На основу члана 39. став (2) тачка 5) Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) и члана 36. став (2) тачка 5) Статута
општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, број: 9/17) Скупштина
општине Шамац на XXXVI редовној сједници одржаној дана 10.12.2019. године,
донијела је
ПЛАН
КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА ЗА ПЕРИОД 2018.-2020. ГОДИНА
НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ШАМАЦ -РЕВИДОВАНИ

УВОД
План капиталних улагања за период 2018.-2020. година на подручју општине Шамац ,
донијела је Скупштина Општине Шамац на XIX редовној сједници одржаној дана
04.05.2018. години (број документа: 07-022-139/18 од 04.05.2018. године).
Наведени план капиталних улагања се повећава за 2.900.000 КМ у 2020. години за
Набавку нових грађевинских објеката и реконструкцију постојећих на локалитету
Спомен Дома ''Митар Трифуновић Учо'' по пресуди Окружног привредног суда у
Добоју број 60 0 Ps 022428 17 Ps 2 (реконструкција Спомен дома, изградња базена) и
друге наведене капиталне пројекте који ће се финансирати из кредитног задужења, те
из тих разлога се и ради ревидовани план капиталних улагања за период 2018.-2020.
година.
План капиталних улагања на подручју општине Шамац обухвата период од 2018. –
2020. године и садржи развојне пројекте првенствено из области путне инфраструктуре,
комуналне инфраструктуре, развоја културе, спорта, образовних и вјерских установа, те
остало.
План капиталних улагања за период 2018.-2020. на подручју општине Шамац, рађен је
у складу са Ревидованом стратегијом развоја општине Шамац 2016.-2020. година. План
капиталних улагања припремила је Комисија именована од стране Начелника Општине
рјешењем број 01-111-27/2018 од 12.03.2018. године. Комисија броји 4 члана из реда
запослених у Општинској управи општине Шамац.
На основу Ревидоване Стратегије развоја општине Шамац 2016.-2020. година, а
узимајући у обзир и приједлоге буџетских корисника, мјесних заједница, привредних
субјеката и невладиног сектора са подручја општине Шамац, извршена је свеобухватна
анализа свих приједлога капиталних улагања и начина њиховог финансирања, те
одређена приоритетна капитална улагања са изворима финансирања.
План капиталних улагања на подручју општине Шамац је документ који усмјерава
активности свих носилаца општинског развоја, а представља и основ за приступ
финансијским капацитетима код домаћих и иностраних донатора који инсистирају на
постојању таквог планског документа. План представља и основ за координирање свих
инвестиционих активности, у планском периоду на који се односи. План капиталних
улагања на подручју општине Шамац представља:
• трогодишњи план развоја општине Шамац,
• план који обухвата општинске инвестиције у појединачној вриједности преко
15.000,00 КМ, а које се односе на организовану изградњу, модернизацију и
побољшање техничке и друштвене инфраструктуре Општине.
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План капиталних улагања за период 2018.-2020. на подручју општине Шамацревидовани обухвата укупно 46 инвестиционих приједлога пројеката, од чега је:
•
19 постојећих приједлога (из Ревидоване Стратегије развоја општине Шамац
2016.-2020.) и
•

27 нових инвестиционих приједлога.

Одабир предложених пројеката и динамика реализације ће се базирати на
критеријумима:
•

степен завршености започетих пројеката у 2017. години, и раније,

•
могућност донација за пројекте од стране виших нивоа власти и других
међународних и домаћих донатора,
•
започете активности у вези пројекта (постојање пројектне документације,
припремни радови и сл.),
•
користи од пројекта (повратни економски ефекат, број становника који имају
корист од пројекта, услов за реализовање другог значајног пројекта, побољшања
животних услова за грађане),
•

суфинансирање од стране грађана.
ПРЕГЛЕД ИНВЕСТИЦИОНИХ ПРОЈЕКАТА ЗА ПЕРИОД 2018. – 2020.
ГОДИНА- РЕВИДОВАНИ

Приједлози за инвестирање разврстани су по тематским групама (секторима), односно у
4 групе, тематска структура приједлога (проценат учешћа приједлога за инвестирање по
групама у односу на укупан финансијски износ) је сљедећа:
I – Путна инфраструктура, обухвата 14 пројектних приједлога, што чини 1.780.773 КМ
односно 24,03% укупно планираних финансијских средстава овога Плана.
II – Комунална инфраструктура, обухвата 8 пројектних приједлога што чини 2.294.000
КМ односно 30,95% укупно планираних финансијских средстава овога Плана.
III – Развој културе и спорта. те изградња образовних и вјерских објеката, обухвата 16
пројектних приједлога, што чини 792.000 КМ односно 10,68% укупно планираних
финансијских средстава овога Плана.
IV – Остали пројекти, обухвата 8 пројектних приједлога што чини 2.545.227 КМ
односно 34,34% укупно планираних финансијских средстава овога Плана.
Овим планом капиталних улагања обухваћена су укупно 46 инвестициона пројекта, за
које је утврђена финансијска пројекција у износу од 7.412.000 КМ.
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Остали
пројекти;
2545227

Путна
инфраструктур
а; 1780773

Комунална
инфраструктур
а; 2294000

Развој културе
и спорта;
792000

Дијаграм структуре о финансијском учешћу сваке од група.
Преглед инвестиционих пројеката, са процијењеном вриједности пројеката према горе
наведеним групама налази се у наставку.

ТАБЕЛАРНИ ЗБИРНИ ПРИКАЗ (у КМ)

Табела број 1.

Р.бр.
1
1.
2.

3.

4.

Назив
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I – Путна инфраструктура
Асфалтирање пута
МЗБрвник- МЗ Баткуша
Изградња улице уMЗ Шамац
- насеље Немањића (спајање
са ул. Цара Душана)
Асфалтирање улица у МЗ
Шамац – насеље Јасеник

Асфалтирање улица у МЗ
Лугови

Процијењена Укупна
Процијењена
вриједност вриједност
вриједност
пројеката –
(3+4)
пројеката (у
ревидовано у
КМ)
2020. години
4
5
3
142.000

0

142.000

50.000

0

50.000

60.000

20.000

80.000

110.000

26.000

136.000
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5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.
21.

Асфалтирање улица у насељу
Дуга
Наставак изградње улице
Доситеја Обрадовића у МЗ
Шамац (од Бинга до Основне
школе)
Реконструкција и
пресвлачење локалних путева
на подручју општине Шамац
Изградња и санација путау
МЗ Доњи Хасић – Јелас
Асфалтирање пута МЗ
Баткуша – МЗ Доња Слатина
Изградња пјешачке стазеМЗ
Писари- МЗ Шамац (1000м)
Изградња пјешачке стазе у
МЗ Тишини (700м)
Изградња тротоара у МЗ
Шамац -ул. Цара Душана,
улаз у Шамац
Изградња и санација
тротоара у МЗ Шамац
Асфалтирање улица у насељу
Браће Југовића
I - Збир
II- Комунална
инфраструктура
Реконструкција водоводне
мреже у граду
Капитални грант -Јачање
капацитета КП „Водовод и
канализација“ АД Опремаза дијагностику и
остала опрема
Капитални грант – Јачање
капацитета ЈП „Слободна
зона“ - набавка опреме за
ком. дјелатност
Изградња артешког бунара МЗ Ново Село
Изградња артешког бунара МЗ Лугови,II фаза
Уређење простора око
артешког бунара у МЗ Доњи
Хасић
Реконструкција јавне

100.000

155.000

255.000

232.000

0

232.000

150.000

150.000

300.000

140.000

0

140.000

130.000

0

130.000

25.000

0

25.000

25.000

145.000

170.000

20.000

10.000

30.000

50.000

15.000

65.000

0,00

25.773

25.773

1.234.000

546.773

1.780.773

1.500.000

0

1.500.00

110.000

0

110.00

100.000

0

100.000

74.000

0

74.000

30.000

0

30.000

30.000

0

30.000

400.000

0

400.000
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22.

23.
24.

25.

26.

27.
28.
29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

расвјете и увођење
ЛЕДтехнологије у МЗ Шамац
Санација и реконструкција
објеката основних школа у
Обудовцу и Горњој Слатини
II - Збир
III – Развој културе и
спорта, те изградња
образовних и вјерских
објеката
Санација и реконструкција
Дома културе уМЗ Гајеви
Санација и реконструкција
Дома културе у МЗ
С.Слатина
Асфалтирање и уређење
простора око Дома културе
"др Милан Јелић" у МЗ
Обудовац
Реконструкција јавне
инфраструктуре (МЗ Шамац,
МЗ Горња Црквина)
Санација Дома културе у МЗ
Писари
Уређење Дома културе у МЗ
Гребнице
Реконструкција и санација
зграде''Старе библиотеке'' у
Шамцу - II фаза
Уређење простора и
изградња терена за мале
спортове у МЗ Доња Слатина
Изградња Дјечијег игралишта
у МЗ Шамац - Насеље Браће
Југовића
Уређење Видовданског парка
са дјечијим игралиштем у МЗ
Шамац
Изградња и санација источне
ограде на стадиону ФК
„Борац“ у МЗ Шамац
Изградња капеле на новом
православном гробљу у МЗ
Шамац
Наставак изградње
парохијског дома у МЗ
Лугови

50.000

0

50.000

2.294.000

0

2.294.000

35.000

0

35.000

30.000

0

30.000

80.000

0

80.000

0

130.000

130.000

20.000

0

20.000

36.000

0

36.000

96.000

0

96.000

30.000

0

20.000

55.000

0

55.000

60.000

0

60.000

25.000

0

25.000

55.000

0

55.000

20.000

0

20.000
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36.

37.

38.

Санација и реконструкција
фискултурне сале у МЗ Г.
Слатина
Израда и постављање
заштитне ограде код цркве у
МЗ Хр. Тишина
Реконструкција друштвеног
дома МЗ Крушково Поље
III - Збир

50.000

0

50.000

30.000

0

30.000

0,00

40.000

40.000

622.000

170.000

792.000

42.000

0

42.000

30.000

0

30.000

100.000

0

100.000

60.000

0

60.000

15.000

0

15.000

15.000

0

15.000

100.000

0

100.000

0,00

2.183.227

2.183.227

362.000

2.183.227

2.545.227

4.512.000

2.900.000

7.412.000

IV –Остали пројекти
39.
40.
41.
42.

43.
44.
45.

46.

Инфраструктурно уређење
потенцијалне пословне зоне
Шамац
Изградња излетишта ''Ушће''
у МЗ Шамац – II фаза
Набавка земљишта и објеката
Набавка канцеларијског
намјештаја и опреме за
Општинску управу
Набавка земљишта у МЗ
Горња Црквина – проширење
мјесног гробља
Реконструкција Ватрогасног
дома уМЗ Обудовац
Капитални грантови (јавне
установе, обнова фасада у
МЗ Шамац)
Набавка нових грађевинских
објеката и реконструкција
постојећих на локалитету
Спомен Дома ''Митар
Трифуновић Учо'' по пресуди
Окружног привредног суда у
Добоју број 60 0 Ps 022428 17
Ps 2 (реконструкција Спомен
дома, изградња базена)
IV - Збир
Укупан Збир (I+II+III+IV):

Свакако да треба нагласити да је Општина Шамац спремна да учествује у
суфинансирању сваког од ових пројеката у одређеним процентима у складу са
пропозицијама евентуалних донатора. Неке од пројеката Општина планира у
потпуности да реализује самостално, док за дио пројеката постоји спремност грађана да
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учествују у суфинансирању, обзиром да су они и иницијатори појединих пројектних
приједлога.
Путна инфраструктура – У планском периоду планирано је укупно 14 пројектних
приједлога који се тичу улагања у путну инфраструктуру. С неким од пројеката се у
претходном периоду аплицирало код виших нивоа власти. Тако је по јавном позиву код
Министарства за људска права и избјеглице Босне и Херцеговине, општина Шамац
аплицирала са три пројектна приједлога. Један се тиче асфалтирања улица у МЗ
Лугови. Битно је нагласити да су одобрена средства у износу од 50.000 КМ за пројекат
асфалтирања једне улице у МЗ Лугови у 2018. години, а у наведеном планском периоду
очекује се асфалтирање још двије улице у износу од 86.000 КМ. Менаџмент Општинске
управе Шамац препознао је квалитетну идеју и потребу за асфалтирањем главне улице
у овој мјесној заједници. Значај реализације наведеног пројекта огледа се и у учешћу
грађана у реализацији идеје, што повећава вриједност донешених одлука јер је у
њиховом креирању учествовао већи број особа, а не само група изабраних
представника.
На иницијативу грађана насеља Дуга, завршено је асфалтирање неколико улица у
износу од 100.000 КМ, а у планском периоду очекује се асфалтирање свих улица у овом
насељу, у износу од 155.000 КМ.
Завршена је реализација пројекта ''Наставак изградње улице Доситеја Обрадовића (од
Бинга до Основне школе)''. Овај пројекат Општина реализује сопственим финансијским
средствима, али је важно нагласити да је више од двије трећине средстава обезбијеђено
кроз накнаду за градско грађевинско земљиште.
Пројекат ''Изградња и санација пута у МЗ Доњи Хасић - Јелас'' је завршен. Средства су
обезбијеђена код Федералног Министарства расељених особа и избјеглица, као и
Републичког секретаријата за расељена лица и миграције.
Комунална инфраструктура – У планском периоду планирано је 8 пројеката који се
тичу изградње комуналне инфраструктуре. Ови пројектни нашли су шири значај за
општину Шамац, јер осигуравају трајно и квалитетно обављање дијела комуналне
дјелатности. У претходном периоду реализован је пројекат ''Реконструкција и
проширење водоводног система општине Шамац'', укупне вриједности 3.299.467,22 КМ
од чега је 1.649.742,61 КМ кредит Европске инвестиционе банке, 1.154.899,62 КМ
неповратна грант средства Европске Комисије (ИПА 2010) и 494.824,99 КМ учешће
Општине. Наведени пројекат је финансијски допуњен ангажовањем кредитних
средстава по компоненти 2Б ''Пројекта хитног опоравка од поплава''. Због великих
губитака у водоснабдијевању (до 80%), који настају као посљедица дотрајалих азбестно
– цементних цијеви, у плану капиталних улагања уврштен је пројекат ''Реконструкција
водоводне мреже у граду'', укупне вриједности 1.500.000 КМ. Исти ће бити реализован
искључиво у случају стварања повољних могућности у наредном периоду, било у виду
изузетно повољних кредитних средстава или обезбјеђења евентуалних међународних
донација, уз суфинансирање Општине. Исти случај је и са пројектом ''Реконструкција
јавне расвјете и увођење ЛЕД технологије у МЗ Шамац''. Прелазком на ЛЕД
технологију постигао би се специфични циљ пројекта, а то је значајна уштеда у
трошковима електричне енергије и одржавања, у односу на постојеће стање које је
лоше и представља оптерећење за општински буџет. Пројекат реконструкције јавне
расвјете представља један од кључних пројеката побољшања услова живота на
подручју општине Шамац. Значајан сегмент одрживог развоја ове Општине свакако
представља и рационално трошење електричне енергије. Обзиром да је ријеч о
инвестицији вриједној 400.000 КМ, пројекат ће бити реализован у случају стварања
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услова отплате истог путем одгођеног плаћања годишњим уштедама за финансирање
јавне расвјете. Пројекат замјене постојећих свјетиљки ЛЕД расвјетом, исплатиће се
након 7 година, насталим уштедама на мјесечном нивоу. Битно је напоменути да
постоје одређени механизми за реализацију овог пројекта, те је у претходном периоду
расписан тендер за реализацију овог пројекта и изабран извођач радова, уз могућност
финансирања пројекта из мјесечних уштеда у потрошњи електричне енергије.
За пројекат ''Изградње артешког бунара у МЗ Лугови'' обезбијеђена су средства из
Финансијског механизма за финансирање пројеката интегрисаног и одрживог локалног
развоја путем Јавног позива Инвестиционо – развојне банке Републике Српске и
општине Шамац.
С циљем развоја система интегрисаног управљања амбалажним отпадом општине
Шамац, у наредне три године планиран је пројекат ''Јачања капацитета ЈУ ''Слободна
зона'' Шамац''. У 2017. години од стране Фонда за заштиту животне средине и
енергетску ефикасност Републике Српске, у ове сврхе одобрен је грант у износу од
40.000 КМ.
Развој културе и спорта, те изградња образовних и вјерских објеката – С циљем
развијања свијести о значају културе, интензивирања активности на очувању и
вредновању културно – историјског насљеђа, те афирмацији спорта на подручју
општине Шамац, у оквиру ове групе планирано је укупно 16 пројектних приједлога.
Неколико њих је нашло мјесто у суфинансирању виших нивоа власти Републике
Српске и Босне и Херцеговине и биће реализовани у текућој години. Тако су за
пројекат ''Санација и реконструкција Дома културе у МЗ Средња Слатина'' обезбијеђена
средства у износу од 15.000 КМ код Министарства цивилних послова Босне и
Херцеговине.
Обзиром да пројекат ''Асфалтирање и уређење простора око Дома културе ''др Милан
Јелић'' у МЗ Обудовац'' има шири значај, који се огледа у уређењу централног дијела
највеће мјесне заједнице наше општине, и подразумијева инфраструктурно уређење,
изградњу и асфалтирање паркинга и хортикултурно уређење центра Обудовца, свакако
је увршен у План капиталних улагања за наредне три године, те реализован у
претходном периоду.
Путем Јавног позива Министарства за избјеглице и расељена лица РС, одобрена су
средства у износу од 30.000 КМ за реализацију пројекта ''Уређење Дома културе у МЗ
Гребнице''.
Скупштина општине Шамац је 1985. године, чланом 18. Одлуке о просторном уређењу
општине (''Службени гласник општине Босански Шамац'', број 4/85) прогласила зграду
Старе библиотеке грађевинским наслијеђем. Општинска управа Шамац, увидјевши
културни значај предметног објекта, настоји да истраје у намјери да истом омогући
трајну заштиту, кроз санацију и реконструкцију у првој фази, а након тога и покретање
процедуре пред Републичким Комисијама за проглашење овог објекта националним
спомеником. Ријеч је о објекту из 19. вијека, који задовољава све критеријуме од
значаја за чување културног и историјског насљеђа Босне и Херцеговине. На основу
Одлуке о утврђивању прелиминарне ранг листе потенцијалних корисника за програме
помоћи одрживог повратка, код Федералног министарства расељених особа и
избјеглица, пројекат ''Реконструкција и санација зграде ''Старе библиотеке'' у Шамцу–II
Фаза'', задовољио је основне елиминаторне критеријуме и у наредном периоду се
очекује Коначна листа за одабир предложених пројеката за додјелу средстава.
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Наведени пројекат је подржан од стране Федералног Министарства расељених особа и
избјеглица са 57.000,00 КМ.
За пројекте ''Изградња капеле на новом православном гробљу у МЗ Шамац'' одобрена
су средства у износу од 50.000 КМ, и ''Израда и постављања заштитне ограде код цркве
у МЗ Хрватска Тишина'' у износу 11.125,00 КМ. Ријеч је о гранту обнове и изградње
комуналне и социјалне инфраструктуре у БиХ, код Министарства за људска права и
избјеглице Босне и Херцеговине.
Остали пројекти – Под остало уврштено је укупно 8 значајних пројеката. С циљем
стварања могућности економског развоја, привлачења страних директних инвестиција
и отварања нових радних мјеста, свакако треба издвојити пројекат ''Инфраструктурног
уређења потенцијалне пословне зоне Шамац''. Пројекат подразумијева конкретно
уређење према захтјевима потенцијалних инвеститора, али и проширење постојеће
зоне.
Ради брже и ефикасније заштите од пожара становништва и имовине (у овом случају
Обудовца и околине) важно је планирати пројекат ''Реконструкција ватрогасног дома у
МЗ Обудовац''. Пројектне активности завршене су у претходном периоду.
У наредне три године планирани су одређени капитални грантови, у укупном износу од
100.000 КМ. У свакој години проводи се процедура за обнову фасада у неколико улица
у Шамцу. Општина Шамац има у плану наставити ову праксу и наредних година.
По пресуди Окружног привредног суда у Добоју број 60 0 Ps 022428 17 Ps 2, Општина
Шамац дужна је исплатити тужиоцу ''N.B.S. Group'' д.о.о. Шамац, износ од 2.183.227,38
КМ за набавку нових грађевинскпх објеката и реконструкцију постојећих на
локалитету Спомен Дома ''Митар Трифуновић Учо'', што је планирано ревидованим
Планом капиталних улагања за период 2018.-2020.
У претходном излагању објашњени су начини финансирања предложених пројеката.
Евидентно је да ће се свакако већ у текућој години реализовати значајан број пројеката
за дијелом обезбјеђених средстава кроз различите грантове виших нивоа власти.
Општина Шамац је главни координатор активности на плану обезбјеђивања и
коришћења средстава за финансирање програма и пројеката из поменутих области, те у
складу с тим, свакако је неопходно постојање оваквог планског документа, који
доприноси бољем планирању и реализацији пројеката за сваку појединачну годину.
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