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ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
OПШТИНЕ ШАМАЦ У 2018. ГОДИНИ

I - УВОДНИ ОСВРТ НА ИЗВЈЕШТАЈНИ ПЕРИОД
Извјештај о раду Начелника општине Шамац и Општинске управе општине Шамац се
односи на период од 01.01.2018. године до 31.12.2018. 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
Крајем 2018. године донесен је нови Правилник о организацији и систематизацији
радних мјеста Општинске управе Шамац којим је дефинисана наведена организациона
структура општинске управе, а тада је донесен и Правилник о измјени Правилника о
платама и накнадама запослених у Општинској управи општине Шамац којим су плате
усклађене, како са новим обрачуном, тако и са Посебним колективним уговором за
запослене у области локалне самоуправе РС.
Након што се 2017. године приступило планском рјешавању нагомиланих проблема
(наслијеђен енормно висок дуг преко 12 милиона КМ) један од основних задатака је
био тај да се успостави финансијска стабилност и могућност несметаног
функционисања Општине, што је и остварено. Већ 2018. годину можемо
окарактерисати као годину инвестиција, а што је видљиво из тога да је трговачки
гигант „Бинго“ д.о.о. Тузла на подручју града Шамца изградио и отворио можда један
од највећих објеката на ширем подручју РС и БиХ (преко 14000м2 пословног

простора), у чију изградњу је уложено око 4,5 милиона КМ, а у непосредној близини
тржног центра Бинго, на подручју од око 900м2 почела је изградња малопродајног
објекта „Ђурић МББ“ чија је вриједност инвестиције око 2,5 милиона КМ. Такође,
између наведена два објекта привредни субјект „ROX“ д.о.о. Орашје је започео са
иградњом бензинске станице и самоуслужне аутопраонице што ће допринијети
потпуној промјени изгледа овог дијела града. Током 2018 године изграђена је дионица
улице Доситеја Обрадовића од тржног центра „Бинго“ до Основне школе „Шамац“,
затим дијелови улице Немањића 3 и двије улице у насељу Јасеник, који пројекат је
одобрен од стране Владе Републике Српске, док је у мјесној заједници Лугови
асфалтиран пут у дужини од 500 метара, а средства су обезбјеђена кроз одобрени
пројекат од стране Министарства за људска права и избјеглице БиХ. У наведеном
периоду извршена је реконструкција и санација Дома културе у Средњој Слатини и
Гајевима, као и уређење платоа испред Дома културе „др Милан Јелић“ у Обудовцу.
Такође, у Ободовцу је извршена реконструкција ватрогасном дома чиме су испуњени
услови за почетак рада Територијалне ватрогасне јединице у Обудовцу. У мјесним
заједницама Горња Слатина и Доња Црквина завршено је пресвлачење асфалта , а
вриједност наведених радова је износила 105.000,00 КМ.
Унапређење привреде спада у приоритетне задатке Општинске управе, те је и у 2018
години донесен Правилник о субвенцијама који даје могућност привредним субјектима
да добију субвенције за отварање нових радних мјеста и набавку нових машина и
опреме, с тим да је сада привредним субјектима омогућено и субвенционисање
трошкова стандардизације квалитета пословања
У погледу пољопривреде приступило настављена је додјела у закуп пољопривредног
земљишта у својини РС на подручју општине Шамац кроз Јавни позив за додјелу
пољопривредног земљишта у својини РС на подручју општине Шамац путем усменог
јавног надметања – лицитације, како је то предвиђено Правилником о поступку додјеле
у закуп пољопривредног земљишта у својини РС. Без обзира на све тешкоће на које смо
наишли, овај поступак се приводи крају, што значи да ће се повећати и приходи
Општине Шамац кроз плаћање закупнине од стране пољопривредних произвођача,
обзиром да 50% од вриедности закупнине припада Општини Шамац. Самим тим отвара
могућност „враћања“ средстава пољопривредним произвођачима кроз повећање
подстицаје из буџета општине.
У марту 2018 године поново је Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне
послове покренуло акцију уређења града под називом „За љепши Шамац“, у којој је на
дан отварања било преко 200 учесника укључујући ученике основне и средње школе,
као и радници јавних предузећа и установа. Такође, Општинска управа је у 2018.
години по први пут предвидјела средства у буџету Општине Шамац те расписала Јавни
позив за суфинансирање обнове и санације фасаде у три улице у граду, 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.
Значајно је напоменути да је у претходном периоду почело са радом Одјељење суда у
Шамцу, као и да је на иницијативу Начелника општине Шамац предложен амандман на
приједлог буџета Републике Српске за 2019. годину, који је и усвојен у децембру 2018.
године, па је тако буџетом Републике Српске за 2019 годину предвиђено 200.000,00 КМ
за почетак рада Основног суда у Шамцу, у свом пуном, законом прописаном

капацитету, а на задовољство грађана општина Шамац, Пелагићево и Доњи Жабар, јер
је Основни суд у Шамцу и основан за подручје ове три општине.
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.

II – ИЗВЈЕШТАЈИ ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
ОПШТИНЕ ШАМАЦ

ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ ОДЈЕЉЕЊA ЗА ОПШТУ УПРАВУ
Одјељење за општу управу Општинске управе општине Шамац остварује своје
надлежности у складу са одредбама Закона о локалној самоуправи Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске број: 97/16), Законом о службеницима и
намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник
Републике Српске број: 97/16), Статута општине Шамац („Службени гласник општине
Шамац, број: 9/17), Правилника о организацији и систематизацији радних мјеста
(„Службени гласник општине Шамац, број: 17/18) и других подзаконских аката.
Одјељење за општу управу обухвата пет области, и то:
1. област рада општих послова, пријемне канцеларије и информисања,
2. област рада грађанских стања, те персоналних послова,
3. област рада борачко-инвалидске заштите,
4. послови везани за мјесне заједнице,
5. послови одржавања, управљања, обезбјеђења и заштите објекта, опреме и друге
имовине, као и послови текуће набавке опреме, основних средстава и потрошног
материјала.
У складу са наведеним законима и чланом 10. Одлуке о оснивању Општинске
управе општине Шамац („Службени гласник општине Шамац, број: 9/14, 11/15, 14/17 и
17/18) Одјељење за општу управу врши стручне и управне послове који се односе на:
- послове грађанских стања (матичне књиге, држављанство, лично име и др.),
- вођење бирачких спискова,
- послове пријемне канцеларије, писарнице, архиве, овјере потписа, преписа и
рукописа,
- издавање увјерења из службених регистара које Одјељење води,
- издавање увјерења о чињеницама о којима се не води службена евиденција,
- послове мјесних заједница, те координација рада између мјесних заједница,
- пружање стручне и друге друге подршке и помоћи у раду Савјета мјесних заједница,
- послове који се тичу борачко - инвалидске заштите и заштите цивилних жртава рата,
- послове одржавања, управљања, обезбјеђења и заштите објеката, опреме и друге
имовине коју користи Општинска управа,
- текуће набавке опреме, основних средстава и потрошног материјала,
- обезбјеђење и одржавање телекомуникационих и транспортних средстава подршке,
- други послови за потребе осталих органа Општинске управе који му се ставе у
дјелокруг рада.
1. Област рада пријемне канцеларије, архивирања и информисања,
Послове на овим рефератима у 2018. 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 2018. години овјерено је 14.207
преписа и рукописа. Од укупног броја поднесених захтјева 8.543 односи се на овјеру
преписа, а 5.664 на овјеру потписа.

Виши стручни сарадник за послове архиве у извјештајном периоду од 01.01. до
31.12.2018. године архивирао је 9.295 предмета. Сви архивирани предмети су уредно
сложени у просторији приручне архиве која се налази на посљедњем спрату зграде
Општинске управе. Из архиве издати су на реверс 3 предмета, од којих се 2 још увијек
налазе код Другостепеног органа на рјешавању, а један је окончан.
Стручни сарадник за послове картотеке, завођење и развођење предмета у
претходној години креирала је 4.287 предмета путем апликације Доку нова 2.
У књигу рачуна заведено је 1.512 рачуна, који су подијељени по Одјељењима, а
у књигу Одјељења за општу управу унешено је укупно 387 рачуна.
Путем поште одпремљено је 4.073 пошиљки.
Послови матичних евиденција
Послове матичних евиденција у 2018. 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 посљедне двије наведене мјесне
канцеларије).
Мјесне канцеларије и канцеларија у сједишту Општинске управе, вршиле су сљедеће
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,
- верификовано је око 8 100 уписа за друга матична подручја, за Општине широм
Републике Српске, како грађани који су уписани у шамачке матичне књиге могу
извадити изводе из матичних књига у другим општинама.
-рађени су и други послови и задаци из грађанских стања.
Поред горе наведених послова, у табеларном приказу рађени су и следећи послови:
Ред. бр. Уписано у МК
Број уписа
1.
МКР-их
56
2.
МКВ
108
3.
МКУ-их
217
4.
Упис у књигу
5
држављана
Укупно:
386
Издато извода и увјерења из матичних књига
Ред. бр.
Изводи
1.
МКР-их
2.815
2.
МКВ
669
3.
МКУ-их
530
4.
5.
Укупно:

Увјерење
о
држављанству
смртовнице

1.548
208
5.770

На подручју Општине обављено је укупно 81 вјенчања.
Такође, нужно је напоменути да су мјесне канцеларије извршиле и 3343 овјера.

2. Област рада грађанских стања, те персоналних послова
Грађанска стања
У оквиру реферата самосталног стручног сарадника за грађанска стања,
персоналне послове, послове са одбором за жалбе и опште управне послове, у периоду
01.01.2018. - 31.12.2018. године, из области грађанских стања запримљено је укупно
91 предмет и то:
Поднесени захтјеви по класификацији
Захтјеви – пријем и отпуст држављанства
БиХ и РС, исправке у КД, накнадни уписи
рођења уз констатацију држављанства,
исправка грешке у КД
Захтјеви –исправке у МК рођених,
поништење уписа у МК рођених
Захтјеви – накнадни уписи вјенчања и
исправке у МК вјенчаних, склапање брака
путем пуномоћника, захтјев за закључење
брака изван служб. Просторија
Захтјеви – промјена личног имена
Захтјеви – накнадни уписи смрти и
исправке у МК умрлих
У К У П Н О:

Запримљени

У рјешавaњу Ријешени

43

0

43

17

0

17

10

0

10

11

0

11

10

0

10

91

0

91

Сви предмети су ријешени у законском року и ни на један предмет није изјављена
жалба.
Персонални послови
Реферат за персоналне послове функционише у саставу Одјељења за општу
управу. Обавезе које произилазе из радних односа по Закону о службеницима и
намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе, извршавају се у законском
року.
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 тога у 2018. години је донесен и
мијењан Правилник о организацији и систематизацији радних мјеста па је самим тим
била обавеза урадити нова рјешења о распоређивању. Поред ових поступака који се
односе на радне односе, извршен је и упис по захтјеву странки разних квалификација,
дипломе, свједочанства, те промјене презимена и слично.
За све раднике код којих је дошло до било какве промјене, приговора и слично, урађена
су акта на основу којих се остварују права из радног односа. Запослени у општинској
управи су сви уредно пријављени.
Одјељење за општу управу броји 23 запосленa, поред Начелника одјељења ту су
дванаест службеника ( три у пријемној канцеларији, три на пословима борачко –
инвалидске заштите, и један на персоналним и општим пословима, пет матичара) и
десет намјештеника.
Општина Шамац је на основу расписаних јавних конкурса за пријем у радни однос на
неодређено вријеме запослила једног намјештеника и ватрогасца, а на одређено вријем

је примила 1 приправника са завршеном ВСС. У 2018. години пензионисан je један
радник, с тим да су два радника нажалост преминула, те је један радник поднио отказ.
Укупан број запослених у општинској управи са 31.12.2018. године износи: 88 радника,
од тог броја: - 4 (четири) Функционера као именована лица, те Секретар Скупштине
општине.
По одјељењима и службама то изгледа овако: -у стручној служби начелника општине :
7 запослених од тога: 5 службеника са завршеном ВСС (два службеника запослена на
одређено вријеме) , 1 службеник са завршеном ССС и 1 намјештеник са завршеном
ССС; - у одјељењу за финансије 9 запослених од тога 5 службеника са завршеном ВСС,
1 службеник са завршеном ВШС, 2 службеника са завршеном ССС и један приправник;
- у одјељењу за привреду и инспекцијске послове : 9 запослених и то : 9 службеника са
ВСС; -у одјељењу за урбанизам : 8 запослених службеника и свих 8 са ВСС ( с тим да је
један службеник запослен на одређено вријеме). Одјељење за општу управу има 23
запослених: 13 службеника и 10 намјештеника, од тога 3 службеника са завршеном
ВСС, 2 службеник са завршеном ВШС и 8 службеника са завршеном ССС и 10
намјештеника. У служби за локални економски развој је: 6 запослених и то 5
службеника са ВСС и 1 службеник са ССС, док у Служби за друштвене дјелатности у
чијем склопу је и цивилна заштита има 7 запослених и то: 3 службеника са ВСС и 4
службеника са ССС. Територијална ватрогасна јединица броји 14 запослених,
укључујући старјешину и замјеника старјешине.
У 2018. години реализовани су, поред горе наведеног, и следећи послови:
- урађено је 359 рјешења (пријем радника, распоред радника, утврђивање коефицијента
плата, помоћ запосленима, споразумни прекид радног односа,
годишњи одмори,
плаћено и неплаћено одсуство, одлазак радника у пензију, службена путовања,
овлашћења, јубиларне награде, итд.)
- спроведен је 1 поступак за откуп стана (породице погинулих бораца и РВИ),
- објављена су 3 конкурса из области радних односа,
- издата су 31 увјерења из области радно правног статуса радника,
- те два пописа аката (радне књижице : 235 и рјешења за годишње одморе 88).
3. Област рада борачко – инвалидске заштите
У извјештајном периоду у области борачко – инвалидске заштите реализовани су
задаци који произилазе из законских и подзаконских прописа.
У 2018. години је донесен нови Закон о заштити жртава тортуре као и Одлука Владе РС
о унапређењу материјалног положаја бораца са навршених 65 година живота.
На основу Закона о заштити жртава ратне тортуре овај орган је донио 20 рјешења.
На основу Одлуке о унапређењу материјалног положаја бораца донесено је 10 рјешења.
Према Закону о правима бораца... овај орган је донио укупно 214 рјешења по разним
врстама права.
Према закону о заштити цивилних жртава рата донесено је укупно 9 рјешења.
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.
На бањско лијечење, по расписаном конкурсу Министарства рада и борачкоинвалидске заштите Бања Лука, упућено је 8 лица, од чега 4 из реда РВИ и 4 из реда
ППБ, а додатно 4 РВИ су упућена на терет буџета општине Шамац.

У сарадњи са надлежним министарством, а и по службеној дужности, вршили смо
ревизију учешћа у рату, тамо гдје су иста спорна, или нису верификована, као и
ревизију увјерења о оклоностима рањавања.
У оквиру кориштења средстава гранта у Одјељењу, а који је везан за једнократне
помоћи, донесено је 224 рјешењe.
Укупан број издатих увјерења о чињеницама из евиденција са којим располаже служба
борачко-инвалидске заштите у 2018. години износи 350.
Рад на Информационом систему Министарства рада и борачко- инвалидске заштите
Бања Лука
У 2018.години обављани су послови који су везани и за информациони систем
Министарства рада и борачко инвалидске заштите Бања Лука, унутар којих је редовно
вршена размјена података, те након пријема истих, вршен увид у извршене исплате
личне и породичне инвалиднине, као и у исплате мјесечног борачког додатка. Праћене
су уплате по појединачним захтјевима, као и поврат новчаних средстава.
Битно је нагласити да су се путем Одјељења за Општу управу, у претходној години,
спроводила и извршења која суд одреди, а гдје су дужници корисници инвалиднине или
мјесечног борачког додатка, и све то у сарадњи са надлежним министарством.
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: 2250 лица,
- Корисника годишњег борачког додатак: 1076 лица,
- Корисника мјесечног борачког додатка: 1101 лица,
- Корисника права на личну инвалиднину: 460 лица,
- Корисника права на породичну инвалиднину 319 лица,
- Корисника права на породичну инвалиднину после смрти РВИ 36 лица,
- Корисника права на мјесечно примање по важећем закону 8 лица,
- Корисника права на цивилну личну инвалиднину 26 лица,
- Права жртава ратне тортуре 2 лица,
- Корисника права на породичну инвалиднину чланова породица погинулих
ЦЖР 23 лица,
- Корисника права на породичну инвалиднину чланова породица умрлих ЦЖР
4лица.
Нужно је напоменути да смо поред претходно наведених послова, спроводили и
поступке обустављања на примањима, којих је укупно било 1405.
4. Мјесне заједнице
Одјељење за општу управу општине Шамац је задужено за контролу и координацију
рада Савјета мјесних заједница. У оквиру Одјељења обављају се техничко административни послови за Савјете мјесних заједница.
На пословима везаним за мјесне заједнице запослена су два намјештеника са средњом
стручном спремом, која су у претходној 2018. години активно учествовала у свим
активностима које су вођене у мјесним заједницама.
У току извјештајног периода, Одјељење за општу управу вршило је редовно
обавјештавање, те дистрибуцију материјала који је од значаја за рад и функционисање
мјесних заједница, као и дистрибуцију аката које је донијела Скупштина општине
Шамац и Општинска управа. Одјељење за општу управу, у сарадњи са Кабинетом

Начелника Општине, а у оквиру расположивих средстава из Буџета Општине, редовно
је вршило санирање и опремање канцеларија Савјета мјесних заједница.
По потреби су одржавани састанци са предсједницима Савјета мјесних заједница, гдје
су сви предсједници појединачно имали прилику да укажу на горуће проблеме у својој
мјесној заједници.
Детаљнији преглед активности рада мјесних заједница је приказан у њиховом
извјештају о раду, за сваку мјесну заједницу посебно.

ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ ОДЈЕЉЕЊA 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 2018. 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 2017. годину,
- Стратегији локалног економског развоја општине Шамац и Пројектима
дефинисаним за 2017.годину,
- Редовним задацима и активностима Одјељења, утврђеним у Програму рада
Одјељења за 2017. 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 2017. години, са планом рада
за 2018. годину,
2. Информација о реализацији уговора о закупу пословних простора и објеката
у својини општине Шамац и пословних простора којима располаже општина
Шамац у 2017. године,
3. Приједлог одлуке о измјенама Одлуке о изради основе заштите уређења и
кориштења пољопривредног земљишта за територију општине Шамац,

4. Извјештај о утрошку средстава прикупљених по основу водних накнада у
2017. години са Планoм кориштења средстава од водних накнада у 2018.
години и извјештај о утрошку средстава од накнаде за промјену намјене
пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе за 2017. годину,
5. Извјештај о утрошку средстава за развој пољопривреде и села за 2017.
годину,
6. Извјештај о утрошку средстава по основу субвенција за запошљавање нових
радника у производним, занатским и услужним дјелатностима и
субвенционисање трошкова набавке машина или опреме за предузетнике и
правна лица у2017. години,
7. Приједлог одлуке о расписивању јавног огласа за давање у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на подручју
опшзине Шамац, путем прибављања писаних понуда за пољопривредну
производњу,
8. Информација о стању у привреди на подручју општине Шамац са
показатељима запослености у 2017. години,
9. Приједлог одлуке о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике Српске,
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 8 пољопривредних сагласности
за градњу објеката на
пољопривредном земљишту, при чему је извршена промјена намјене
пољопривредног земљишта у грађевинско,
- Ријешено 200 захтјевa за општинске подстицаје у пољопривреди,
- Издате су 2 водне дозволе,
Издате су 4 водне сагласност,
- Издато је 42 увјерења о бављењу пољопривредом,
- Ријешена су 3 захтјева за смјештај пчелињака на територији општине
Шамац,
- У складу са одредбама Закона о водама Јавној установи ''Воде Српске''
Бијељина достављено је мишљење за уређење ријечног корита ријека Босне
и Саве на 2 локалитета на подручју општине Шамац,
- Одјељење за привреду и инспекцијске послове је припремало јавни оглас о
давању у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на
подручју општине Шамац, а службеници овог одјељења су учествовали у
раду комисије за закуп земљишта,
- Вођен је поступак у вези израде основе заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта општине Шамац,
- 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,

-

Достављена су ресорном Министарству два извјештаја о бројном стању
пчелињих заједница у општини Шамац.
Закључен је 21 уговор о закупу пољопривредног земљишта у својини
Републике Српске на подручју општине Шамац,
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“, такође је закључен уговор о финансирању система
противградне заштите Републике Српске,

У вануправном поступку, по задужењу ресорног Министарства, вођена су три поступак
у вези остваривања републичких подстицаја у пољопривреди. Ови поступци су се
односили на остваривање права на регресирано дизел гориво за потребе прољетне и
јесење сјетве у 2018. 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 2018. години је укупно ријешено 268 предмета (у управном и вануправном
поступку) и 46 других аката по којима се није водио поступак и запримљено додатно 8
других аката који нису службено протоколисани као што је учешће у пројектима
УНДП, учешће на стручним скуповима и јавним расправавама и друго.
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:
1. 106 рјешења у области предузетништва, од тога су 2 увјерења и из службене
евиденције, 20 рјешења о оснивању предузетника, 35 рјешења о трајном
престанку обављања дјелатности, 5 о привременом престанку обављања
дјелатности и 44 рјешења о промјени података предузетника,
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. 24 рјешења о обављању превоза ствари за властите потребе, носиоци ових
рјешења су регистровани носиоци породичних пољопривредних газдинстава
2. 2 рјешења регистрације пловних објекта-чамца и издате - пловидбене
дозволе

3.
4.
5.
6.
7.
-

-

-

По службеној дужности није било брисања лица који нису у одређеном року
извршили продужење пловидбене дозволе
Донесено је 445 рјешења по службеној дужности о задужењу ППЗ таксе,
Издато је 49 увјерења на основу службене евиденције,
5 рјешења за рад у продуженом радном времену,
4 обавјештења (опомена о закупу пословних простора),
1 обавјештење о неусклађености пословања предузетника,
Донесен је Правилник и Јавни позив о условима и начину остваривања
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,
Донесено је 14 Одлука о субвенцијама,
Закључено је 14 уговора везано за субвенције за запошљавање радника и
набавке машина или опреме за предузетнике и правна лица (5 уговора за
запошљавање радника и 9 уговора за набавку машина или опреме).
Закљученo је 5 уговора о закупу пословних простора, такође закључен је 1
Анекс уговора о закупу пословног простора,
Сачињено је 5 споразумних раскида уговора,
Фактурисано је 159 фактура 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

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 2018. години, извршила је 257 (двије
стотине педесет седам ) контрола у редовном, ванредном надзору 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 2018. 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
2017 2018 2017 2018 2017
2018 2017
2018

Прекршајни
поступак
2017

2018

58

62

55

61

2

2

56

60

11

6

14

15

12

13

1

2

12

13

3

2

71

57

49

38

19

16

52

39

8

1

8
8
151
142
94,00

5
3
121
115
95,04

22
104,54

3
23

8
5
128
117
91,40

1
23
39,13

Од укупног броја извршених контрола 142 (стотину четрдесетдвије) контроле су
у редовном и ванредном надзору и то:
У области надзора угоститељства извршено је 62 редовне инспекцијске контроле,
гдје у 2 прегледа нису уочене неправилности, 61 контрола поступања по извршним
рјешењима, а у 60 контрола су утврђени недостатци који су били основ за
покретање управног поступка.
У области надзора занатске (производне и услужне) дјелатности 15 прегледа у
редовном надзору,13 контрола извршења рјешења, 2 контроле без неправилности и
у 13 је покренут управни поступак доношењем рјешења којим су наложене
прописима одређене мјере.
У области надзора промета животних намирница и предмета опште употребе
извршено је 57 редовних инспекцијских контрола, гдје je 16 прегледа без
неправилности , 38 контрола поступања по извршним рјешењима а у 39 је покренут
управни поступак.У односу на 2017. годину укупан број извршених контрола у
наведеним областима је нешто мањи.
Извршено је 11 контрола осталих објеката (објеката образовних установа,
контрола испуњености услова рада базена за купање и рекреацију),од чега је 8
контрола у редовном надзору, 3 контроле поступања по рјешењу или записнику и у 3
контроле нису уочене неправилности.
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 117 привредних субјеката (106
рјешењем и 11 записником, предузете мјере) којима је наложено отклањање
неправилности у пословању привредних субјеката, односно наложено извршење
укупно 223 мјере 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 9 прекршајних налога, којима су изречене новчане казне у укупном
износу од 11.000,00 КМ .У односу на 2017 .годину издат је мањи број прекршајних
налога .
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Укупно у 23 извршених инспекцијских контрола нису уочене неправилности у
пословању привредних субјеката.
У промету је затечена, стављена ван промета и уништена количина од 4,83
килограма здравствено неисправних животних намирница што је у односу на
2017.годину (26,97,кг и 14,0 л) значајно смањена.
Храна
Из објеката у којима се врши производња и промет животним намирницама,
узорковано је 243 узорака хране и 584 бриса посуђа, прибора,уређаја, опреме и руку
радника у пословању са храном и извршене су лабораторијске анализе у Институту за
јавно здравство -Добој. ради контроле здравствене исправности и одређивања
критеријума микробиолошке чистоће
Седам узорака бриса нису удовољили одредбама Правилника о микробиолошкој
чистоћи намирница, након чега су предузете прописане хигијенске мјере.У односу на
2017. годину укупан број контролисаних узорака (брисева и хране) је нешто већи а
проценат неисправих узорака незнатно умањен.
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 232 узорака воде, а према достављеним
резултатима 1 узорак воде из локалног водног објекта је био неисправан у физичкохемијском прегледу.
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 2017. годину укупан број контролисаних узорака је мањи, док је проценат
неисправних узорака смањен.

ПОЉОПРИВРЕДНА ИНСПЕКЦИЈА
Извршавајући надзор над спровођењем Закона и других подзаконских аката донесених
на основу Закона из области пољопривреде, општински инспектор за пољопривреду
Општинске управе општине Шамац је у годишњем периоду (01.01.-31.12.) 2018.
године обавио 88 инспекцијских контрола. У односу на прошлогодишњи период
обављена су (3) три прегледа мање, у поређењу са 91 прегледом, колико је
обављено у 2017. години.
Преглед рада по врстама прописа које контролише ова инспекција:
• За надзор Закона о пољопривредном земљишту везана су 63 прегледа, 23
(двадесет три) више у односу на прошлу годину. Донесена су (4) четири
рјешења инспектора, (3) три рјешења мање у односу на 2017.годину, уз
налагање отклањања уочених неправилности. Контролни прегледи из ове
области углавном се односе на уређење и коришћење пољопривредног
земљишта.У овом годишњем периоду, појачане су контроле коришћења
пољопривредног земљишта кроз контроле експлоатације и промета шљунка
на ријеци Босни, чему је, и у 2018. години, дата посебна пажња. Контроле
су заједнички, у оквирима својих надлежности, обављале саобраћајна,

•

•

•

•
•
•
•

•

тржишна и пољопривредна инспекција. У овој области пољопривредни
инспектор је издао (2) два прекршајна налога.
Током овог годишњег периода контролисана је процедура пренамјене, односно
трајне промјене намјене пољопривредног у непољопривредно земљиште за
изградњу пословних и стамбених објеката како код физичких, тако и код
правних лица.
За област „сјеме
и садни материјал“ везани су прегледи и контроле
декларативне и здравствене исправности сјеменског и садног материјала у
промету. Из ове области обављена су четири (4) инспекцијска прегледа, што је
готово шест пута мање у поређењу са 2017.годином.
За „заштиту биља“, током овог годишњег периода, код регистрованих правних
лица – прометника заштитних средстава, обављена су два (2) прегледа промета
заштитних средстава која садрже активне материје чија употреба није дозвољена
у БиХ-РС и испуњености прописаних услова за промет заштитних средстава.У
овој области, и у прошлој години обављен је исти број контрола.
Из области „рибарство“ обављен је један (1) контролни преглед, а односи се
на порибљавање риболовних вода којима газдује СРД „Шамац“ Шамац.
Из области „новчани подстицаји у пољопривреди“ обављено је девет (9)
уредних прегледа.
За област „сточарство“, везано је пет (5) инспекцијских прегледа, од чега су два
(2) била неуредна уз налагање посебних инспекцијских мјера. Прегледи се
односе на узгој, смјештај и превоз пчела.
За област „дуван“ у 2018.години везана су три (3) прегледа, од чега су два (2)
неуредна, при чему је било и одузимања дувана у листу. При овоме,
инспектор је донио два (2) рјешења и издао један (1) прекршајни налог.У овој
области, било је посебне инспекцијске активности као и у 2017.години када
је обављено седам (7) прегледа, од чега четири (4) неуредна, уз доношење
три (3) рјешења и издавање два (2) прекршајна налога.
За област „вјештачка ђубрива“ везан је један (1) уредан инспекцијски
преглед.
Упоредан преглед података о годишњем раду општинског пољопривредног
инспектора у 2018.години у односу на 2017.годину дат је на следећој
страни.

Подаци о раду општинског пољопривредног инспектора у 2018.години у односу на
2017. годину

ВРСТА-ОБЛАСТ
НАДЗОРА
Сјеме и садни
материјал
Подстицаји у
пољопривреди
Пољопривредно
земљиште
Заштита биља
Сточарство
Винo и ракија

Укупан број
контрола
2018
2017

Уредне
контроле
2018 2017

Неуредне
Донесена
Прекршајн
контроле
рјешења
и налог
2018 2017 2018 2017 2018 2017

4

23

4

23

-

-

-

-

-

-

9

6

9

6

-

-

-

-

-

-

63

40

55

28

8

12

4

7

3

4

2
5
-

2
5
-

2
3
-

2
3
-

2
-

2
-

-

-

-

-

Дуван
Рибарство
Остало (ђубрива,
земљ. задруге и др.)
УКУПНО
ИНДЕКС

3
1

7
7

1
1

3
7

2
-

4
-

1
-

3
-

1
-

2
-

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

88

91

76

73

12

18

5

10

4

6

0,96

1,04

0,66

0,50

0,66

ТРЖИШНА ИНСПЕКЦИЈА
Контроле тржишне инспекције базиране су на Закону о инспекцијама у Републици
Српској (''Сл.гласник РС'',број 74/10,109/12 и 44/16 ), Закону о трговини ( ''Сл. гласник
РС'', број 06/07,52/11,67/13 и 106/15), Закону о угоститељству (''Сл. гласник РС'', број
45/17 ), Закону о занатско-предузетничкој 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.
Појединачно 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 2018 години тржишна инспекција извршила је 202 редовне и ванредне инспекцијске
контроле,као и 28 контрола поступања по рјешењу или записнику, што је укупно 230
контрола. Контроле редовне и ванредне су се односиле на дјелатности трговине (117),
угоститељства (48), производње (занаства) (22) и услуга (15).Осим редовних контрола
радило се и по налогу инспектората ( нпр. контрола бесправног рада , контрола
издавања малопродајних фискалних рачуна, контрола по пријавама странака, контрола
тржница на мало 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 2018 год. појачане су
контроле транспорта шљунка заједно са саобраћајним инспектором.Такође вршена је
провјера службених забиљешки о транспорту шљунка које смо у току године
запримали од МУП-а РС, Полицијске станице Шамац. 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.
Изречено је 24 прекршајна налога и закључка о изрицању казне у укупној вриједности
од 18000,00 KM, а уплаћено је 2700,00 KM у складу са законом,углавном половина
изреченог износа (2300,00 KM на буџет Републике Српске и 400,00 KM на буџет
општине Шамац). Наложено је укупно 27 инспекцијских мјера (16 рјешења и 11 мјера
на записник). Мјере наложене путем рјешења биле су следеће: 12 рјешења о отклањању
неправилности, 1 рјешење о одузимању робе и 3 рјешења о забрани рада. Одузето је
робе у вриједности од 6120,00 KM и иста је складиштена у Републичке робне резерве.
Основни суд у Модричи рјешавао је 1 захтјев за судско одлучивање о прекршајном
налогу и потврдио одговорност странке и изрекао прекршајну санкцију.

Слиједи упоредна табела са подацима из 2017 године из које је видљиво да су у 2018
години врло слични резултати рада.
Табела броја извршених контрола са упоредним подацима за 2017.годину
УКУПАН
БРОЈ
ОБЛАСТ
НАДЗОРА КОНТРОЛА
2017 2018
Промет
роба
и 208
202
услуга
ИНДЕКС
97,12

УРЕДНЕ
КОНТРОЛЕ

НЕУРЕДНЕ
КОНТРОЛЕ

ДОНЕСЕНА
РЈЕШЕЊА

ПРЕКРШАЈНИ
НАЛ. И ПРИЈ.

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

184

178

24

24

16

16

26

24

96,74

100,00

100,00

92,31

УРБАНИСТИЧКО-ГРАЂЕВИНСКА ИНСПЕКЦИЈА
Урбанистичко – грађевинска инспекција oпштине Шамац врши 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 и 44/16), Закона о уређењу простора и
грађењу (''Службени гласник Републике Српске'', број 40/13, 106/15 и 3/16), 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 општина:
Шамац, Доњи Жабар и Пелагићево, а за објекте за које грађевинску дозволу издаје
oпштински орган управе за послове грађења.
Овим извјештајем обухваћен је извјештајни период за 2018. годину, гдје су текстуално
и бројчано описане све активности урбанистичко – грађевинске инспекције oпштине
Шамац.
У 2018. години, урбанистичко – грађевинска инспекција oпштине Шамац у вршењу
инспекцијског надзора над грађењем, кориштењем, употребом и одржавањем објеката
извршила је укупно 88 (осамдесетосам) контрола, односно провјера или увиђаја и о
утврђенoм чињеничном стању сачинила 88 (осамдесетосам) записника о извршеној
контроли, увиђају или провјери.
Као последица свега предходно наведеног, од стране урбанистичко – грађевинске
инспекције oпштине Шамац донесено је и 10 (десет) рјешења, 4 (четири) закључка, 20
(двадеесет) обавјештења, 32 (тридесетдва) дописа, 12 (дванаест) службених забиљешки
и 5 (пет) жалби поднесених на инспекцијско рјешење или закључак.
Поред наведеног урбанистичко – грађевинска инспекција oпштине Шамац је вршила
провјеру грађевина и других објеката у погледу даљњег служења својој намјени, а због
физичке дотрајалости, елементарних непогода и сл., односно да ли објекти због
предходно наведеног представљају опасност по живот и здравље људи, околне објекте
и саобраћај, то је покренуто 6 (шест) поступака за уклањање физички дотрајалих
објеката, а уклоњено је 9 (девет) физички дотрајалих објеката и дијелова објеката у
Шамцу.
У наведеном периоду од стране ове инспекције, Начелника општине и општинске
управе су континуирано вршене активности на уклањању привремених објеката, који

не служе својој намјени и кваре изглед јединице локалне управе , те је извршено
уклањање 1 (једног) привременог објекта, за који је спроведен поступак и донесено
рјешење којим је наложено уклањање.
Такође је у наведеном периоду од стране ове инспекције, Начелника општине и
општинске управе континуирано вршена активност на уређењу физички дотрајалих
фасада у Шамцу, те је као последица наведеног на 12 (дванаест) објекта уређена
физички дотрајала фасада.
Од осталих активности урбанистичко - грађевинска инспекција је:
- Поступала по захтјевима других органа државне управе, начелника општине,
као и начелника одјељења за просторно уређење и стамбено - комуналне
послове oпштине Шамац и Републичке управе за инспекцијске послове Бања
Лука, пружала потребне информације надлежнима и обавјештавала исте о
предузетим активностима по захтјевима које су упутили овој инспекцији.
- 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, којом приликом је сачињено 15 (петнаест)
различитих извјештаја.
- Урбанистичко - грађевинска инспекција је обављала и друге послове и задатке
везано за законска овлашћења и обавезе прописане Законом о инспекцијама у
Републици Српској (''Службени гласник Републике Српске'', број 74/10,
109/12, 117/12 и 44/16) Закона о уређењу простора и грађењу (''Службени
гласник Републике Српске'', број 40/13, 106/15 и 3/16), Закона о општем
управном поступку (''Службени гласник Републике Српске'', број 13/02, 87/07,
50/10 и 66/18) и других прописа.

Прилог: Табеларни преглед броја извршених контрола од 01.01.- 31.12.2018.године,
са упоредним подацима из 2017. године
АКТИВНОСТИ УРБАНИСТИЧКО - ГРАЂЕВИНСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ
НАЗИВ АКТИВНОСТИ
Број извршених контрола
Број сачињених записника
Донесено рјешења
Донесено закључака
Број поднесених жалби на инспекцијско рјешење или
закључак
Сачињено обавјештења
Послано дописа
Службене забиљешке
Извјештаји

2017. 2018. ИНДЕКС
год.
год.
(%)
86
88
102.33
86
88
102.33
8
10
125.00
0
4
400,00
500.00
0
5
15
20
133.33
16
32
200.00
9
12
133.33
15
15
100.00

САОБРАЋАЈНА ИНСПЕКЦИЈА
Саобраћајна инспекција oпштине Шамац, поступајући у оквиру својих надлежности
прописаних Законом о инспекцијама у Републици Српској (''Службени гласник РС'',
број 74/10,109/12,117/12 и 44/16), Законом о превозу у друмском саобраћају РС
(''Службени гласник РС'', број: 47/17), Законом о јавним путевима (''Службени гласник

РС'', број 89/13), 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 и др. У табели брoj 1. дат
је табеларни приказ броја контрола за период 01.01.-31.12.2018.године из области
друмског саобраћаја и јавних и некатегорисаних путева са упоредним подацима за исти
период 2017. године.

Табела 1. Преглед броја извршених контрола за период 01.01.- 31.12.2018.године са
упоредним подацима за период 01.01.-31.12.2017.године

ОБЛАСТ
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А
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и
УКУПНО
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ДОНЕСЕН
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Е
КОНТРОЛ
А
КОНТРОЛ
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ПРЕКРШАЈН
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2017
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113

105

82

82

31

23

29

23

13

11

54

54

29

22

25

32

25

15

0

5

54
38
70,37

13

167 159
95,21

111 104
93,69

56
55
98,21

16
1,23

Вршећи инспекцијски надзор у оквиру својих надлежности саобраћајнa
инспекција oпштине Шамац извршла је укупно 159 инспекцијске контроле што је за
осам контрола мање у односу на 2017.годину.Из области друмског саобраћаја
извршено је 105 контрола што је за 8 контрола мање у односу на 2017. годину а из
области контрола јавних и некатегорисаних путева извршене су 54 контроле што је
исти број контрола у поређењу са 2017.годином.
Из области друмског саобраћаја од 105 извршених контрола у 23 неуредне
контроле рјешењем је наређено отклањање неправилности, а што је у односу на
2017.годину мањи број контрола за 8 из ове области па је и број неуредних контрола
смањен за 8 контрола. Из наведене области издато је 11 прекршајних налога у
новчаном износу од 3400,00 КМ. У поређењу са 2017. годином из наведене области
смањен је број издатих прекршајних налога за 2 прекршајна налога.
Наплаћено је 9 прекршајних налога у новчаном износу 1400,00 КМ а у
2017.години наплаћено је 8 прекршајних налога у износу од 1100,00 КМ.
Из области јавних и некатегорисаних путева од 54 извршене контроле у 29
неуредне инспекцијске контроле наређено је отклањање неправилности које се односе
на неправилности у одржавању путева, постављање вертикалне сигнализације и на
одржавање хоризонталне сигнализације, издате су двије забране које се односе на
вршење превоза дислокализованог и депонованог материјала из ријечног корита

некатегорисаним путем и једна забрана која се односи на одржавање путева од стране
неовлаштеног предузећа.
Из наведене области издато је 5 прекршајних налога у новчаном износу од 8500,00
КМ од којих су три наплаћена у новчаном износу од 2750,00 КМ у буџет општине
Шамац.
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,
-Учешће у поступку усклађивања и регистрације редова вожње аутобуских
линија на подручју општине Шамац,
-Учешће у изради Одлуке о управљању , грађењу, реконструкцији, одржавању и
заштити локалних и некатегорисаних путева, улица у насељу и путних објеката
на њима,
-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 четири запослена службеника и то Самостални
стручни сарадник за правне послове, Самостални стручни сарадник за односе са
јавношћу, Самостални стручни сарадник за рад на информационим системима, као и
један намјештеник - Возач. Наведена Служба обавља стручне, протоколарне,
савјетодавне и техничке послове за Начелника општине. Сви запосленици Службе
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. Kaда је у питању реферет Односи са јавношћу, поред
свакодневних активности са грађанима путем усменог или писменог (мејла) или
одласка на лице мјеста мора се поменути и низ других активности из дјелокруга рада, а
урађених у овом периоду, за вријеме радног времена, ван радног времена и викендом.
Према Стратегији, предвиђено је издавање саопштења за јавност од стране
предсједника Скупштине, начелника општине, начелника Одјељења, шефова служби
/уз сагласност начелника/. У извјештајном периоду од јануара до децембра 2018.
године урађено је следеће:
- Свакодневно је праћен рада изабраних представника, начелника и предсједника
Скупштине, секретара и начелника Одјељења и о томе обавјештавана јавност и медија.
- 350 информација дистрибуиране су за Државну агенцију „СРНА“ –сједиште у
Бијељини.
- На портале Глас регије 340 информација, вијести

- Саопштења за јавност на интернет страници општине Шамац било је 89
- Припремње информација и других материјала за званичну интеренет презентацију
општине и ажурирање истих. Укупно је на интернет презентацију у извјештајном
периоду постављено 347 вијести, информација, као и 104 најаве за догађаје у јавним
установама на општини Шамац.
Подсјећамо да су све вијести преношене и пут писаних медија СРНА, Еуро Блица,
Посавских новости, Гласа Српске, Београдских новости и других.
- У име начелника, предсједника и начелника одјељења путем медија са којима
општина има уговор благовремено се упућују честитке за празнике као што су Божић,
Васкрс, Ускрс, Бајрам, Дан општине и други празници од државног и локалног значаја.
Укупно је у овом извјештајном периоду на интернет страници постављено 6 честитки,
а исто толико на медијима / Радио Валентино/, /СРНА/.
-У извјештајном периоду одржане су четири Прес конфренције од стране локалног
руководства извршне и законодавне власти.
-У извјештајном периоду све мјесне заједнице и догађаји у њима су благовремено
праћени и презентовани јавности.
- Припрема и праћење Свечане сједнице Скупштине, активности на манифестацији
„Зимска чаролија на Ушћу“и свих других манифестација које су одржаване на подручју
општине Шамац.
У извјештајном периоду општинска интернет страница је обогаћена и видео снимцима
и сликама о свим догађајима на овом подручју што је допринијело већој посјећености.
У поређењу са прошлом годином посјећеност је три пута већа.
Подсјећамо, сви догађајии манифестације на шамачком подручју које су се
презентовале праћене су у вријеме радног времена, након радног времена, празницима
и викендима и скоро 100 одсто испраћене.
У току 2018 године обављани су редовни послове 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“, „Отворење Бинго тржног
центра“, „Шамачко љето“, „Дјечија нова година“, „Зимска чаролија на ушћу“,
„Асфалтирање у 2018.години“ 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,
- надзор над радом ватродојавног система
- ажурирање публикације „Инвестициони водич“,
- припрема материјала за публикацију „Шамачки билтен“,
- пружање техничке помоћи ОИК-у у провођењу Општинх избора 2018. године,
- 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 потребно је нагласити да је крајем 2018. године донесен нови Правилник о
организацији и систематизацији радних мјеста Општинске управе Шамац. Такође, нови
Правилник о организацији и систематизацији радних мјеста општинске управе Шамац
је пратио и нови Правилник о платама запослених у Општинској управи Шамац, који је
усклађен са Посебним колективним уговором за запослене у области локалне
самоуправе Републике Српске. Такође, у поступцима у којима Општину не заступа
заступник по закону Правобранилаштво РС, службеник за правне послове у овој
служби је заступао општину у поступцима пред судовима, као и другим органима, као
што је Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове Бања Лука,
Подручна јединица Шамац и сл. У нормативно-правном смислу 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, Служба Начелника општине, која је задужена за наведене послове је
постигла одличне резултате. Наведени резултати се огледају прије свега у повећаној
наплати одређених потраживања, што је и резултирало да повећање прихода у односу
на прошлу годину износи око 500.000,00 КМ.
Ипак, најзначајнији парнични поступак у коме се Општина Шамац појављује као
тужена се води против „NBS GROUP“ д.о.о. Шамац, чија је вриједност спора преко
1.500.000,00 КМ. Првостепеном пресудом Општина Шамац је обавезана да тужиоцу

„NBS GROUP“ д.о.о. Шамац на име уложених средстава у санацију, реконструкцију,
модернизацију и изградњу базена исплати износ од 1.299.165,59 КМ са законском
затезном каматом почев од 24.09.2015. године и да накнади трошкове поступка у
износу од 17.464,40 КМ. Међутим, благовремено, Општина Шамац је путем
Правобранилаштва РС, Сједиште замјеника у Добоју изјавила жалбу и Виши
привредни суд у Бањој Луци је одлучујући по наведеној жалби донио Рјешење којим се
жалба Општине Шамац усваја и предмет враћа на поновни поступак и одлуку. У
поновном поступку Окружни привредни суд у Добоју је донио пресуду којом је
обавезао Општину Шамац да тужиоцу „NBS GROUP“ д.о.о. Шамац на име уложених
средстава у санацију, реконструкцију, модернизацију и изградњу исплати износ од
1.275.597,20 КМ са законском затезном каматом почев од 24.09.2015. године и да
накнади трошкове поступка у износу од 41.410,00 КМ. Против наведне пресуде поново
је Општина Шамац, путем Правобранилаштва Републике Српске, Сједиште замјеника у
Добоју изјавила жалбу Вишем привредном суду у Бањој Луци. Дакле, обзиром на
висину спора у предметној правној ствари, очигледно је зашто је овај поступак од
изузетног значаја за Општину Шамац, и од самог крајњег исхода наведеног поступка
зависи стабилност и нормално функционисање Општине Шамац у наредном периоду.
Имајући у виду чињеницу да је у претходном периоду почело са радом Одјељење суда
у Шамцу, буџетом Републике Српске за 2019 годину, а који је усвојен крајем 2018.
године предвиђена су средства у износу од 200.000,00 КМ за почетак рада Основног
суда у Шамцу у свом пуном, законом прописаном, капацитету, а на задовољство свих
грађана општине Шамац, Пелагићево и Доњи Жабар.
Сви запослени 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, а као најзначајнији поступак у коме су учествовали
запослени ове Службе је свакако поступак додјеле у закуп пољопривредног земљишта
у својини Републике Српске на подручју општине Шамац. Наведени поступак је
започет на основу Јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у
својини РС на подручју општине Шамац путем затворених понуда крајем фебруара
2017. године, док је током 2018 године објављен Јавни оглас за давање у закуп
пољопривредног земљишта у својини РС на подручју општине Шамац путем усменог
јавног надметања – лицитацијом и приступило се увођењу у посјед пољопривредних
произвођача који су изабрани као најповољнији понуђачи и који су потписали уговоре
о закупу пољопривредног земљишта у својини РС на подручју општине Шамац

ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ ОДЈЕЉЕЊА ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ И СТАМБЕНО
КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ ЗА 2018. ГОДИНУ
У току 2018. године Одјељење за просторно уређење и стамбено – комуналне послове
је обављало послове из своје надлежности, а које се односи на издавање локацијских
услова, грађевинских и употребних дозвола као и дозвола за уклањање објеката и
легализације бесправно изграђених објеката. Поред наведеног, Одјељење је вршило
припрему и издавање рјешења за обрачун комуналних такси дефинисаних
скупштинским одлукама.
У оквиру Одјељења вршени су и надзори над извођењем грађевинских радова, што од
стране службеника што од стране ангажованих физичких лица одговарајуће струке.

1) Самостални стручни сарадник за управно правне послове
У току извјештајног периода извршени су сљедећи послови:
•
•

пренесени предмети из претходног извјештајног периода
предмети запримљени у току извјештајног периода:

42
121

У наведеном извјештајном периоду, поступајући по поднесеним захтјевима или по
службеној дужности, урађено је:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Допунских рјешења
Локацијских услова
Накнадних локацијских услова
Грађевинских дозвола
Накнадних грађевинских дозвола
Накнадних грађевинских и употребних дозвола
Рјешења о легалности објкета
Употребних дозвола
Рјешења о уклањању објеката
Рјешења о превозу дислокализованог мат. из ријечног корита
Измјена правоснажних рјешења
Рјешења о утврђивању накнаде за уређење земљишта и рента
Рјешења о именовању стручне комисије за технички преглед објеката,
Извјештаја накнаде за 0,3%
Обнављање предмета
Закључака
Статистичких извјештаја о издатим грађевинским дозволама
Дописи Министарству
Обавјештења о допуни захтјева и других, писање захтјева увјерења
и друго,
Припрема нормативних аката
Обрада захтјева кроз ''доку нова''
Праћење прописа
Рад са странкама
Учествовање у раду Комисије приликом легализације објеката
Остали послови

0
1
0
10
1
5
7
8
6
2
0
5
8
4
0
8
12
18
92

Одређени број предмета није завршен из разлога што није ријешено претходно
питање које се најчешће тиче имовинско-правних односа за чије рјешавање су
надлежни судови, те ће се наведени поступци наставити када се ријеши претходно
питање.
2) Самостални стручни сарадник за просторно уређење, урбанизам и грађење
У наведеном извјештајном периоду, поступајући по поднесеним захтјевима или по
службеној дужности, урађено је:
•
•
•
•
•

Локацијских услова
Накнадних локацијских услова
Еколошких дозвола
Увјерења
Извода из важеће просторно-планске документације

15
1
2
25
25

• Потврде
8
• Рјешења за музику уживо
79
• Захтјев за процјену тржишне вриједности
4
• Писање захтјева и друго
107
Поред наведеног је и праћење израде Урбанистичког плана за шире урбано подручје
градског насеља Шамац.
3) Самостални стручни сарадник за стамбено-комуналне послове
У периоду од 01.01.2018. године до 31.12.2018. 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 24 рјешења;
• у поступку по захтјеву странака за прикључење свјетиљке на приватно бројило
запримљено је 101 захтјева и донешено је 101 рјешење;
• у поступку по захтјеву странака за прикључење свјетиљке на приватно бројило
сачињен је 101 уговор са подносиоцима захтјева,
• у поступку по захтјеву странака за обављање превоза дислокализованог и
депонованог материјала поднешено је 7 захтјева и исто толико донешено
рјешења, од тога је одобрено 4, а одбијено 3 је захтјева.
1. комунална такса за кориштење јавне површине
•

•
•

•

у поступку по захтјеву странака којим траже одобрење за кориштење јавне
површине укупно запримљено 56 захтјева по којима је донесено 14 рјешења по
захтјеву странака у сврху кориштења јавне површине као продајног мјеста, 21
рјешења којим је одобрено кориштење јавне површине за постављање љетне
баште, изложбеног пулта или забавних игара, 3 рјешења којим је одобрен прекоп
јавне површине, 17 рјешења којим се одобрава кориштење јавне површине у
посебним приликама (свадбе, сахране, одржавање спортских и културних
манифестација), 1 рјешење којим се одобрава одлагање и држање грађевинског
материјала на јавној површини.
у поступку по службеној дужности утврђена такса за кориштење јавне површине
(стаклене баште) за укупно 9 таксених обвезника;
у поступку по захтјеву странака којим траже одобрење за заузимање јавне
површине (постављање гаража, шупа за огрев и заузимање јавне површине на
зеленој пијаци), донешено је 23 рјешења којима је одобрено заузимање јавних
површина.
у поступку по службеној дужности утврђена такса за кориштење јавне површине
је 300 рјешења за постављање гараже и шупа за огрев.
2. комунална такса за постављену рекламу или рекламни натпис

•

у поступку по службеној дужности рјешењем утврђена такса за постављену
рекламу или рекламни натпис за укупно 87 таксених обезника;

•

у току извјештајног периода обрађено укупно 33 предмета по којима се не води
управни поступак.

3. комунална накнада за трајно кориштење објеката и уређаја заједничке
комуналне потрошње
•
•

у поступку по службеној дужности утврђена такса за трајно кориштење објеката
и уређаја заједничке комуналне потрошње (стамбени простор) је 2038 обвезника.
у поступку по службеној дужности утврђена такса за трајно кориштење објеката
и уређаја заједничке комуналне потрошње (пословни простор) је 219 обвезника.

У току извјештајног периода рађено је на припреми нацрта и приједлога одлука и аката
које доноси Начелник општине и Скупштина општине, а из дјелокруга рада Одјељења.
4) Самостални стручни сарадник за обнову и развој
1. Реализација државног пројекта стамбеног збрињавања повратника у оквиру
Регионалног стамбеног програма;
2. Снимање стања условности стамбених јединица повратника у општини
Шамац
3. Припрема и израда предмјера и предрачуна на инфраструктурним
пројектима за општину Шамац :
• Реализацији пројекта израде артершких бунара у Луговима , Засјеци и
Доњем Хасићу ;
• Предмјер радова за асфалтирање у Луговима, Јеласу, Дуга 7.;
• предмјер и предрачун радова за гробљанске и црквене ограде у
Средњој Слатини, Засавици, Хрватској Тишини и Брвнику
• Чишћење и равнање и уређење платоа кеја на ријеци Сави
• Предмјер за санацију и реконструкцију и надзор над извођењем радова
водопропуста и прелеза за Турсиновац на бари Тишина
• Надзор изведених од стране ДОО „Посавски Борци“ , код обнове и
санације Ватрогасног дома у МЗ Обудовац
• Надзор изведених радова код уређења и ограђивања дворишта ТВЈ
Шамац
4. Имплементација пројекта опоравак од поплава
• рад на састављању листе потенцијалних корисника,
• рјешавање приговора и жалби
• утврђивање и верификација коначне листе објеката за санацију
• утврђивање и верификација коначне листе објеката за нову изградњу
• верификација још једног имена корисника за нову изградњу
5. Издавање увјерења из адресног система општине Шамац
• Увјерења о кућном броју, складу са члан 159. Законом о општем
управном поступку, а за потребе прибављања личних докумената код
МУП РС ПС Шамац.
• Увјерења у складу са члан 159. и 160. Законом о општем управном
поступку, а за потребе лица према РГУ Шамац.
6. Рад у комисији за попис пословних објеката ради успостављања евиденције о
постојећим пословним објектима на подручју дефинисаних градских
грађевинских зона на подручју општине Шамац, а у сврху издавања рјешења
за комуналну накнаду за пословне објекте

ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ ОДЈЕЉЕЊА ЗА ФИНАНСИЈЕ
ОДСЈЕК ЗА БУЏЕТ
-У периоду I-III 2018. године, унесен је усвојени Буџет за 2018. годину у систем
трезора и оперативни буџет за први квартал 2018. године.
Припремљен је и урађен Термински мјесечни план потрошње за 2018. 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 2018. године.
Ажурирана су књижења прихода са 31.12.2017. 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 2017. годину и вршене
припремне радње за Извјештај о извршеној прерасподјели буџетских средстава у
оквиру и између потрошачких јединица за 2017. годину.
Вршене су припремне радње за израду Извјештаја о извршењу буџета за период 01.01.31.12.2017. године.
Урађен Извјештај о раду Одјељења за финансије за 2017. годину.
-У периоду IV-VI 2018. године, припремљен је и унесен у систем трезора оперативни
буџет за други квартал 2018. године. Књижена је сва текућа улазна документација
(изводи банака, улазне фактуре, рјешења за таксе и накнаде пореских обвезника).
Припремљен је и урађен Извјештај о извршеној прерасподјели буџетских средстава у
оквиру и између потрошачких јединица за 2017.годину.
Припремљен је и урађен Извјештај о извршењу буџета за период 01.01.-31.12.2017.
године.
Припремљен је и урађен тромјесечни Извјештај о извршењу буџета за период 01.01.31.03.2018. 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 2017. године, припремљен је и унесен у систем трезора оперативни
буџет за трећи квартал 2018. 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 20192021. године, те на основу истог припремљене и достављене препоруке и смјернице
буџетским корисницима за израду Нацрта Буџета за 2019. годину.

Урађен је Извјештај о извршеним прерасподјелама средстава у оквиру и између
потрошачких јединица за прво полугодиште 2018. године.
Урађен је Извјештај о извршењу буџета за период 01.01.-30.06.2018. године.
-У периоду X-XII 2018. године, припремљен је и унесен у систем трезора оперативни
буџет за четврти квартал 2018. 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 2018. године припремљено је
и достављено свим буџетским корисницима Упутство за израду Ребаланса буџета 2018.
године.
Размотрени су захтјеви буџетских корисника за припрему Ребаланса буџета за 2018.
годину, те припремљен Нацрт ребаланса буџета за 2018. годину. Оганизоване су јавне
расправе о Нацрту ребаланса буџета за 2018. годину и спроведене у периоду од 02.1109.11.2018. године .
По добијању мишљења на Нацрт ребаланса буџета за 2018. годину од Министарства
финансија Републике Српске приступило се изради Приједлога Ребаланса буџета за 2018.
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.
Урађен је Извјештај о извршењу Буџета за период 01.01.-30.09.2018. године.
Анализирани су и размотрени захтјеви буџетских корисника за припрему Нацрта
буџета за 2019. годину, урађен је Нацрт буџета за 2019. годину.
Организоване су јавне расправе на тему Нацрт Буџета Општине Шамац за 2019. годину
у периоду од 03.12.2018. до 10.12.2018. године. Урађен је Извјештај са јавних расправа
о Нацрту буџета за 2019. годину.
По добијању мишљења на Нацрт буџета за 2019. годину од Министарства финансија
Републике Српске приступило се изради Приједлога буџета за 2019. годину, те на исти
смо добили сагласност, а усвојен је на редовној сједници Скупштине општине.
Након Скупштинског усвајања донесени су:
• Буџет Општине Шамац за 2019. годину,
• Одлука о извршењу Буџета Општине Шамац за 2019. годину.
ОДСЈЕК ЗА РАЧУНОВОДСТВО
-У периоду I-III 2018.године,
Ажурирана су књижења са 31.12.2017.године, провјеравана и усаглашавана стања
Главне књиге са пописима на дан 31.12.2017.године, те усаглашавана стања
међусобних обавеза и потраживања са комитентима (ИОС-И).
Урађен је мјесечни финансијски извјештај за децембар 2017. те извјештај о кредитном
задужењу за децембар 2017. године и достављен Министарству финансија.
Спроведена су сва потртебна књижења по кварталном Записнику Пореске управе о
обрачуну и поравнању више и погрешно уплаћених јавних прихода у периоду 01.10. до
31.12.2017. године.
На основу Извјештаја из јединствене евиденције о приављеним и уплаћеним порезима
за период 01.01.-31.12.2017.године добивеног од Министарства финансија РС - Пореска
управа, извршена су сва потребна књижења у складу са Правилником о систему

порескг 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 2018.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 2017.годину.
Урађен је мјесечни финансијски извјештај за јануар 2018. године и фебруар 2018.
године у складу са новим Правилником о финансијском извјештавању буџетских
корисника.
Урађени су мјесечни извјештаји о кредитном задужењу Општине Шамац за јануар и
фебруар 2018. године.
Обрађена је и поднесена ПДВ пријава за јануар и фебруар 2018.године, те ретроактивно
поднесене ПДВ пријаве за децембар, новембар, октобар и септембар 2017. године
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 од 07.12.2017. године о спровођењу четири
Мултилатералне компензације и цесије у 2018. 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. Након спроведене прве обавезне МЛК, по коначном извјештају од
23.01.2018. године Општина Шамац измирила је своје пријављене обавезе у износу од
6.175,68 КМ, односно истовремено је намирено 6.175,68 КМ.
Урађен је Извјештај о раду Одјељења за финансије – Одсјека за рачуноводство за
2017.годину, те вршене припреме података за израду Информације о наплати прихода.
-У периоду IV-VI 2018.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 2018. године. те мјесечни
финансијски извјештај за април и мај 2018. године.

Урађени су мјесечни извјештаји о кредитном задужењу Општине Шамац за март, април
и мај 2018. године и исти достављени Министарству финансија, те ПДВ пријаве за
март,април и мај 2018. године.
Урађен је консолидовани квартални финансијски
31.03.2018.године.

извјештај за период 01.01.-

Урађен је статистички Упитник везан за финансијску статистику у образовању за
период 01.01.2017. до 31.12.2017. године.
Урађен је годишњи извештај о инвестицијама Општине Шамац за 2017. годину.
Спроведена је друга обавезна МЛК, по коначном извјештају од 24.04.2018. године
Општина Шамац измирила је своје пријављене обавезе у износу од 13.326,30 КМ,
односно истовремено је намирено 13.326,30 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 01.01. до
31.03.2018. године.
Током другог тромјесечја вршено је издавање увјерења из евиденције из дјелокруга
рада Одсјека, те вршено покретање извршних поступака и сачиљавање споразума о
плаћањима у ратама.
-У периоду VII-IX 2018.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, те одговарајућа
плаћања и поравнања, као и израда разних извјештаја за потребе рада Одјељења и
служби.
Урађени су мјесечни финансијски извјештаји за јуни, јули и август 2018.године.
Урађен је консолидовани квартални финансијски
30.06.2018.године.

извјештај за период 01.01.-

Урађени су мјесечни извјештаји о кредитном задужењу Општине Шамац за јуни, јули и
август 2018.године, те ПДВ пријаве за јуни, јули и август 2018, године.
Спроведена је трећа обавезна МЛК, по коначном извјештају од 24.07.2018. године
Општина Шамац измирила је своје пријављене обавезе у износу од 2.508,36 КМ,
односно истовремено је намирено 2.508,36 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 01.04. до
30.06.2018. 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 периоду имали смо провјеру статуса препорука датих у ревизорском извјештају
број РВ061-16 о ревизији консолидованих финансијских извјештаја Општине Шамац за
2015. годину и документације која поткрепњује проведеност препорука коју је вршила
Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске. У складу са захтјевима
ревизорског тима припремили смо и доставили сву тражену документацију на провјеру
и испитивање, обезбиједили радни простор и контакт особу за сарадњу са ревизорским
тимом док је исти боравио и радио провјеру у просторијама општине.
-У периоду X-XII 2018.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
2018.године.
Урађен је консолидовани квартални финансијски извјештај за период 01.01.30.09.2018.године.
Урађени су мјесечни извјештаји о кредитном задужељу Општине Шамац за септебмар,
октобар и новембар 2018.године, те ПДВ пријаве за септембар, октобар и новембар
2018. године.
Спроведена је четврта обавезна МЛК, по коначном извјештају од 23.10.2018. године
Општина Шамац измирила је своје пријављене обавезе у износу од 106.76 КМ, односно
истовремено је намирено 106.76 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
30.09.2018. 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.
Током 2018. године вршено је евидентирање и књижење основних срестава у помоћној
књизи нефинансијске имовине у сталним средствима (ван система трезора).
Вршено је и књиговодствено евидентирање враћања (поврата) и прекњижавања више
или погрешно уплаћених јавних прихода која реализују надлежна одјељења
општине/градова а на основу Рјешења и Књижних обавијести Министарства финансија
– Пореске управе Републике Српске.

ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ СЛУЖБЕ ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ
И ПОСЛОВА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИНЕ
Служба за друштвене дјелатности и послове 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 2018. 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 2018.годину,
- Стратегији локалног економског развоја општине Шамац и Пројектима
дефинисаним за 2018 годину,
- Редовним задацима и активностима Службе, утврђеним у Програму рада за
2018. годину,
- Другим активностима, с обзиром на актуелна дешавања и указане потребе.
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 2018.годину
1. Приједлог Програма и календара културних активности у 2018 години;
2. Извјештај о раду Начелника општине Шамац и општинске управе у 2017
години;
3. Извјештај о додјели једнократне новчане помоћи лицима која се налазе у
стању ванредне социјалне потребе у 2017.години;
4. Информација о раду и функционисању система цивилне заштите општине
Шамац;
5. Извјештај о успјеху и владању ученика ЈУ Средњошколског центара „Никола
Тесла“ Шамац на крају првог полугодишта за школску 2017/2018 годину;
6. Информација о стању и материјално-економском положају пензионера на
подручју општине Шамац;
7. Информација о демографском стању на подручју општине Шамац са
подацима о броју умрлих,рођених и вјенчаних у 2017.години;
8. Извјештај о стипендирању студената и ученика на подручју општине Шамац
у школској 2017/2018;
9. Информација о раду невладиних организација и удружења грађана на
подручју општине Шамац у 2017 години;

10. Извјештај о утрошку средстава за превоз ученика на подручју општине
Шамац у 2017. години и план расподјеле средстава за превоз ученика у 2018.
години;
11. Информација о извршеном упису ученика у прве разреде Средње школе
“Никола Тесла“ и основних школа на подручју општине Шамац за школску
2018/2019 годину;
12. Приједлог Омладинске политике општине Шамац за период 20182020.године
13. Информација о раду и стању предшколског, основног и средњег образовања
и успјеху ученика на крају школске 2017/2018. године;
14. Информација о стању у области културе и културним манифестацијама
одржаним на подручју општине Шамац у 2018. 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 2018
годину
У оквиру друштвених дјелатности у 2018 години рађено је, у области:
ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ
Здравствену заштиту становништву општине пружао је Дом здравља Шамац и Центар
за хемодијализу,
Посебан акценат у извјештајној години дат 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 ког 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 дат 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 три процедуре асистиране репродукције – вантјелесне
оплодње у износу од 7.500,00 КМ
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 2018. године установа је добила и наставила следеће:
Из средстава Општине Шамац
Донације:
- за двориште пењалице,четири љуљашке и двије клацкалице.
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 80-оро дјеце у I разред основне школе, од чега:
•
•

за подручје О.Ш. Шамац укупно ........33 ученика
за подручје О.Ш. Црквина укупно......17 ученика

•
•

за подручје О.Ш. Г.Слатина укупно... 6 ученика
за подручје О.Ш. Обудовац укупно....24 ученика

Јавна Установа Основна Школа“Шамац“ је веома добро опремљена и услови за рад
су веома добри. Основну школу у Шамцу похађа 422 ученика.
Јавна Установа Основна Школа“Србија“ Црквина
Основну Школу у Црквини похађа укупно 216 ученика.
Јавним Установa Основна Школа“ Г.Слатина“Г.Слатина
Основну школу у Г.Слатини похађа 135 ученика.
Основна Школа „Обудовац“Обудовац
Основну школа у Обудовцу похађа 282ученика.
- Начелник општине донио је Закључак да се одобрава исплата средстава из буџета
Општине
Шамац
у
укупном
износу
од
8.000,00
КМ
(словима:осамхиљадаконвертибилнихмарака) (100,00 КМ по ученику) на име
помоћи родитељима чија дјеца се у уписују у први разред основних школа на подручју
општине Шамац у школској 2018/2019 години.
- Начелник општине донио је Закључак да се одобрава испалата средстава из буџета
Општине Шамац у укупном износу од 900,00 КМ( 9x100,00 KM) на име помоћи
породицама које поред „првачића“ имају још двоје или више дјеце школског узраста
основне или средње школе на подручју општине Шамац у школској 2018/2019 години.
- Начелник општине донио је ОДЛУКУо новчаној накнади породицама са четворо и
више дјеце на подручју општине Шамац у 2018. години
- Начелник Општине Шамац одобрио је ЈУ Средњошколском центару „Никола
Тесла“Шамац
из
Шамца,
новчана
средства
у
износу
од
1.600,00КМ(словима:хиљадушестстотинаконвертибилнихмарака и 00/100 ) на име
трошкова превоза ученика поводом наградне екскурзије у Нови Сад.
- Начелник општине донио је Закључак ученицима генерације за четири основне школе
у износу од 400,00 КМ и три ученика генерације СШЦ Шамац у износу од 300,00 КМ
школске 2017/2018 године.
- Закључком Начелника општине одобрен је износ трошкова превоза ученика основних
школа на подручју општине Шамац за школску 2017/2018 годинеа средства ће бити
уплаћивана мјесечно( за фебруар,март,април,мај и јун) на текуће рачуне родитеља
ученика чији се трошкови превоза у складу са цијеном мјесечне карте у јавном
превозу.
- Закључком Начелника општине Одобрена је исплата средстава из буџета Општине
Шамац
у
укупном
износу
од
1.400,00
КМ
(словима:
једнахиљадаичетиристотинеконвертибилнихмарака) за четири ученика средње
школе (350,00 КМ по ученику) на име помоћи родитељима ученика која су прошла
на конкурсу и добила позив за Истраживачку станицу „Петница“ код Ваљева.
- У свим школама сачињена је Информација о упису дјеце у I разред основне школе.
- Донијета Одлука о приједлогу уписних подручја основних школа на подручју
општине Шамац

- „Програм припреме дјеце пред полазак у школу „ одвијао се у
Програм је трајао три мјесеца по три сата.

О.Ш.“Обудовац“.

ЈУ СШЦ „ Никола Тесла“ Шамац
У току 2018 године ЈУ Средњошколски центар „Никола Тесла“ Шамац није вршио
опремање нити адаптацију објекта. Средњу Школу у Шамцу за школску 2017/2018 год.
похађало је 462 ученика.
Општина Шамац у школској 2017/2018 суфинансираће трошкове превоза ученика
(путника) Средње школе „Никола Тесла“ Шамац за пет мјесеца другог полугодишта.
Трошкове превоза ученика у првом полугодишту финансираће родитељи ученика, а дио
трошкова превоза ученика у другом полугодишту финансираће Општина Шамац.
Сачињене су Информације о:
-

Упису ученика у I разред Средње школе
Информација о раду и стању средњег образовања 2017/2018.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 2018.године;
-

-

расписан Конкурс за додјелу стипендија 2017/2018 године и извршено
закључивање уговора са стипендистима који се школују на разним
високошколским установама
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 2017/2018

БИБЛИОТЕКАРСКА ДЈЕЛАТНОСТ
Библиотекарска дјелатност на подручју општине располаже од око 19.247 књижних
јединица .
Што се обнове Библиотеке тиче није било никаквих адаптација,.
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.
Ове године отворен је Центар за културу Шамац гдје се одвијају сва културна
дешавања на подручју општине Шамац.
Тако је у 2018 години:
-

-

организовано више културних манифастација и свечаних академија,
Светосавска, Видовданска и Божићна академија, књижевне вечери,
позоришне представе, смотре фолклора као и изложбе ликовних
стваралаца.
Организоване су традиционалне манифестације и то:
„Шамачко прољеће 2018. године“
„Божићни концерт“,
„Светосавска бесједа“,
„Васкршње фолклорно вече“
„Видовдански сабор“ ,и

Вјерски објекти
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 2018. 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.
У 2018 години нису вршени никакви радови на адаптацији канцеларије Спортског
савеза, као ни додатно опремање исте.

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 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 2018.години

ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ СЛУЖБЕ ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Служба за локални економски развој општине Шамац обављала је у 2018.
години 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 је у току извјештајног
периода вршила послове у складу са свим актуелним дешавањима и сталним
потребама.
У току извјештајног периода вођене су активности на реализацији сљедећих
пројеката:
- Изградња отвореног терена за мале спортове у мјесној заједници Доња Слатина –
одобрено од стране Министарства породице, омладине и спорта РС 5.000,00 КМ. Прва
фаза пројекта, која се тиче припремних радова, је завршена.
- Повезивање мјесних заједница Брвник и Баткуша – Асфалтирање пута у дужини од
820,35 метара – пројекат одобрен у оквиру ИФАД Програма, који проводи Јединица за
координацију пољопривредних пројеката при Министарству пољопривреде, шумарства
и водопривреде Републике Српске.
- Изградња артешког бунара у мјесној заједници Ново Село 2 – одобрено у склопу
Пројекта развоја руралног пословања, финансираног од стране Међународног фонда за
развој пољоривреде – ИФАД и општине Шамац.
- Изградња гробљанске капеле на централном градском гробљу за повратничка мјеста
Турсиновац, Тишина и Шамац – пројекат одобрен од стране Министарства за људска
права и избјеглице БиХ (50.000,00 КМ). Радови на терену су у току.
- Асфалтирање пута у мјесној заједници Лугови – Пројекат одобрен од стране
Министарства за људска права и избјеглице БиХ (50.000,00 КМ).
- Реконструкција, санација и изградња индивидуалних објеката Рома са подручја
општине Шамац – Одобрена средства од стране Министарства за људска права и
избјеглице БиХ, у износу од 44.726,18 КМ.
- Санација споменика Жртвама рата 1941-1945 у градском парку у Шамцу – расвјета –
Пројекат одобрен од стране Министарства рада и борачко инвалидске заштите
Републике Српске (2.000,00 КМ).
- Израда и постављање заштитне ограде код цркве у Хрватској Тишини – Пројекат
одобрен од стране Министарства за људска права и избјеглице БиХ, одобрен износ
средстава од 11.125,00 КМ.

- Изградња ограде око католичког гробља у Средњој Слатини – Пројекат одобрен од
стране Министарства за људска права и избјеглице БиХ. Укупна вриједност пројекта
износи 12.870,00 КМ.
- Изградња бунарске кућице и паркинга код артешког бунара у Доњем ХасићуПројекат одобрен од стране Федералног министарства расељених особа и избјеглица.
- Програм за опоравак од поплава УНДП – стамбено збрињавање
• Трајање пројекта је од септембра 2017. године до фебруара 2020. године.
• У општини Шамац је планирана изградња 4 и санација 17 стамбених објеката. У
складу са тим Општина Шамац је:
- Обезбиједила основну комуналну инфраструктуру за ове стамбене објекте,
- Ослободила или преузела обавезу плаћања свих такси и накнада за кориснике
пројекта у поступку реализације пројекта (изградња, санација и реконструкција
стамбених објеката и економске подршке),
- Обезбиједила суфинансирање у исносу од по 5.000,00 КМ за новоизграђене
објекте (укупно 20.000,00 КМ),
- Обезбиједила урбанистичку сагласност, грађевинску и употребну дозволу и све
остале потребне сагласности и дозволе за изградњу и кориштење стамбених јединица.
- Укупна вриједност израдње 4 стамбене јединице (без комуналне инфраструктуре)
износи 161.370,65 КМ.
- Укупна процијењена вриједност санације и реконструкције 17 стамбених
јединица је око 110.500,00 КМ.
• У оквиру економске компоненте пројекта, тренутно се врши одабир корисника
и прилагођавање пакета подршке на основу проведене анализе услова живота и
потреба угроженог становништва на подручју Општине Шама.
- Пројекат Вијеће Европе – Тежиште ове године је подршка омладини. Формирана је
Омладинска организација општине Шамац, коју је Вијеће Европе подржало са 5.000,00
КМ за набавку опреме за уређење просторије. Да би се могло аплицирати на сљедеће
јавне позиве из ове области Скупштина општине Шамац је донијела Омладинску
политику.
- Про - будућност – У септембру 2018. године отворен је Јавни позив за мале грантове,
на који су могли аплицирати Удружења грађана, НВО, Омладинске организације и
друге институције. Општина Шамац, као учесник у овом пројекту анимирала је Јавну
установу Центар за културу, Плесни студио Принцес, Омладинску организацију Шамац
и друге да узму учешће на инфо дану у Модричи, како би адекватно припремили
апликацију за јавни позив.
- Асфалтирање улица у Јасенику и улице Немањића 3 – Пројекат одобрен од стране
Владе РС, укупна вриједност 400.000,00 КМ.
Истичући значај заштите биодиверзитета општине Шамац, битно је споменути
да је покренут поступак правне заштите природног подручја за проглашење заштићене
зоне мочварно – барског комплекса Тишина код Завода за заштиту културно –
историјског и природног наслијеђа Републике Српске.
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.
У оквиру сарадње са УНДП у БиХ у току је реализација пројекта Локални
интегрисани развој (ЛИР) – УНДП. Пројекат ''Локални интегрисани развој'' ЛИР је дио
програма локалног развоја и запошљавања који финасира ЕУ са 19 милиона еура, а

којег имплементира Развојни програм Уједињених нација УНДП. Пројектом је
обухваћена укупно 21 партнерска општина-град које су изабране да учествују у
пројекту ''ЛИР'' од којих је 13 које су већ учествовале у пројекту Локални интегрисани
развои (ИЛДП 1 и ИЛДП 2) међу којим смо и ми. Дакле, кроз овај пројекат је урађена
Стратегија развоја 2011-2020. године, урађена анализа - Евалуација имплементације
интегрисане стратегије локалног развоја за период 2011-2015. година, прошло се кроз
процес и урађена Ревидовану стратегија развоја за период 2016.-2020. година.
Пројекат ''Локални интегрисани развој'' има за циљ да:
1. Пружи економску помоћ партнерским општинама/градовима с циљем
опоравка од поплава подручјима погођеним поплавама,
2. Пружање подршке локалном економском развоју и локалним невладиним
организацијама и унапређењу друштвеног развоја те имплементацији мјера усмјерених
на структурно запошљавање путем локалног интегрисаног развоја.
Пројекат ЛИР ће партнерским општинама и градовима пружити подршку у:
1. Изради локланих развојних стратегија,
2. Јачању капацитета за управљање развојем,
3. Успостављању и јачању партнерстава јавног, приватног и невладиног сектора,
4. Реализацији пројеката који произилазе из локалних стратегија,
5. Праћењу укупних развојних ефеката и
6. Посебна пажња посветиће се унапређењу конкурентности локалних економија
и стварању могућности за запошљавање.
Из овог програма реализовани су пројекти ''Изградња артершког бунара Лугови''
и ''Опремање комуналног предузећа до чистих и уређених зелених јавних површина''.
- Реализација пројекта Свјетске банке ''Побољшање локалног окружења за инвестирање
(ЛИФЕ)'' - Уз помоћ Међународне финансијске корпорације (ИФЦ) као чланице
групације Свјетске банке у току 2018. године реализоване су сљедеће активности:
- Извршено 6 посјета (3 посјете са ИФЦ и 3 са представницима Министарства за
економске односе и регионалну сарадњу) компаније производне оријентације у
сектору пољопривреде и прехране.
- Учешће у обукама (промоција инвестиција, сервисирање инвеститора и
постинвестициона подршка, улога и значај постинвстиционе подршке).
- Учешће у раду Сарадничке мреже,
- Идентификација инвестиционих потенцијала општине,
- Ажурирање (израда) инвестиционог профила општине,
- Ажурирање листе инвестиционих подстицаја,
- Евидентирање потенцијалних инвеститора и инвестиционе активности у
општини,
- Рјешавање отворених питања инвеститора.
Обзиром да је као дио Службе за локални економски развој и реферат који се
тиче послова јавних набавки, у наставку слиједи кратка презентација послова који су се
обављали из ове области. У периоду од 01.01.2018. године до 31.12.2018. 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 понуде, 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 78 директних споразума за набавку робе,
услуге и радова.
• У складу са чланом 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 21
(двадесетједан) конкурентски захтјев за достављање понуда са објавом
обавјештења на порталу Агенције за јавне набавке БиХ.
• На основу члана 14. става (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. У посматраном периоду општина Шамац провела је 6
(шест) отворених поступака са објавом обавјештења на порталу Агенције за
јавне набавке БиХ и у „Службеном гласнику БиХ“.
• Од укупног броја отворених поступака, 5 (пет) отворених поступака се односи
на набавку радова на инфраструктурним пројектима у општини Шамац у
сарадњи са државним, односно ентитетским министарствима у БиХ.
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 пројектних апликација, а самим тим и повлачењу финансијских
средстава како пред домаћим, тако и пред страним институцијама. У 2018. 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 јавних позива нису објављени резултати закључно са даном извјештавања, док је
за дио потписан Уговор у току извјештајног периода, али реализација истог није почела
у предметној години.
Служба за локални економски развој општине Шамац врши све
административно – техничке послове за функционисање Привредног Савјета општине
Шамац. У току извјештајног периода вршене су активности на унапређењу рада Савјета
за привреду општине Шамац, који укључује представнике пословног и јавног сектора.
У оквиру извјештаја о раду ове Службе неопходно је joш споменути да су у
2018. години реализоване активности на припреми документације за надзорну провјеру
Система управљања квалитетом по захтјевима стандарда ИСО 9001.2015, реализована
надзорна провјера система менаџмента квалитетом према захтјевима стандарда TRCert.
ISO 9001-2015. Налаз и оцјена повјерилачког тима TUV Rheiland из Београда је да је
Општинска управа општине Шамац успоставила и одржава ефикасан систем
менаџмента квалитетом према захтјевима стандарда TRCert. ISO 9001-2015. У оквиру
овог дијела активности за провјеру је урађено сљедеће:
- упитник и испитивање задовољства корисника услуга Општинске управе,
- упитник и анализа задовољства запослених у Општинској управи,
- извјештаји о раду организационих јединица – о реализацији планова
организационих јединица,

- урађена анализа процеса који се примјењују у Општинској управи,
- реализована је интерна провјера система ISO и Извјештај о интерној провјери
система,
- организована је и реализована надзорна провјера система менаџмента квалитетом
према захтјевима стандарда TRCert. ISO 9001-2015.

ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ ВАТРОГАСНЕ ЈЕДИНИЦЕ
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. Наведеном
одлуком дефинисана је дјелатност, надлежност, организовање, финансирање као и
друга питања везана за функционисање Територијалне ватрогасне јединице Шамац.
Ступањем на снагу поменуте Одлуке 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 одсјек у оквиру
општинске управе Шамац.
Своје активности Територијална ватрогасна јединица Шамац спроводила је у складу са:
- Законом о заштити од пожара Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске“, број 71/12)
- 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
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
Обављање других послова у еколошким и другим несрећама.

3. Финансирање
Финансирање Територијалне ватрогасне јединице врши се у складу са Чланом 12.
Одлуке о оснивању Територијалне ватрогасне јединице Шамац, као и члановима 78, 79.
и 81. Закона о заштити од пожара Републике Српске.
4. Бројно стање
У 2018. 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 општу управу, на пословима чистачице/курира и радник одјељења за финансије, на
пословима књиговође.
Сва радна мјеста предвиђена Правилником о организацији и систематизацији радних
мјеста Општинске управе Шамац су попуњена. У сталном радном односу је 14
(четрнаест) радника и 1 (један) радник на одређено вријеме.
5. Возила и опрема
Возила
Територијална ватрогасна јединица посједује следећа возила:
- ФАП 1620 - Навално ватрогасно возило (вода, пјена, топ,)
- ТАМ 150 – Навално ватрогасно возило (вода)
- Dodge – 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
Возило Dodge тренутно није у употреби због проблема на мотору.
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.

Лична опрема

Скупна опрема
Врста
Усисна цријева
Потисна
цријева

„Б“
„Ц“

Комада
9
7
29

Млазнице
Табела 1
Апарати за
поч. гашење
пожара

„Ц“
„Б“
Пјена
„S“

10
2
3
8

CO2

1

Пјенило
Љестве
Свјетиљка
Врста
Радна одијела
Радно/инт. одијела зимска
Интервенцијска одијела
Шљемови/ кациге
Радна (интервенцијска) обућа
Изолациони апарат за дисање
Напртњача
Заштитна маска
-

Комада
15
15
13
15/10
15
4
13
10

30 Л
3
4
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 1 ком,
Пумпа за воду „Хонда“ са опремом – 2 ком

- и крампови,лопате и сјекире .

6. Објекти
Као што је познато, у току 2015. године у склопу пројекта „CESTA“ извршена је обнова
мањег објекта ТВЈ Шамац. Финансијер пројекта била је организација USAID, дoк је
имплементатор пројекта била организација CRS.
Од поплаве 2014. године, па до данас, више пута су вршене контроле и прегледи
објекта ватрогасног дома, како од стране инспектората за експлозивне 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 кориштење, 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. Један дио просторија на спрату је уступљен
на кориштење кајак кану рафтинг клубу „ушће“ који користе као канцеларијски
простор и простор за одлагање опреме. У дијелу ватрогасног дома који није обновљен
након поплаве из 2014. године, уз дјелимичну адаптацију простора бивше кафане,
изграђено је још једно гаражно мјесто, и изведени радови у дијелу објекта предвиђеном
за сервис за противпожарне апарате и саниран дио међуспратне конструкције која се
обрушила још 2013. године. Такође, у 2018. години извршена је и реконструкција
Ватрогасног дома у Обудовцу , гдје је уложено око 15.000,00 КМ за наведене радове,
тако да Територијална ватрогасна јединица сада има сталну дежурну екипу на подручју
Обудовца.

7.Оперативне активности
7.1 Пожари
Извјештај о пожарима и интервенцијама ТВЈ Шамац у 2018. години
Мјесец
I
Класификација пожара:
СТАМБЕНИ
ОБЈЕКТИ
(стан, кућа, викендица)
ИНДУСТРИЈСКИ И
ПОСЛОВНИ
ОБЈЕКТИ
ПОМОЋНИ
ОБЈЕКТИ
(штале, гареже и сл)
ПОЖАР НА
ИНСТАЛАЦИЈАМА
(плин,
електроинсталације)
ПОЖАР ДИМЊАКА 3
ПОЖАР
КОНТЕЈНЕРА
ШУМСКИ ПОЖАРИ
ПОЖАР НА
САОБРАЋАЈНОМ
СРЕДСТВУ
ПОЖАРИ НИСКОГ
РАСТИЊА (ливаде,
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Анализом броја и врсте пожара у 2018. години, у односу на број и врсту пожара у 2017.
години, примјећује се смањење броја пожара, чему су допринијели временски услови
који су владали у току 2018. године.
Број пожара на контејнерима и оџацима је и у 2018. години остао у дијапазону од 7 до 9
пожара годишње, међутим и поред тога сматрамо да је девет пожара годишње на
контејнерима много за мјесну заједницу величине Шамца и да се морају повести
одређене активности на смањењу тог броја.

7.2 Дежурства
У току 2018. године, Територијална ватрогасна јединица обављала је више врста
дежурстава и то:
- Дежурство на дјечијој спортској манифестацији „Отворена забавна школа
фудбала“
- Дежурство при уништавању минско експлозивних средстава
- Дежурство на туристичком манифестацији „ Котлићијада“ Обудовац,
- Дежурство на другим културним, спортским и осталим манифестацијама,
- Дежурство на жељезничкој станици због цурења бензина из вагон-цистерни.
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
- Асистенције предузећу „Хигра“ при испитивању водоводне мреже,

-

Асистенција Основној школи Црквина при уређену дворишта,
Асистенција Основној школи Шамац при уређењу фискултурне сале,
Асистенција Основној школи Обудовац на уређењу рукометног игралишта,
Асистенције при уређивању других јавних објеката и др.

8. Техничко опремање
У току 2018. године Територијална ватрогасна јединица Шамац није имала ниједну
капиталну инвестицију набавке личне или скупне опреме или другог вида техничког
опремања јединице.
Договором између ватрогасних јединица регије Добој, све ватрогасне јединице регије
Добој одрекле су се могућности кандидовања пројеката техничког опремања
ватрогасних јединица од стране Ватрогасног савеза Републике Српске, у корист
ватрогасних јединица Шамац и Дервента, гдје је планирано за Шамац набавка
специјалног ватрогасног возила оквирне вриједности 350.000,00 КМ и набавка
командног ватрогасног возила оквирне вриједности 60.000,00 КМ уз суфинансирање
Општине Шамац у износу од 10.000,00 КМ.
Такође, током 2018 године извршена је генерална поправка мотора на возилу МБ 1622
зглобна платформа, тако да су сва расположива возила доведена у функционалнио
стање прије почетка сезоне пожара.
Поред ремонта возила извршено је опремање ватрогасаца личном опремом тако да је
ватрогасно особље униформисано у складу са Правилником службе у ватрогаству.
9. Превентива
У 2018. години за организовано спровођење првентивних мјера заштите од пожара
донесен је План заштите од пожара општине Шамац који се може сматрати
стратешким документом за даље функционисање заштите од пожара.
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, као што је већ поменуто у дијелу који се односи на ватрогасне вјежбе и
предавања, у 2018. години посебан акценат је стављен на развијање свијести о
превентиви код локалног становништва. Поред правила поступања у случају пожара,
приликом ватрогасних вјежби и предавања у основним школама на територији општине
Шамац, извршено је и упознавање са превентивним мјерама.
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. ФИНАНСИРАЊЕ
Планирани буџет за 2018. годину је износио 113.700,00 КМ. Након детаљног увида
Начелника општине и његовог кабинета у стање опреме и објеката које користи ТВЈ
Шамац утврђено је да се хитно мора приступити санацији постојећег стања, те да су
средства предвиђена буџетом за 2018. годину недовољна, па је предложено СО-е
Шамац да се ребалансом буџета повећају средства за 14% односно, за 16.300,00 КМ
што је скупштина и усвојила.
Након ребаланса буџет је износио 130.000,00 КМ од чега је реализовано 92.361,00 КМ.
Средства доспјела на рачун општине Шамац по основу члана 81. ЗОЗОП
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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 2018. године ТВЈ Шамац је предложила и реализовала
следеће пројекте:
-

Генерална поправка мотора на возилу МБ 1622 и довођење у стање сигурне
функционалности са редовним одржавање возила,
реконструкција ватрогасног дома у Обудовцу,
реконструкција и адаптација дијела дома у којем се некад налазила кафана у
простор за гаражу једног ватрогасног возила са карактеристикама
аутомеханичарске радионице и простора за сервис противпожарних апарата за
почетно гашење пожара.

Поред горе наведеног, у личну опрему ватрогасаца (ватрогасне унформе и обућа)
уложено је 4.500,00 КМ.

Број: 01-052- 24 /2019
Шамац, март 2019. године
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__________________________
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