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УВОД
Туристичка организација општине Шамац у складу са Законом о туризму у
Републици Српској и одредбама Статута Туристичке организације општине Шамац,
планира реализацију пројеката на подстицању и развоју туристичких потенцијала
овога краја. Ови пројекти ће бити остварени уз сарадњу са јединицом локалне
управе и осталим факторима из туристичког сектора у Републици Српској и Босни и
Херцеговини. Реализацијом већ одобрених пројеката створени су предуслови за
припрему нових пројеката из области туризма, екологије али и привредних
дјелатности, које су непосредно повезане са туристичком индустријом, као што је
угоститељство, послови туристичких агенција, превозничких предузећа, израда
сувенира и друге дјелатности које могу постати саставни дио укупног економског
развоја општине Шамац. У претходним годинама под утицајем рецесијске кризе и
природних непогода, пословало се са смањеним капацитетом. У наведеном периоду
ћемо приступити изради већег броја пројеката који ће бити упућени према ресорним
и државним министарствима и изради пројеката прекограничне сарадње према
ИПА фондовима.
Туризам је динамичан производ и чини га сарадња између много актера. Главне
активности Туристичке организације у периоду 2017. године ће се односити на
унапређење и промоцију туристичке понуде и туристичког производа, подизање
свијести о потреби снажнијег учешћа привредних и других субјеката у развоју
туристичке понуде. Повезивање културе и туризма ће нам омогућити да покажемо
лијепо лице наше заједнице и да обликујемо неку „причу“ са којом ћемо наступати у
односу на остале актере.
У складу са наведеним припремљен је Програм рада Туристичке организације
општине Шамац за период 2017. године.

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ:
•

У априлу ТО је радила на ажурирању података на сајту (будући да су
застарили), такође смо направили андроид апликацију за смарт телефоне ,
која је бесплатна и доступна свима. На њој су сви релевантни подаци о
општини као и све сервисне информације о смјештају (хотели, мотели,
приватни смјештај и сл.), природним љепотама, културно-историјским
споменицима. Она приказује слику нашег града са свим његовим садржајима.
Посјетили смо Гастро сајам у Модричи и Сајам туризма у Бијељини. Активно
смо учествовали у обиљежавању Дана општине и Међународне ревије
фолколора. Организовали смо двије кино-пројекције и позоришну представу
за дјецу.

•

У мају смо почели консултације са удружењима грађана и невладиним
сектором око заједничког наступа и брендирања нашег туристичког
производа. Учествовали смо на 13. Семинару локалне францускобосанскохерцеговачке сарадње који је одржан у Јајцу уз учешће представника
око 40 општина. Учествоваћемо у обиљежавању Дана школе и годишњег
концерта плесне групе “Принцес“. Створићемо фејсбук страницу Туристичке
организације као вид промоције. Један од важнијих циљева је настављање
пројекта везаног за баре Одмут и Тишина који је у току. У Шамцу су одржане
двије сесије на ову тему те је подручје Тишинске баре и Одмута као и дио око
тих локација ушло заједно са још двије локације на подручју Босне и
Херцеговине у пројекат као могућа заштићена еко зона са стаништем ријетких
птица, што је подржано и од стране Скупштине општине. Такође смо имали
двије кино-пројекције и двије позоришне представе.

•

У јуну планирамо наставак сарадње са регионалним Туристичким
организацијама, посебно са Дервентом, Модричом и Бродом. Туристичка
организација је у пројекту „Регионални туристички пакет“ узела учешће као
партнер. Овај пројект је први овог типа у Републици Српској и у њему све
општине регије Добој учествују и направиле су регионалну туристичку понуду
која има за циљ развој туристичког производа, изградњу капацитета
туристичких заједница, промоцију и заштиту историјског наслијеђа те
могућности сваке локалне заједнице које може понудити кроз пакет. Овакви
пројекти су одобрени од стране ЕК и припрема пројекта за имплементацију је
у реализацији као и остварени контакти са Р.Хрватском (Славонски Брод) и
Р.Србијом (Краљево)око остваривања прекограничне сарадње у области
туризма . У оквиру пројеката прекограничне сaрадње Туристичка организације
Шамац планира да у оквиру својих могућности, ради на реализацији и
припреми више пројеката у којима ће узети учешће као партнер. Организују
се три састанка (Шипово,Козарска Дубица и Дервента) на којима планирамо
да активно учествујемо. Циљ нам је умрежавање туристичких организација и
заједничко наступање према разним фондовима. У јуну
планирамо да
завршимо другу фазу постављања туристичке сигнализације. Комплетна
процедура која је законом предвиђена је спроведена од стране ТО Шамац и
изабран је најповољнији извођач чију понуду је верификовао Управни одбор.
Пројекат садржи двије фазе, прва се односи на град, а друга на мјесне
заједнице. Прва фаза-постављање туристичких знакова на подручју града је и
реализована 2014.-те год. Њу сачињава 14 локација са 45 табли, двије табле
добродошлице као и мапа града те уређење огласног паноа на градском тргу.
Реализација друге фазе планирана је у првој половини ове године. Укључује
постављање 16 табли у осам мјесних заједница од којих су четири
повратничке. Такође у јуну ћемо присуствовати редовном састанку у
Министарству трговине и туризма. Двије кино –пројекције и позоришне
представе.
У јулу планирамо штампање промотивног материјала. Сматрамо да је то један
од основних предуслова за успјешну презентацију укупне туристичке понуде
општине Шамац. У оквиру финансијских могућности планирано је издавање
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•

•
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•

брошура у којим ће бити наведени сви туристички потенцијали наше општине.
Посјете страних и домаћих туриста, привредних делегација, спортских ловаца,
спортиста и културних радника нашем подручју, као и наступи на сајмовима са
властитом понудом, гостовања КУД-ова у земљи и иностранству, захтијевају
квалитетан и допадљив промотивно-пропагандни материјал ( брошуре,
проспекти, видео материјал о општини Шамац и мапе ). У току 2015.-те
туристичка организација је учествовала у пројекту „Дигитални туристички
итринерер БИХ“ који је остварен у сарадњи са „РОТОР“.-ом, Организацијом за
развој туризма регије Добој. Ту сарадњу ћемо наставити и даље у циљу
промовисања и дигитализовања туристичких атракција
уз употребу
савремених средстава промоције (Гоогл мапирање, друштвене мреже, смарт
пхоне апликације, ТВ емисије, јоутубе канал и др). Сви туристи који су у
транзиту кроз БИХ могу на својим смарт телефонима добити готове туристичке
руте, задржати се дуже на промовисаним дестинацијама и остварити већу
привредну добит. Двије кино-пројекције и позоришна представа Насттеатра
из Бања Луке .
У августу ћемо дати свој допринос у организовању „Котлићијаде“ на Јекућа
језерима, манифестацији која је већ постала традиционална, затим
испратићемо регату Бања Лука – Београд у сарадњи са Кајак, кану и рафтинг
клубом „Ушће". Радићемо на промоцији и организовању акција у циљу
очувања и унапређења туристичких простора и заштите човјекове околине;
унапређењу општих услова за прихват и боравак туриста у општини и
уочавању нових туристичких ресурса и изналажењу начина за развој и
искориштавање у туристичке сврхе. Као и сваки мјесец планирамо двије кино
–пројекције и позоришне представе.
У септембру настављамо са активностима на промоцији, координацији и
организовању културних, спортских, умјетничких и других манифестација које
доприносе обогаћивању и подизању квалитета туристичких садржаја.
Учествоваћемо у Данима позоришта ,које организује Сатирично позориште
„Бибац“ и које има међународни карактер. Такође планирамо помоћи СПКУДу „Просвета“ у поновном организовању Шамачких културних јесени, Ликовне
колоније и сл. У сарадњи са школама организоваћемо позоришне представе и
као и редовне кино-пројекције.
У октобру и новембру ћемо се посветити јачању способности наше заједнице
за аплицирање на разне пројекте. Размјењиваћемо искуства и добру праксу
са регионалним туристичким и другим организацијама која се баве сличном
тематиком. Активно ћемо учествовати у свим културним манифестацијама на
општинском нивоу. Кино – пројекције и позоришне представе као и сваки
мјесец.
Децембар је резервисан за организовање Сајма меда, здраве хране и
корпарства. Циљ нам је да ову манифестацију унаприједимо у складу са
финансијским могућностима . Ако буде могућности измјестит ћемо је на трг и
продужити њено трајање за вријеме Новогодишњих и Божићних празника.

Учествоваћемо и на модричком сајму „Традиција и ја“ и другим регионалним
сајмовима гдје имамо излагаче из наше општине (Удружења жена исл.)
Помоћи ћемо при организацији Дјечије нове године. Кино – пројекције и
позоришне представе...
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:
Туристичка организација општине Шамац ће у складу са својим кадровским и
техничким могућностима предузети активности на припреми и изради квалитетних
туристичких пројеката и концептних приједлога пројеката у туристички
дјелатностима и дјелатностима комплементарним туризму, као што су
угоститељство, туристичке агенције, агенције за превоз путника, стари занати, израда
сувенира и друге дјелатности. Акцент у наредном периоду ће бити на пројектима
који су везани за ловни и риболовни, ријечни, вјерски, етно и историјски туризам и
за израду туристичког кластера, атласа туристичких атракција, пројектима едукације
из сектора туризма и брендирања препознатљивих производа са подручја општине
Шамац. Прије свега мислимо на конкретне туристичке производе од којих би
туристичка привреда општине Шамац могла имати значајније финанцијске користи.
Све то планирамо да урадимо заједно са Службом за локални економски развој
општине и са удружењима грађана (Ловачки и Риболовачки савез,Удружење
пчелара, Кајак-кану и рафтинг клуб, Удружења жена, КУД-ови и сл.) јер сматрамо да
су заједничким аплицирањем наше шансе за успјех пуно веће.
Туризам се често сматра једном од развојних стратегија мање развијених крајева у
Републици Српској и Босни и Херцеговини. Међутим, за крајеве које до сада нису
развијале туризам, неопходно је обучити и анимирати постојеће носиоце туристичке
понуде у иновирање и развој нових туристичких производа, проширити туристичку
понуду општине, подићи квалитет туристичких услуга и на крају као резултат
створити јединствен туристички производ општине темељен на њеним природним и
изграђени
ресурсима. Како је подручје општине према својим природногеографским ресурсима погодно за развој руралног туризма и производњу здраве
хране у 2017.-ој години планирамо активност на изради упутства за организацију
домаћинстава, која имају намјеру бавити се сеоским туризмом, која ће садржавати
све неопходне радње и законске регулативе у тој области. У сарадњи са удружењима
као што је Удружење пчелара, корпара и сл. жељели би промовисати производе који
су специфични за наше подручје.
Културно-туристичке, спортске, привредне, вјерске и друге манифестације и
догађаји у организацији других субјеката доприносе да наша општина буде
обогаћена и разноврснија туристичка дестинација. Оне су свакако у функцији
довођења и боравка туриста на нашем подручју. Организацијом и учешћем у овим
манифестацијама истакнут ће се туристичка понуда а уз присуство већег броја
учесника и снажна медијска подршка. Будући да смо сада смјештени у Дому културе
наше могућност за организовање разних културних садржаја су веће те их планирамо
искористити организовањем редовних кино пројекција и спорадичних позоришних

представа за дјецу и одрасле. Дугорочно, циљ нам је да све културне организације
нашег града објединимо и ускладимо њихово дјеловање.
У периоду 2017. години Туристичка организација општине Шамац ће у складу са
финансијским могућностима директно учествовати на следећим манифестацијама:
•
•
•
•
•

"Сајам меда, здраве хране и корпарства 2017" у Шамцу,
,,Котлићијада 2017“, на Јекића ровању, Обудовац,
"Међународна Ревија фолклора 2017" у Шамцу,
Дан општине
Организација дочека дјечије Нове године

Неке од наведених манифестација ћемо проширити и уредити да буду доступнији
већем броју туриста. Такође ћемо пробати организовати још неке манифестације
које су се претходних година изгубиле (Стреет балл, Шамачке културне јесени,
Видовдански сусрети и сл.)
Туристичка организација планира током наредног периода остварити значајнију
сарадњу са низом организација које имају активности из области развоја туризма
или се баве израдом пројеката из те области. Ова сарадња се посебно односи на
област развоја омладинског туризма, међуграничне, међуентитетске и регионалне
сарадње.
Посебну пажњу ћемо посветити изради заједничких пројеката у области заштите
еколошких локалитета и унапређења опште еколошке свијести наших грађана.
У ширем смислу наставити ће се пуна сарадња са другим туристичким
заједницама у Босни и Херцеговини, како би се остварила међусобна размјена
искустава у области рјешавања потешкоћа у реализацији Програма рада и
финансијског плана Туристичке организације општине Шамац.
У складу са Законом, Статутом и другим подзаконским актима Туристичке
организације општине Шамац ће у оквиру редовних активности прикупљати податке
о броју туриста и оствареном броју ноћења у смјештајним објектима на подручју
општине Шамац. То се прије свега односи на детаљне информације о:
- кретању туристичког промета,
- броју туриста,
- остварених ноћења,
- структуре туриста – домаћих и страних,
- поријекло земље и просјечно задржавање,
- о броју и категорији смјештајних капацитета,
- о новим садржајима који се нуде туристима.
Посебан акцент ће бити на анкети и статистичкој анализи података који се односе
на број привредних субјеката и могућности улагања малих и средњих предузећа у
програме развоја сектора туризма као и привлачење инвестиција за даље
унапређење туристичких потенцијала Посавине. Затим развој селективних врста

туризма (лов, риболов, еко и сл.) и иновирање туристичког производа општине
Шамац.
Рад тијела Туристичке организације ће се у периоду 2017. години одвијати у
складу са Законом и зацртаним овлаштењима у дјелокругу рада.
Скупштина општине ће у складу са својим овлаштењима донијети одлуке,
разматрати Програм рада и извјештаје, разматрати приједлоге Управног одбора
односно у потпуности одговорити функцији оснивача Туристичке организације
предвиђене Законом о туризму Републике Српске. У текућој години Управни одбор
ће наставити активно праћење рада Туристичке организације, пратећи реализацију
Програма рада, у домену овлаштења и надлежности датих Законом и Статутом.
Управни одбор ће као и до сада у складу са законским прописима, у наредној години
обезбиједити континуитет у раду Туристичке организације, пратити њен рад и
предлагати Скупштини рјешења у функцији унапређења и развоја туризма и
промоцији туристичких потенцијала општине.
Остварење овог Програма рада умногоме ће овисити о остварењу наплате
изворних прихода Туристичке организације, прихваћеним пројектима од стране
ресорних министарстава или разних фондова ЕУ и УНДП као и одвајању средстава
локалне заједнице у сврху развоја туризма.
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