОСЦ-ом.
17. Израда анализе примјене ЛОД - (РеЛОаД) програма „Јачање грађанског учешћа и
транспарентност на локалном нивоу“на подручју наше општине.
У складу са свјетском епидемиолошком ситуацијом и проблемима узрокованих истом,
Служба за локални економски развој током извјештајног периода учествовала је у
подношењу захтјева и пријему два круга помоћи и пакета због пандемије Ковид-19 које
је Општина Шамац добила кроз пројекат Про-Будућност – Царитас Врхбосанске
надбискупије и УСАИД (15 пакета хране са хигијеном, 10 сетова медицинске
постељине), те 29.11.2020. године нови круг пакета. Изјаве корисника са фотографијама
и правдање је израђено и достављено у року донатору у Сарајево у координацији са
Црвеним крстом Шамац те Центром за социјални рад Шамац.

ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ ВАТРОГАСНЕ ЈЕДИНИЦЕ ШАМАЦ
ЗА 2020. ГОДИНУ
1. Општи подаци:
Територијална ватрогасна јединица Шамац основана је одлуком Скупштине општине
Шамац, број 07-022-95/2013, од 31.05.2013. године, као посебна унутрашња
организациона јединица у Административној служби општине Шамац.
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Том одлуком дефинисана је дјелатност, надлежност, организовање, финансирање као
и друга питања везана за функционисање Територијалне ватрогасне јединице Шамац.
Наведеном одлуком престала је са радом Професионална ватрогасна јединица Шамац и
сви објекти, опрема, техничка и друга средства које је ПВЈ Шамац користила, а који су
у власништву Општине Шамац, дати су на кориштење Територијалној ватрогасној
јединици.
Од одлуке о оснивању општинске управе ТВЈ Шамац функционише као одјељење у
оквиру општинске управе Шамац.
Доношењем правилника о организацији и систематизацији радних мјеста општинске
управе Шамац, број 01-022-215/215 од 09.11.2015. године, територијална ватрогасна
јединица Шамац је дефинисана као одсјек у оквиру општине управе Шамац, под бројем
01-022-233/15 од 06.11.2015 године
Своје активности Територијална ватрогасна јединица Шамац спроводила је у складу са:
- Законом о заштити од пожара Републике Српске (Службени гласник РС бр.
94/19)
-

Одлуком о оснивању Територијалне ватрогасне јединице

-

Планом заштите од пожара општине Шамац

-

Оперативним планом заштите и спашавања од пожара

-

Циљевима и задацима прописаним од стране Скупштине општине Шамац и
начелника општине Шамац

2. Надлежност
Територијалне ватрогасне јединице Шамац је заштита од пожара територије општине
Шамац. Поред тога територијална ватрогасна јединица Шамац учествује, по позиву,
као подршка и у интервенцијама гашења пожара на сусједним општинама: Модрича,
Пелагићево, Доњи Жабар и др.

У активности и надлежности Територијалне ватрогасне јединице Шамац спадају:
-

Обављање Законом утврђених дјелатности професионалних ватрогасних
јединица

-

Учешће у спровођењу превентивних мјера заштите од пожара, у функцији
благовременог дјеловања и повећања ефикасности ватрогасних интервенција

-

Гашење пожара и спасавање људи и имовине угрожених пожаром и
елементарним непогодама

-

Спровођење мјера заштите од пожара утврђених Планом заштите од пожара
општине Шамац

-

Пружање техничке помоћи у незгодама и опасним ситуацијама
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-

Обављање других послова у еколошким и другим несрећама

3. Финансирање
Територијалне ватрогасне јединице врши све у складу са Чланом 12. Одлуке о
оснивању Територијалне ватрогасне јединице Шамац, као и члановима 84. и 85. Закона
о заштити од пожара Републике Српске.
4. Бројно стање
У 2020. години територијална ватрогасна јединица имала је 15 запослених.
Радно мјесто
Старјешина ТВЈ Шамац
Технички руководилац
Ватрогасац-вође смјене
Ватрогасац-возач
Ватрогасац

Број извршилаца
1
1
4
4
5

Поред наведених радника, у оквиру ТВЈ Шамац свој посао обављају и радник одјељења
за опште послове, на пословима чистачице/курира и радник одјељења за финансије, на
пословима књиговође.
Сва радна мјеста предвиђена правилником о организацији и систематизацији радних
мјеста су попуњена.У сталном радном односу је 15 (петнеаст) радника.
5. Возила и опрема
Возила
Територијална ватрогасна јединица посједује следећа возила:
-

УРАЛ 5557 6Х6 –Навално ватрогасно возило (вода, пјена, топ,)

-

ФАП 1620 - Навално ватрогасно возило (вода, пјена, топ,)

-

ТАМ 150 – Навално ватрогасно возило (вода)

-

Мерцедес 817– Пратеће ватрогасно возило ( доставна цистерна)

-

Мерцедес1622 – Техничко ватрогасно возило – Зглобна платформа

-

Лада Нива - Теренско путничко ватрогасно возило

-

ФАП 2026 - Навално ватрогасно возило.

Опрема
Територијална ватрогасна јединица и њени припадници, посједују скупну и личну
опрему за гашење пожара. У табелама 1. и 2. приказане су количине битније личне и
скупне опреме у саставу ТВЈ Шамац.
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Врста

Комада

Радна одијела

15

Радно/инт. одијела зимска

15

Врста

Комада

Интервенцијска одијела

13

Усисна цријева

6

Шљемови/ кациге

15/10

Потисна

„Б“

10

Радна (интервенцијска) обућа

15

цријева

„Ц“

40

Изолациони апарат за дисање

6

Млазнице

„Ц“

10

Напртњача

13

„Б“

2

Заштитна маска

10

Пјена

3

„S“

8

CO2

3

Лична опрема

Апарати за

Скупна опрема

поч. гашење
пожара
Пјенило

200л.

Љестве

3

Свјетиљка

4

Табела 1

Табела 2

Остала опрема
-

Канистер – 10 литара – 1200 ком

- Претакајућа пумпа - 1 ком

-

Танк – 5000 литара – 4 ком

- Агрегат 2,7 kw

-

Танк – 10000 литара – 1 ком

- Моторка 2 ком,

- Пумпа за воду „Хонда“ са опремом – 1 ком

- и крампови,лопате исјекире .

6. Објекти
Као што је познато, у току 2015. године у склопу пројекта „CESTA“ извршена је обнова
мањег овјекта ТВЈ Шамац. Финансијер пројекта била је организација USAID, дoк је
имплементатор пројекта била организација CRS.
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Од поплаве 2014. године, па до данас, више пута су вршене контроле и прегледи
објекта ватрогасног дома, како од стране инспектората за екслопзивне материје,
инспектора ЦЈБ Добој и инспектора ЦЈБ Бијељина, па све до надлежних лица општине
Шамац. Од стране свих наведених чинилаца наведено је да су поједини дијелови
ватрогасног дома, неусловни за кориштењае, што у цијелости, а поготово просторија
на првом спрату, са нагласком на небезбједност плафонске односно подне површине.
У приземљу већег објекта ТВЈ налазе се гараже ватрогасних возила, док се спратни дио
користи као складиште ватрогасне опреме. У 2017 годинини извршено је дјелимично
саниранње ватрогасног дома. Односно, у дијелу ватрогасног дома који није обновлљен
након поплаве 2014. године, уз дјелимичну адаптацију простора бивше кафане,
изграђено је још једно гаражно мјесто, простор за сервис ПП апарата, у приземном
дијелу објекта и саниран дио међуспратне конструкције која се обрушила још 2013.
године.

7.Оперативне активности
7.1 Пожари и друге интервенције
Извјештај о пожарима и интервенцијама ТВЈ Шамац у 2020. години
Мјесец

I

Класификација пожара:
СТАМБЕНИ
ОБЈЕКТИ
(стан, кућа,
викендица)
ИНДУСТРИЈСКИ И 1
ПОСЛОВНИ
ОБЈЕКТИ
5
ПОМОЋНИ
ОБЈЕКТИ
(штале, гареже и сл)
ПОЖАР НА
ИНСТАЛАЦИЈАМА
(плин,
електроинсталације)
1
ПОЖАР
ДИМЊАКА
ПОЖАР
КОНТЕЈНЕРА
ШУМСКИ

I
I

III

IV

V

VI

1

1

1

1

V
II

1

1

1

1

1

2

2

3

2

3

I
X

1

1

4

VI
II

X

1

XII

∑

1

5

5

2

1

X
I

1

11

1

3

2
1

1

12

1

10

1

1
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ПОЖАРИ
ПОЖАР НА
САОБРАЋАЈНОМ
СРЕДСТВУ
ПОЖАРИ НИСКОГ
РАСТИЊА (ливаде,
усјеви, путни
појасеви,
стрњуши,кукурузишт
а, дивље депоније
смећа сл)
САОБРАЋАЈНИ
УДЕСИ
ПОПЛАВЕ
АСИСТЕНЦИЈЕ
ЛАЖНЕ ДОЈАВЕ
(излазак на исте)
УКУПНО ИНТЕРВ.

1

3

5

12

2

3

1

1

4

1

1

6

2

1

35

УКУПНО ПОЖАРА: 84
2
2
2
3

13

8

6

16

14

7

8

22

11

9

11

7

5

124

15

21

26

32

11

10

32

15

23

16

12

8

221

КЛАСИФИКАЦИЈА ПОЖАРА У 2020. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
ШАМАЦ
Мјесец

Објекат

Јануар
Фебруар
Март
Април
Мај
Јун
Јул
Август
Септембар
Октобар
Новембар
Децембар
Укупно

6
2
1
1
1
2
1
4
2
1
21

Ниско Шума Возила Контејенер
растиње
3
5
12
2
1
4
1
6
1

3
2
3

1

1
1

1

2

Остало Укупно

1
4
2
2

1

1
35

Дим.

1
10

1
1
2
1
12

Техничке интервенције
Укупно

3

7
12
10
18
3
2
8
2
12
2
5
3
84
137
221

Анализом броја и врсте пожара у 2020. години, у односу на број и врсту пожара у 2019.
години, примјећује се значајно повећање броја пожара на објектима, ниском растињу,
контејнерима и димњацима, чему су допринијели временски услови који су владали у
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току марта и априла 2020. године, односно дуги периоди високих температура. У
односу на претходне године број пожара ове врсте је повећан за 62 %.
Број пожара на контејнерима и оџацима је и у 2020. години су у дијапазону од 10 до 12
пожара годишње, међутим и поред тога сматрамо да је десет пожара годишње на
контејнерима много за мјесну заједницу величине Шамца и да се морају повести
одређене активности на смањењу тог броја.
У 2019. години регистровано је 52 интервенција пожара, док у 2020. години 84
интервенције на пожарима. Поред пожара у 2020. години знатно је повећан број
интервенција након саобраћајних удеса (са 4 на 13).
Поред горе наведених интервенција у табеларном прегледу, ватрогасна јединица је
са 152 цистерне хлорисане воде извршила дезинфекцију града, по налогу КРИЗНОГ
ШТАБА ради ублажавања посљедица епидемије изазване вирусом КОВИД-19.
7.2 Дежурства
У току 2020. Године, због пандемије , територијална ватрогасна јединица обављала је
само редовно дежурство у ватрогасном дому Шамац и Обудовац.
7.3 Прање градских саобраћајница
У првој половини мјесеца априла, у сарадњи са предузећем „Слободна зона“ извршено
је прање свих саобраћајница у ширем центру града.
7.4 Асистенције
-

Асистенција основној школи Црквина при уређену дворишта,
Асистенција основној школи Шамац при уређењу спортског игралишта,
Асистенција дјечијем вртићу Обудовац на уређењу дворишта,
Асистенције при уређивању других јавних објеката,

7.5 Тактичко показна вјежба
Због забаране окупљања у 2020. години није извршена ни једна тактичко показна
вјежба иако је планом рада ТВЈ Шамац то било предвиђено.
8. Техничко опремање
У току 2020. године за потребе ТВЈ Шамац, реализована је јавнa набавкa
СПЕЦИЈАЛНОГ ВАТРОГАСНОГ ВОЗИЛА, која се финансирала из средстава
Ватрогасног савеза РС у износу од 362.700,00 КМ.
Такође битно је напоменути да су сва ватрогасна возила дјелимично ремонтована
и доведена у функционалнио станње прије почетка сезоне пожара.
Поред горе наведеног извршено је опремање ватрогасаца личном опремом тако да
је ватрогасно особље униформисано у складу са Правилником службе у
ватрогаству.
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9. Превентива
У 2020. години за организовано спровођење првентивних мјера заштите од пожара
вршено је у складу са Планом заштите од пожара општине Шамац.
Што се тиче превентивних мјера заштите од пожара ТВЈ Шамац је, у оквиру
могућности са којима је располагала, радила како на директном спровођењу
превентивних мјера заштите од пожара, тако и на упознавању становништва и
привредних субјеката са значајем истих.
Како још увијек није покренут сервис за контролу апарата за гашење почетног пожара,
ТВЈ Шамац није била у могућности да обавља ту дјелатност.
ТВЈ Шамац је у договору са ТВЈ Модрича, за све заинтересоване обезбиједила могућу
контролу апарата од стране ТВЈ Модрича.
ТВЈ Шамац је вршила савјетодавне и консултативне услуге по питању набавке
противпожарне опреме за појединце и привредне субјекте, те начину спровођења
превентивних мјера заштите од пожара.
Такође, у 2020. години посебан акценат је стављен на развијање свијести о превентиви
код локалног становништва. Поред правила поступања у случају пожара, на територији
општине Шамац, извршено је и упознавање са превентивним мјерама.
Поред тога, у заједничкој акцији са швајцарским црвеним крстом, ТВЈ Шамац је у
школама на територији општине Шамац извршила прегледе постојеће противпожарне
опреме, указавши на недостатке и могућности побољшања, те је подијељен и
одговарајући писани подсјетник о опасностима од пожара у појединим околностима и
начину реакције на исти.
Прије љетње сезоне, сезоне третирања пољопривредног земљишта послије вршидбе
или брања пољопривредних култура, ТВЈ Шамац је усменим и писменим путем, преко
медија, странице општине Шамац и обавјештења по мјесним заједницама, вршила
упозоравање грађана на опасности које могу настати евентуалним паљењем
пољопривредних површина, уз апел за максималним уздржавањем од наведених
активности.
10. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЈЕШТАЈ ЗА 2020. ГОДИНУ
Територијална ватрогасна јединица Шамац
планирала је буџет у износу
118.700,00 КМ, који је након ребаланса
буџета за 2020. годину износио
108.700,00 КМ.
У 2020. Години потрошено је 70.759,40 КМ од 108.700,00 КМ планираних
ребалансом.
Средства у износу од 362.700,00 КМ за реализацију набавке НОВОГ
ВАТРОГАСНОГ ВОЗИЛА плаћена су путем АСИГНАЦИЈЕ, односно Ватрогасни
савез РС-а је директно извршио плаћање одабраном уговаривачу.
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Средства доспјела на рачун општине Шамац по основу члана 81. ЗОЗОП

Година Наплаћено
2015
22.024.13

Потрошено Разлог утрошка
6271.65
Набавка р. дијелова

Преостало
65.247,04 КМ

2016

23.756,36

0

89.003,4 КМ

2017

29.628,38

37.642,00

Набавка р.дијелова
адаптација и
реконструкција ват. дома

80.989,78 КМ

2018

31.539,84

46.310,12

Набавка р.дијелова,
одржавање возила и
објеката

61.031,53 КМ

2019

33.355,94

33.364,55

Набавка
р.дијелова,опреме,
одржавање возила и
објеката

61.022,92 КМ

2020

30.702,14

29.002,17

Набавка
р.дијелова,опреме,
одржавање возила и
објеката

62.722,89 КМ
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Обзиром на то да ЗОЗОП, односно члан 81. ЗОЗОП предвиђа намјенску
потрошњу средстава приспјелих у буџет општине Шамац, односно њихову реализацију
кроз специфичне пројекте, у току 2020. године ТВЈ Шамац је поред редовног
одржавања и ванредних поправки на возилима извршила и набавку:
-једно специјално ватрогасно возило УРАЛ 5557 6Х6 у износу 362.700,00 КМ,
- 2 комада моторних пила за комплетирање опреме у возилима у износу од
1.130,22 КМ,
- 15 комплета ватрогасних мајица и хлача (љетние и зимске) са адекватним
обољежијима и чиновима у износу од 3.138,66 КМ.

Поред горе наведеног, битно је
напоменути да је ТВЈ Шамац у 2020. години од
вршења услуга из своје области остварила приход од 3.802,97 КМ.

Број: 01-052-50/2021
Шамац, 17.05. 2021. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
__________________________
Ђорђе Милићевић, дипл.екон.

