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Уводне напомене
У складу са одредбама Закона о стратешком планирању и управљању развојем у Републици
Српској (надаље: Закон)1 i нацрта Уредбе о страатешким документима у Републици Српској
(надаље: нацрт Уредбе), Скупштина општине Шамац је донијела Одлуку о пристепену израду
Стратегије развоја општине Шамац (надаље: Стратегија). Према наведеном Закону и Уредби,
Стратешки оквир Републике Српске чине стратешки документи, закони и други акти које доносе
Народна скупштина Републике Српске, Влада, органи јединица локалне самоуправе, као и
документи настали у процесу испуњавања међународних обавеза и обавеза из процеса европских
интеграција.
Стратегија развоја општине Шамац је основни стратешки документ који утврђује дугорочне
циљеве и приоритете развоја општине Шамац и представља основ за израду oстaлих секторских
стратегија, спроведбених дoкумeнaтa, плана капиталних инвестиција општине те буџeтa општине
Шамац, чиме се усклађују економски, друштвени и остали циљеви развоја, уз поштовање мјера
заштите животне средине на принципу одрживости, као и захтјеве и приоритете Републике
Српске, проистекле из међународних обавеза и процеса европских интеграција. Према Члану 14
Закона, Скупштине јединице локалне самоуправе на приједлог градоначелника, односно
начелника општине доносе стратегије развоја јединица локалне самоуправе на период од седам
година, односно, ова Стратегија се односи на период од 2022 – 2028 године. У складу са
прописаним одредбама, на основу ове Стратегије, након усвајања, израђују се годишњи планови
рада начелника општине и општинске управе, а који представљају интегрисани прегледе
годишњих планова рада начелника и организационих јединица општинске управе Општине
Шамац, које начелник општине доставља скупштини општине Шамац на усвајање сваке године у
складу са прописаним календаром.
У првом кораку израђена је стратешка платформа која садржи: ситуациону анализу са освртом на
стање и усклађеност са Просторним планом Републике Српске и просторним плановима јединица
локалне самоуправе, визију развоја и стратешке циљеве са полазним и циљним вриједностима
индикатора. Иста обухвата развојна обиљежја, изазове и потенцијале из подручја која се
анализирају, утврђивање нивоа уједначености јединица локалне самоуправе кроз прикупљање,
обраду и анализу података за претходних пет година (тамо гдје је могуће, уколико не, анализа је
обављена за минимално три године унатраг у складу са нацртом Уредбе).
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1.

Методологија израде Стратегије развоја

Израда ове Стратегије се заснива на начелима система стратешког планирања и управљања
развојем у Републици Српској и то:
•
•
•
•
•

начело хоризонталне и вертикалне усклађености и координaције процеса стратешког
планирања и управљања развојем између републичких органа управе и јединица локалне
самоуправе,2
начело одговорности, ефективности и ефикасности републичких органа управе и јединица
локалне самоуправе у процесима стратешког планирања и управљања развојем,3
начело јавности, транспарентности и партнерства са представницима пословне и
академске заједнице, невладиног сектора, других интересних група и грађана и медија, у
одређивању развојних приоритета,4
начело социјалне укључености, равноправности полова и једнаких могућности за све
грађане Републике Српске,5
начело одрживог развоја.6

Израда Стратегије општине Шамац се одвијала у сљедећим фазама:
•
•
•
•
•
•
•
•

израда стратешке платформе (август-септембар 2021),
јавне консултације (1 – 31 октобар 2021 године),
одређивање приоритета и мјера (октобар 2021 године),
идентификација кључних стратешких пројеката (октобар 2021 године),
утврђивање унутрашње и међусобне усклађености стратешких докумената (октобар 2021
године),
израда оквирног финансијског плана за спровођење стратешких докумената (октобар 2021
године),
израда оквира за спровођење, праћење, извјештавање и вредновање стратешких
докумената (октобар 2021 године),
спровођење процеса консултација о стратешким документима (новембар 2021).

2

Хоризонтална усклађеност система стратешког планирања и управљања развојем подразумијева усклађен
приступ у процесима стратешког планирања и управљања развојем на нивоу републичких органа управе
или на нивоу јединица локалне самоуправе. Вертикална усклађеност и координација система стратешког
планирања и управљања развојем подразумијева усклађен приступ у процесима стратешког планирања и
управљања развојем између републичких органа управе и јединица локалне самоуправе, ради обезбјеђења
предуслова за усаглашен развој Републике Српске.
3
Републички органи управе и јединице локалне самоуправе примјењују начела одговорности, ефективности
и ефикасности током постепена у процесима стратешког планирања и управљања развојем, укључујући
процесе вертикалног и хоризонталног усклађивања, као и процесе усклађивања стратешког и буџетског
планирања.
4
Јавност, транспарентност и партнерство са представницима пословне и академске заједнице, невладиног
сектора, других интересних група грађана и медија, подразумијева њихову заступљеност у процесима
израде, праћења, извјештавања и вредновања стратешких докумената.
5
Социјална укљученост, равноправност полова и једнаке могућности за све грађане Републике Српске
подразумијева равноправно учешће и заступљеност интереса мушкараца и жена, а посебно лица у стању
социјалне потребе у активностима израде, праћења, извјештавања и вредновања стратешких докумената.
6
Одрживи развој обезбјеђује се утврђивањем циљева будућег економског и друштвеног развоја заснованих
на принципима одрживости, не угрожавајући природне системе и животну средину.
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Полазна тачка за израду Стратегије развоја општине Шамац 2022-2028 била је независна финална
евалуација имплементације ревидоване Стратегије развоја општине Шамац 2016-2020, анализа
постојећих стратешких докумената са нивоа РС и БиХ, те анализа развијености људских ресурса
неопходних за ревизију, имплементацију, праћење и вредновање Стратегије. Ревизију носећег и
најважнијег дијела Стратегије, стратешке платформе, која обухвата социо-економску анализу,
стратешке фокусе, визију развоја и стратешке циљеве развоја обавио је ОРТ уз подршку
консултанта.
Када говоримо о независној финалној евалуацији имплементације ревидоване Стратегије развоја
општине Шамац 2016-20207, налази независне евалуације Стратегије базирани су на пет кључних
аспеката који се односе на релевантност, ефективност, ефикасност, утјецај и одрживост - те
инситуционалне и организационе капацитете Општине Шамац.
Када говоримо о релевантности, Стратешки фокуси из Стратегије 2016-2020 су оцијењени као
релевантни и корисни за циљне групе, односни пројекти у значајној мјери одговарају потребама
локалних заједница и општине Шамац у цјелини. У сваком од три фокуса развоја су забиљежени
значајни резултати, али и препозната је потреба за задржавањем стратешких фокуса обзиром да,
због недостатка финансијских средстава, велики број пројеката је прологниран или отказан.
Додатно, овоме доприноси велики број имплементираних пројеката који нису нашли своје мјесто
код планова имплементације, али истовремено говори и о потреби јачања свијести и капацитета
свих актера да адекватно планирају и спроводе Стратегију развоја. Уважавујући досадашње
постигнуте резултате, у периоду 2022-2028 се предлаже проширење сва три стратешка фокуса у
смислу дефинисања постојећег стања (ситуационе анализе) и потреба локалног становништва те
усмјеравање пажње на рјешавање најзначајнијих питања интересне групе. Посебан аспект се
мора обратити на потенцијалну анализу и санацију штета код свих сектора са аспекта садашњег
и потенцијалног негативног утјецаја COVID-19 пандемије. Надаље, у сва три стратешка фокуса
нису постигнуте промјене макро-индикатора развоја те је потребно у складу са истим, дефинисати
нове мјере / стратешке пројекте значајне за развој локалне заједнице којим се може значајније
утјецати на постављене индикаторе развоја. Јачање капацитета општинске администрације,
мјера социјалне заштите и адекватних мјера за задржавање младих у општини су такође области у
којима нису начињени помаци, а веома су битни за постизање одређених циљева, који су у
међувези са другима, нпр. бројем ученика у основним и средњим школама-те као такви су веома
релевантни. У процесу израде нове Стратегије 2022-2028, препоручеи је првенствено стратешке
циљеве ускладити са новонасталим стањем усљед реализације стратешких интервенција у
претходном периоду и посљедицама екстерног окружења (нпр. COVID-19), а потом секторске
циљеве ускладити са стратешким. Када је ријеч о секторским и програмско пројектним
интервенцијама, уочена су одстепена и неусклађеност између програмско-пројектних индикатора
и доприноса стратешким циљевима те је у наредном периоду потребно извршити
приоритетизацију пројеката према релевантности из перспективе озбиљности проблема те броја
финалних корисника резултата тог пројекта. С друге стране, везе између секторских циљева и
стратешких циљева су доста добро постављене.
7

У процесу евалуације коришћене су класичне методе прикупљања података из секундарних и примарних
извора, уз осигурање партиципације кључних актера, односно, представника Општинског развојног тима,
начелника општине, представника Скупштине општине, представника Партнерске групе те осталих социоекономских актера који нису обухваћени званично формираним тијелима за процесе стратешког
планирања.
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Када говоримо о ефективности у претходном периоду у сектору економског развоја, остављени
секторски циљеви су релевантни и у наредном планском периоду. Најзначајнији напредак је
постигнут у Програмима везаним за развој пољопривреде док у погледу развоја привреде
општине је забиљежен дјелимичан напредак. У Сектору друштвеног развоја, специфични циљ
везан за квалитет и инфраструктуру у сектору образовања би требао бити обогаћен са додатним
пројектима који директно доприносе побољшању квалитете и инфраструктуре у сектору
образовања с обзиром да је недовољно дефинисаних пројеката који нису довољни да би
одговорили на постављене индикатори на секторском нивоу. Унаприједити обим и квалитет
услуга у сектору здравства је потребно преформулисати и задржати овај секторски циљ због
даљне релевантности, који би требао бити обогаћен са додатним пројектима који директно
доприносе секторском циљу. Пројекти везани за повећање културно-спортских манифестација
могу имати међусекторски утјецај на развој привреде предвиђен економским развојем. Приликом
израде нове Стратегије је потребно обратити пажњу на сегмент развоја спортско-културних
активности, јер је овај дио још увијек релевантан, с обзиром да нису постигнути дефинисани
индикатори. У области Заштите животне средине је потребно задржати сва три секторска циља, уз
усклађивање очекиваних исхода који би били рефлектовани кроз одговарајуће квантитативне и
квалитативне индикаторе. Додатно, потребно је бити реалнији код планирања очекивања да ће
средства буџета општине и других извора омогућити реализацију постављених циљева. Посебно је
потребно обратити пажњу на дефинисање додатних мјера/пројеката који се односе на заштиту
природног насљеђа и културно-историјског насљеђа, с обзиром да су кључни пројекти код ових
пројеката одгођени или пролонгирани.

2.

Стратешка платформа

2.1.

Ситуациона анализа

У ситуационој анализи приказано је тренутно стање у низу области важних за развој општине
Шамац, полазећи од географског положаја и природних карактеристика, преко демографских
карактеристика и кретања укључујући стање дијаспоре, преглед стања и кретања у локалној
економији укључујући и потенцијале и учешће дијаспоре, преглед стања и кретања на тржишту
рада, стање јавне инфраструктуре и јавних услуга, заштите животне средине (укључујући смањење
ризика од катастрофа/несрећа), стање просторно планске документације, до анализе буџета и
пројекције средстава за финансирање реализације Срратегије. На основу приказаних резултата из
ситуационе анализе одредиће се стратешки фокуси развоја општине Шамац.
Географски и стратешки положај
Подручје општине Шамац налази се у сјеверисточном дијелу Републике Српске, између 440 75´
сјеверне географске ширине и 180 31´ источне географске дужине, на десној обали ријеке Саве у
равничарском подручју Посавине (Шамачка посавина). Општина Шамац граничи са општинама
Градачац, Домаљевац и Оџак у Федерацији Босне и Херцеговине, и са општинама Модрича, Доњи
Жабар и Пелагићево у Републици Српској, те са Републиком Хрватском на сјеверу. Након
поптисивања Дејтонског споразума дио територије некадашње општине Шамац припао је
Федерацији БиХ, и то насељених мјеста Домаљевац, Пруд, Базик и дио насељеног мјеста
Гребница.
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Сада општина Шамац броји 20 насељено мјесто, са 25 мјесних заједница8 и заузима површину 184
км².

Удаљеност Шамца од центра регије, Града Добоја је 70 км, од административног центра
Републике Српске Града Бањалуке је 160 км, од Сарајева 210 км, од градова Бијељина и Тузла 90
км, те постојање лука и жељезничке пруге, и близина аеродрома Бањалука (Маховљани) указује
на веома значајан стратешки положај општине као једног од два мултимодална чворишта
Републике Српске. Подручје општине Шамац има веома повољан географски положај у односу на
путну структуру и самим тим на подручја различите културолошке и економске развијености.
Општина Шамац се налази на Сјеверној развојној осовини Републике Српске, од Бијељине, уз
коридор Саве и паралелно са паневропским коридором Х. Ова развојна осовина у Измјенама и
допунама Просторног плана Републике Српске до 2025. године је означена као најинтензивније
развојно подручје Републике. Ова осовина има своје краке. Постоји крак (коридор Вц) сјевено ка
Републици Хрватској и јужно ка ФБиХ који се укршта са коридором Бијељина – Бањалука и
ријеком
Савом на подручју Шамца, Брода, Модруче и Дервенте отварајући могућност формирања
вишевидовног чворишта и развоја транспортне мреже. Посебну развојну шансу представља
Робно-транспортни центар Лука Шамац који има висок степен мултимодалности свих видова
саобраћајних система. Лука Шамац има најповољнији положај од свих лука на ријеци Сави јер је
везана за трансверзални коридор Х (Загреб–Београд) аутопутем и жељезничком пругом, те
коридор Вц од Шамца преко Сарајева до луке Плоче такође друмско-жељезничким магистралним
правцем.
8

Према Одлуци о мјесним заједницама, Службени гласник Општине Шамац бр. 12/17
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Демографске карактеристике и кретања укључујући стање дијаспоре
Према попису из 1991. године општина Босански Шамац је имала 32.960 становника,
распоређених у 22 насељена мјеста. Послије потписивања Дејтонског споразума, већи дио
општине Босански Шамац је ушао у састав Републике Српске. Име општине је промијењено у
Шамац. У састав Федерације Босне и Херцеговине ушла су насељена мјеста Базик и Домаљевац, и
дијелови насељених мјеста: Босански Шамац, Брвник, Пруд, итд. Смањењем територије дошло је
и до смањења броја становника са 32.960 (1991.) на 16308 (према попису становништва 2013.).
Током 2014. године, било је значајнијих унутрашњих миграција становништва изазваних
поплавама. Након интензивне обнове и повратка, исте нису оставиле значајан утицај на структуру
и укупан број становника општине. Током 2015. године присутна је избјегличка криза у ширем
окружењу која се одражава на цијели регион Балкана и Европске уније, а што на неки начин
представља пријетњу, односно, спољашњу одредницу која може негативно да утиче на развој.
Према процјени сполне структуре из 2013. године, у општини Шамац живјело је 55,51% жена и
48,49% мушкараца, односно 7,02% посто више жена у односу на мушкарце. Према предоченим
подацима из тог периода се може процијенити да 67.29 % становништва припада добној скупини
од 15-65 година старости, 12,26% становништва до 14 година старости, док је 20,45% становништва
преко 65 година старости.

Графикон 1. Старосна и сполна структура становништва
Старосна структура
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Становништво општине Шамац се приближило категорији – стара популација (према
демографским критеријумима ријеч је о старој популацији када учешће старосне групе преко 65
година прелази 15% у укупном становништву). То нам указује на процес демографског старења
становништва, односно број становника до 15 година се смањује, а број становника преко 65
година и између 15 и 65 се повећава. Тај процес узрокује многобројне како демографске тако и
социјалне и економске посљедице, које се манифестују кроз смањење стопе раста становништва,
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погоршање структуре становништва, повећање притиска на систем социјалног осигурања,
смањење економске ефикасности итд. Другим ријечима, смањење природног прираштаја
директно је утицало на депопулацију, односно на интензивирање процеса старења становништва.
Повећање учешћа становништва старијег од 65 година у укупној популацији указује на интензиван
процес демографског старења становништва. Само значајан пораст наталитета може зауставити
процес демографског старења. Негативан тренд кретања становништва је израженији на сеоском
подручју што указује на потребу програма који би задржали младе у сеоским насељима.
Миграције у виду трајног пресељења остављају села у још неповљнијем положају. Похвално је да
општина Шамац има усвојен Правилник о расподјели средстава за подршку пронаталитетној
политици општине, који се рефлектује само на финансирање трошкова једне процедуре
асистиране репродукције-вантјелесне оплодње. Мјере које Општина Шамац има поред горе
наведене су:
- Општина Шамац по Одлуци о подстицају наталитета додјељује новчану помоћ за свако
новорођено дијете и то, прво и друго дијете по 100КМ, треће 1.000 КМ, четврто, пето и
свако наредно по 500 КМ, такође,
-Начелник је донио Одлуку о новчаној накнади породицама са четворо и више дјеце у
износу од по 150,00 КМ,
- Општина финансира и један дио превоза за дјецу која похађају основну школу,
- Финансира у потпуности и једно полугодиште за средњошколце.
Подаци о наталитету указују на умјерено смањење стопе наталитета, која је најизраженијa у 2019.
годину која је за 27,27% мања него у 2013. години. У исто вријеме, на основу расположивих
података, примјетно је знатно повећање броја умрлих из године у годину. Из наведеног се може
закључити да општина Шамац има негативан природни прираштај. На основу тога мјере за
повећање наталитета и за заустављање одласка људи из земље, требале би бити у самом врху, јер
неповољни демографски трендови у цијелој Босни и Херцеговини (БиХ) се настављају, што
потврђују и посљедњи статистички подаци, који говоре како је природни прираштај у БиХ
негативан.
За период од 2013. до 2019. године, укупно је на подручје општине досељено 498 лица. Када је у
питању одсељавање са подручја општине Шамац, у овом истом периоду је укупно одселило 687
лица. Узимајући у обзир разлику између броја досељених и одсељених лица на подручју Општине,
уочљив је релативано негативан миграциони салдо за 189 лица.
Према процјени и достављеним подацима о укупном броју грађана у дијаспори, односно у
земљама Европске Уније (изузимајући Хрватску и Словенију) износи 5178, а број породица у овим
земљама износи 1525. Када говоримо о државама региона (Црна Гора, Хрватска (ЕУ), Македонија,
Словенија (ЕУ) и Србија) укупан број грађана у тим земљама је 888, док укупан број породица на
територији наведених земаља је 888, од чега највећи број њих борави на територији Хрватске.
Што се тиче осталих држава (Америка,Аустралија,Канада и остали) укупан број грађана који тамо
бораве је 2099, а укупан број породица 397.
Iako Општина Шамац располаже подацима о броју грађана и породица у дијаспори, но са друге
стране не располаже подацима о инвестицијама грађана из дијаспоре у општину, а што
представља један од важних показатеља развојних потенцијала локалне економије. Исто тако,
примјетан је велики број породица које бораве у дијаспори што представља и прилику и пријетњу
по одрживост социјално-економског развоја, првествено са аспекта радне снаге, развоја
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здравство, образовања, могућности социјалне заштите, екстремна депопулација и старење које
захтијева додатна средства за социјалну заштиту старих.
Развојни проблеми и потребе у подручју демографије сумирани су у наредној табели:
Табела 1. Развојни проблеми и потребе у подручју демографије
Развојни изазови/проблеми

Развојне потребе

Негативан природни прираштај
проузрокован ниским наталитетом

Развити и проводити мјере пронаталитетних
јавних политика, уз побољшање перспектива
за младе, посебно из руралних подручја
Обезбједити подстицаје за задржавање
становништва на подручју општине, посебно
из руралних подручја
Планирати намјенска средства за израду
конкретних Акционих планова за демографска
побољшања
Успоставити конкретне видове сарадње са
дијаспором у сврху интегрисаног развоја
општине

Депопулација у већини насељених мјеста
(исељавање становништва)
Досадашњи недостатак ефективних
интервенција за рјешавање демографских
проблема
Недостатна брига о дијаспори и недостатак
података

2.1.1. Стање и кретања у локалној привреди
Број регистрованих правних лица на територији општине Шамац према достављеним подацима, у
периоду 2016-2020. година је скоро константан, с тим да у 2019. години у општини Шамац постоји
22 регистрована правна лица више него у 2016. години. У 2016. године укупан број регистрованих
правних лица било је 412, док је 2019. године тај број bio 434, с тим да је највећи број
регистрованих правних лица из области oстале друштвене, социјалне и особне услужне
активности - 124, Трговина на велико и мало и одржавање - 113, као и прерађивачка индустрија –
78 – како је то презентовано на графикону доле.
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Графикон 2. Број регистрованих правних особа према дјелатностима
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Када се узме у разматрање број регистрованих предузећа квалифицираних по броју запослених и
власничкој структури, видљиво је да у 2019. години од укупно 89 предузећа, 67 приватних микро
(до 9 запослених) су доминантни и чине 75%, док из исте категорије постоји једно државно
предузеће. Малих предузећа (од 10 до 49 запослених) у 2019. години у општини Шамац има 22 у
приватном власништву, односно 24,7%, док је истих у државном власништву 4. Анализирајући
расположиве податке видљиво је да се број микро предузећа благо повећава и да тренутно у
општини Шамац представљају развојну перспективу у погледу економског развоја општине.
Разматрајући број регистрованих предузетника (према сполној структури) од укупно 1.099
регистровних предузетника у периоду од 2016. до 2020. Године, интересантан податак јесте
чињеница да 100% регистрованих предузетника је у власништву мушкараца, што је јасно
приказано графиконом испод.
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Графикон 3. Број предузетника према сполној структури
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Неопходна је подршка општинске администрације за помоћ и подстицање отварању предузетника
у женском власништву, тј. Посветити много више пажње женском предузетништву у овој Општини.
Табела 2. Највећа извозничка предузећа у општини Шамац

Назив предузећа

Дјелатност

"EKOMED-MK" doo
"DRVO-HOLZ"doo
"METAL-HOLLAND" doo
"BAUMONT" doo
"ID-PLAST" doo
"PILANA KOJIĆ" doo
"E-METAL" doo
"POLJOAGRO" doo
"KONTAKT-ŠPED" doo
"UŠĆE-BOSNE" ad

01.49
16.23
25.11
25.12
22.23
16.10
25.29
46.22
49.41
08.12
13

Обим извоза (000 КМ)
2018
452870
503546
2895019
967484
1358501
481738
572269
1593906
1292233
579678

2019
244576
583013
5079376
528997
677235
469545
441806
1112432
1194706
1041776

"ST-COP" doo

08.12

509169

527018

У сегменту спољнотрговинске размјене, увоз у општину Шамац у 2016. години износио је
23.108.000 КМ, док је извоз у 2016. години износио 17.079.000 КМ. Анализом и прегледом стања
извоза и увоза у овој општини видљив је пораст и увоза и извоза, те је у 2019. години увоз износио
29.971.000 КМ, док је извоз у 2019. години износио 20.280.000 КМ.
Пољопривреда
У претходном планском периоду, посебно се истицала значајна улога пољопривреде у
економском развоју општине, што с обзиром на природне ресурсе и потенцијале, и традицију, је и
сасвим разумљиво. Равно подручје, са умјереном континенталном климом, која из године у
годину све више добија карактеристике континенталне климе, уз задовољавајуће резерве воде,
предодредили су општину Шамац за развој разних видова пољопривредне производње, те је
пољопривреда, уз прераду пољопривредних производа и неке друге облике индустријске
производње, међу најзначајнијим привредним гранама општине.
Укупна површина земљишта општине Шамац је 18.366 хектара од чега је пољопривредног
земљишта 14.632 хектара (79,67%), шумског земљишта 1.907 хектара и неплодног земљишта 1.826
хектара. Прегледом достављених података видљиво је да је у државном власништву 2889 хектара
земљишта (19,75 %). Од укупне површине пољопривредног земљишта, 80,26% односи се на
приватни сектор, док се осталих 17,17% односи на државни сектор, како је то приказано у табели
доле.
Пољопривредно
земљиште (хектара)
Оранице
Воћњаци
Виногради
Ливаде
Пашњаци
Укупно

Табела 3: Пољопривредно земљиште општине Шамац
Приватна
својина- Државна
својина Укупно
хектара
(хектара)
10337
2582
12919
298
3
301
/
/
/
793
184
977
315
120
435
11741
2889
14632

Према достављеним подацима од стране Општине Шамац,
пољопривредној производњи су презентоване на графикону доле.
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површине

намијењене

Графикон 4. Квалитета земљишта и власничка структура
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0
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Структура пољопривредног земљишта према бонитетним класама показује да највећи постотак
спада у класу IV (54.4%), класа III (17.2%), класа V (15.7%), класа II (4.8%), док класе I нема на
територији општине Шамац.
Према процјени Одјељења за привреду и инспекцијске послове, општина има око 4526
домаћинстава од тога око 700 регистрованих пољопривредних газдинстава. Највећи број
пољопривредних газдинстава (њих 34%) има величину пољопривредног посједа од 1 до 3 хектара.
Величина посједа од 3 до 5 има 31% газдинстава, а њих 27% је са посједом од 5 и више хектара.
Само 8% пољопривредних газдинстава има величину пољопривредног посједа од 1 хектара.
Према подацима Републичког завода за статистику и општинских служби пољопривредно
земљиште на подручју општине Шамац се највише користи у ратарској производњи, затим у
производњи крмног биља. Анализирајући ове податке уочљиво је повећање пољопривредних
површина у заштићеном простору, као и гајење љековитог и ароматичног биља. Када говоримо о
врстама производње, у производњи ратарских култура у периоду од 2015. године до 2018.године,
производње пшенице, кукуруза и јечма биљеже раст производње из године у годину.
Производња пшенице 2018 године у доносу на производњу 2015. подине - повећана је за 12.193
тона, повећање производње кукуруза за исти период износи 30.270 тона, а производња јечма
увећана је за 265 тона, док је производња кромпира која је у ранијем периоду била константна
такође увећана за 612 тона 2018. године у односу на 2015. годину. Када се посматрају ораничне
површине према начину коришћења, не само да ораничне површине под житом имају тренд
раста, него је значајно већа у поређењу са нпр. производњом воћа, која није константна. Тако нпр.
физички обим производње јабуке је за 53 т. већи у 2018. години него 2015. године, крушке за 10 т.,
шљиве 53 т. и вишње за 39 т. Но, подаци о свим врстама, количинама и пласираним тржишним
цијенама за пољопривредне производе произведене на подручју општине нису на располагању,
посебно у сточарству и повртларству.
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Подручје општине Шамац припада појасу умјерено-континенталне климе која је карактеристична
по доста оштрим зимама и топлим љетима. Сума падавина је око 800мм, с тим да су минималне
средње мјесечне падавине у марту мјесецу и износе 43мм, а максималне средње мјесечне
падавине у јулу мјесецу и износе 85мм. Изостанак наводњавања је један од главних ограничења
развоја и интензивирања пољопривредне производње поготово ако се зна да су просјечне
падавине око 800мм и да нису правилно распоређене и да се јавља мањак воде у вегетационом
периоду, односно негативан водни биланс.
Кључне опасности по ратарство, представљају и друге елементарне непогоде, посебно суша и
град. Периодична појава суше и града, има значајан утицај на засијане културе и принос и
пољопривреду уопште, што се на крају манифестује умањењем укупних прохода од
пољопривреде. Интензивне и високе површинске воде имају утицај и на сточарство. Поред
спречавања суше као елементарне непогоде у пољопривредној производњи наводњавањем се
повећавају приноси, повећава се степен коришћења земљишта, а отвара се могућност друге сјетве
са знатним повећањем квалитета. Подручје општине Шамац располаже са довољним количинама
воде која може да се користи за наводњавање, из самих ријека и великих канала као и из
подземних вода. Подземне воде на овом подручју се налазе на доста малим дубинама (од 6-12м
и 18-24м), а посебно на локацијама поред ријеке Саве и Босне. Основни разлози за наводњавање
пољопривредних површина у општини Шамац су:
•
повећање приноса биљних култура, стабилизација производње у сушним годинама и
промјена структуре сјетве,
•
орјентација тржишној економији и високопрофитабилним културама,
•
глобалне климатске промјене,
•
приступачни расположиви водни капацитети,
•
негативан водни биланс у вегетационом периоду.
Додатни отежавајући фактор за развој пољопривредне производње јесу површине
контаминиране минско-експлозивним средствима. У наредном периоду потребно је обезбиједити
да озбиљни пољопривредни произвођачи формално пријеђу у категорију регистрованих
пољопривредних газдинстава, нарочито они који су изузети промјеном законских прописа из 2015
године. Поред тога, битно је повећати обим пољопривредне производње кроз повећање
засијаних површина, унапређење система одводње и наводњавања, подстицаје и опремање
произвођача као и савремене едукације у пољопривредној производњи.
На подручју општине Шамац постоји дугогодишња традиција производње корпарских производа
од индустријске врбе. Тренутно егзистира око 20ак корпара и произвођача индустријске врбе са
око 300 дунума засијаних површина. Поред тога, корпари су окупљени око Удружења које
оставрује добру сарадњу са Општином Шамац и међународним развојним организацијама.
Обзиром да је ово подручје од раније познато по корпарству и да тржиште препознаје производе
на бази природних сировина, постоји потенцијал домаћинстава и занатлија да остваре приходе на
бази ове активности. Те трендове је препознала и општинска администрација и настојаће у
наредним годинама подржавати проивођаче индустријске врбе и област корпарства.
Тржиште рада
За разлику од негативних трендова у погледу стања и кретања на тржишту рада до 2016. године,
на графикону доле уочавамо да је у периоду након 2015 године уследио позитиван тренд у
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погледу броја запослених лица на територији општине Шамац – односно, број запослених у 2020.
години је повећан за 219 радника у односу на 2016. годину, што представља 11% повећање
запослености.

Графикон 5. Број запослених на подручју општине Шамац 2016-2020
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Са друге стране, проценат незапослених лица на територији општине Шамац у 2020. години је за
53,2% мањи у односу на 2016. годину, а тренд и динамика смањења броја незапослених приказан
је графиконом испод:
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Графикон 6. Број регистрованих незапослених особа према старосној структури
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Имајући у виду да је проценат незапослених лица мањи за 53,2% са истовременим повећањем
процента запослених од 11%, намеће се закључак да разлика ова два процента од 42,2%
представља проценат радно способног становништва која је мигрирао у економске сврхе,
одређеним дијелом представља рад на „црно“, или пак је смањење броја незапослених резултат
неких других мјера, првествено брисање са активне евиденције Бироа за запошљавање. У
поређењу са сусједним општинама Дервента са 28,2% или Модрича са 19,79%, можемо видјети да
Шамац има нижи степен формалне запослености него општине у окружењу. Пословна зона у
општини Шамац се развија у оквиру бивших индустријских објеката који се налазе непосредно уз
државну границу са Републиком Хрватском. У протеклом периоду 6 малих и средњих предузећа је
започело пословне активности и функционише у оквиру ове зоне. Физичка инфраструктура
пословне зоне постоји, а значајан број празних и напуштених индустријских хала може бити
искориштен за отварање нових предузећа. Посебна погодност ове зоне је постојање жељезничке
пруге и инфраструктуре за лаки претовар роба и сировина. С друге стране, постоји снажна
подршка општинске администрације отварању предузећа у овој зони, а иста укључује ослобађање
од накнада, такси и сл.
Туризам
Што се тиче туристичког смјештајног капацитета у општини Шамац од 2015. године број хотела је
непромијењен (1 хотел), и укупно 51 објекат који пружају неке од услуга угоститељства. Општину
Шамац карактеришу значајни природни и антропогени потенцијали за развој туризма. Природни
туристички потенцијали су везани за природно насљеђе и издвајају се:
•
барске водене површине Тишина и Жандрак, при чему се по својим природним
•
карактеристикама издваја бара Тишина која је у процедури званичне заштите,
•
вјештачка језера звана "ровањи" (Марковића ровањи, Цареви ровањи, Николића ровањи)
од којих се по својој љепоти издвајају Јекића ровањи у насељу Обудовац,
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•
ријеке Сава и Босна, са потенцијалом за развој риболовног туризма,
•
приобална подручја ријека Босне и Саве као потенцијал за развој туристичког насеља –
кампова и угоститељске дјелатности (локалитети : Ушће Босне у Саву, Градски кеј),
•
ловна подручја која се одликују богатством пернате дивљачи.
Антропогени потенцијали за развој туризма:
•
вјерски објекти свих конфесија, од којих се издваја Српска православна црква у Обудовцу
као једна од највећих храмова у БиХ,
•
културно-историјски објекти: археолошко налазиште, локалитет Кулиште и АД Басант
римска поштанска станица,
•
културне, спортске и привредне манифестације које се највећим дијелом одвијају у
општинском центру Шамац, затим у Обудовцу и Горњој Слатини,
•
Традиција и традиционалне активности – традиционална јела и пића, обичаји и др.
Просторно посматрано концентрација туристичких активности и потенцијала је у сјеверном дијелу
општине. Иако општина Шамац има многе повољне природне услове за развој различитих видова
туризма, туризам није развијен на задовољавајућем нивоу и у планском периоду се посебна
пажња треба посветити његовом развоју (формирање туристичког производа и изградња
туристичке инфраструктуре). Према рјешењима из Просторног плана РС до 2025.год. општина
Шамац припада Добојској туристичкој зони у оквиру које се издваја Посавско туристичко подручје
(III ранга-мањих туристичких потенцијала). Као највредније туристичке дестинације које тангирају
општину издвојене су ријеке Сава и Босна и бара Тишина те приобална подручја ријека Босне и
Саве као потенцијал за развој туристичког насеља – кампова и угоститељске дјелатности
(локалитети : Ушће Босне у Саву, Градски кеј).
Резиме изазова и развојних потреба у привреди, индустрији, тржишту рада, туризму и
пољопривреди
Општина Шамац учествује у укупно оствареним приходима привреде регије Добој-Брод-ДервентаШамац са око 4,9%, а у броју запослених са 6%, док учешће у становништву износи око 8,5%.
Поредећи и остале економске показатеље општине са истима на нивоу регије уочава се
заостајање општине Шамац у економском развоју за регијом. Основна карактеристика привредне
струкуре општине Шамац јесте велика диверзификованост привреде са доминацијом терцијарног
и квартарног сектора, као и високо учешће пољопривреде, што показује ниво економске
неразвијености. При томе, присутан је парадокс да иза слабо развијене прехрамбене индустрије (у
прерађивачкој индустрији општине учествује са 23,8%) стоји релативно снажан пољопривредни
комплекс, на који отпада чак 19,2% укупних прихода општине, што ће рећи да није искоришћена
та снажна сировинска база за развој прерађивачке индустрије.
Процјена је да постојећа привредна структура не одражава у потпуности природне и
инфраструктурне потенцијале и ресурсе општине и да постоје значајне могућности за бржи развој
и знатно већи удио дјелатности које до сада нису имале значајнију улогу у економији општине,
што се посебно односи на дјелатности саобраћаја и складиштења.
Општа оцјена је да је привредна структура општине неразвијена са доминантним учешћем
дјелатности које се ослањају на домаће ресурсе у производном сектору (пољопривреда),
доминантним учешћем трговине у материјалним и државне управе у нематеријалним услугама,
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што је посљедица губитка и нестанка некада респектабилних индустријских грана и програма, који
су чинили окосницу привредне структуре.
Општа оцјена привредног развоја јесте да није постигнут одговорајаћи степен развоја иако
општина посједује велике компаративне предности које се огледају прије свега у веома повољном
геостратешком положају, изграђеној инфраструктури регионалног значаја и вриједним природним
ресурсима (пољопривредно земљиште). Основна карактеристика просторног развоја привреде у
општини Шамац јесте изразито неравномјеран развој, са доминацијом општинског центра Шамац
и насеља Обудовац, у којима се остварује 88% укупних прихода општине и запослености.
Када говоримо о пословним зонама, Општина Шамац је донијела Одлуку о утврђивању простора
за формирање Развојно предузетничке зоне и Одлуку о утврђивању простора за формирање
Индустријско пословне зоне Шамац (Сл. гласник Општине Шамац 11/9) којима се утврђује простор
за формирање истих (дио тих пословних простора нису у власништву Општине). У ширем
просторном конкесту налазе се индустријска предузећа диверсификоване структуре: производња
пластичних маса („Вапекс“), производња металних конструкција „Metal Holland“d.o.o.,
„Bader“d.o.o., додати „Fero“ d.o.o. и „E-Metal“ d.o.o.), пољопривредно-индустријски комбинат
„ПИК“, производња изолацијских материјала („Аустротерм“). У општинском центру Шамац се
издваја неколико локалитета на којима постоје услови за интензивније обављање привредне
активности и то локација постојеће луке, локације у ужем урбаном језгру и локација предузећа
„Ушће Босне“, оријентационе површине 8,5 хектара које припада сектору рударства, сировински
оријентисана производња и бави се вађењем шљунка, пијеска и глине. Изван општинског центра,
подручја интензивније индустријске, односно привредне активности је урбано подручје насеља
Обудовац дуж регионалног пута у којем су, уз стамбене објекте, смјештена предузећа која се баве
производњом сточне хране и прерадом дрвета (производња резане грађе и грађевинске
столарије).
Развојни проблеми и потребе у подручју привреде, пољопривреде и тржишта рада сумирани су у
наредној табели:
Табела 4. Развојни проблеми и потребе у подручју привреде, пољопривреде и тржишта рада
Подсектор

Развојни изазови/проблеми

Развојне потребе

Висок степен концентрације
привредне
активности
у
општинском центру, тј. слабо
изражене дисперзије малих и
средњих предузећа у осталим
дијеловима општине, изузев
насеља Обудовац
Недовољна
искориштеност
простора
на
локалитетима
интензивније
привредне
активности

Привреда,
Развој акција усмјерених на
предузетништво
равномјеран развој урбаног и
индустрија
руралног привредног пословања
(усклађивање
привреднае
структура
са
развојним
потенцијалима општине)
Додатни развој, интензивирање Привреда,
промоције
и
приоретизација предузетништво
развоја предузетничке и слободне индустрија
зоне „Лугови“ Шамац9

9

Општина Шамац је у процесу измјене Важећег Просторног плана у смислу формирања слободне зоне
„Лугови“ у МЗ Лугови, која се налази на око 5 (пет) километара од планираног прикључка аутопута.
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и

и

Негативан
утјецај
сиве Јачати
провођење
мјера
економије на развој и приходе превенције и сузбијања сиве
општине
економије.
Унаприједити
пословно окружење и мјере
подршке
за
подузетнике
(олакшице,
субвенције,
инвестиције, запошљавање и сл.).
Високи трошкови код изградње Иницирати мјере за ублажавање
производних објеката уз висока административних
трошкова
давања за комуналне услуге и изградње
и
кориштења
остале накнаде
производно/услужних објеката за
привреднике и увести програме
субвенција камата.
Недостатак
финансијских Спровести
програме
средстава
за
увођење суфинансирања
увођења
међународних стандарда и међународних
стандарда
и
подизања
конкурентске увођења
иновација
у
способности предузећа
перспективним предузећима.
Недовољно
квалитетних Повећати квалитет и квантитет
програма субвенционирања и подршке
привредницима
и
подстицања
прерађивачке предузетницима
кроз
индустрије и предузетништва
регресирање
камата,
финансирање
запошљавања
приправника, субвенционирање
административних
трошкова,
презентацију
предузећа
на
сајамским манифестацијама и др.
Израдити и од стране надлежних
органа утврдити уписне политике
и образовне програме у складу са
потребама тржишта рада.
Суфицит одређених кадрова на
Донијети
и
реализирати
тржишту рада за које не постоје
одговарајуће
програме
довољне потребе на тржишту
преквалификације
и
рада.
доквалификације, како би се
особама које тренутно немају
могућност запослења омогућило
запослење.
Успоставити
и
спроводити
програме за јачање компетенција
Висок удио НКВ, КВ и ССС радне и вјештина незапослене радне
снаге
у
укупном
броју снаге.
незапослених особа.
Интензивирати
програме
самозапошљавања
и
запошљавања.
Висок удио тешко запошљивих Интензивирати
програме
категорија незапослених особа запошљавања
и
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Привреда,
предузетништво
индустрија

и

Привреда,
предузетништво
индустрија

и

Привреда,
предузетништво
индустрија

и

Привреда,
предузетништво
индустрија

и

Тржиште рада

Тржиште рада

Тржиште рада

(у
стању
дугорочне самозапошљавања
тешко
незапослености и старосне запошљивих
категорија
групе изнад 50 година).
незапослених.
Развити
и
имплементирати
механизме за пружање подршке
Негативан утјецај пандемије на
предузећима и предузетницима
тржиште рада
за одржавање запослености и
нова запошљавања.
Недостатак
подршке Осмислити и провести мјере
предузетницима у почетним унапређења
подршке
фазама
реализације предузетницима почетницима и
инвестиција уз савјетодавну и унапрјеђења
предузетничке
стручну помоћ
инфраструктуре,
посебно
у
будућим пословно-индустријским
зонама Шамац
Недовољно
искориштени Израда општинског туристичког
природни
и
културно- програма
и
понуде
те
историјски ресурси за развој интензивирање
промоције
туризма
уз
недостатак туристичког производа у сарадњи
промоције туристичке понуде
са сусједним општинама и другим
регијама
Недовољна
изграђеност Унапређење стања комуналне
туристичке инфраструктуре и инфраструктуре и туристичке
супраструктуре, уз недостатак инфраструктуре
(приобална
капацитета за развој појединих подручја ријека Босне и Саве,
видова туризма (екотуризам, уређење обала ријека Босне и
сеоски туризам)
Саве, изградња и уређење
купалишта, уређење простора за
камповање, изградња спортских
објеката) као потенцијал за развој
туристичког насеља – кампова и
угоститељске
дјелатности
(локалитети : Ушће Босне у Саву,
Градски кеј)

Тржиште рада

Тржиште рада

Туризам

Туризам

Јачање
програма
развоја
туристичких
производа,
формирати туристичку понуду
општине која би укључивала
разне туристичке садржаје
Сива економија у сектору Јачати инспекцијски надзор над Сви подсектори
трговине/ Присутност рада „на пословањем трговинских радњи
црно“
те континуирано спроводити
инспекцијске
контроле
послодаваца
у
односу
на
пријављивање
запослених
и
смањења рада „на црно“
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Непланско
коришћење
пољопривредног
земљишта
(спор
процес
власничке
трансформације
државних
предузећа, а при том земљиште
се слабо користи или уопште не
користи тј. најчешће мијења
намјену)
Мала наводњавања површине,
застарјела механизација и низак
степен
опремљености
газдинства
Недовољно
уређен
систем
подстицаја, тржишта и цијене
пољопривредних производа те
њихове промоције

Спровођење ефикаснијег процеса Пољопривреда
трансформације предузећа и
коришћење
пољопривредног
земљишта према планираним
намјенама Просторног плана
општине Шамац
Повећати степен наводњавања Пољопривреда
површина
и
опремљености
газдинастава кроз финансијске
стимулансе
Увезивање система подстицаја са Пољопривреда
потребама на тржишту, односно
усклађивање потребе и потражње
у производњи и промоцији

2.1.2. Стање и кретања у области друштвеног развоја
Образовање
Предшколско и основно образовање
У општини Шамац егзистирају двије предшколске установе - дјечији вртићи, са 18 учионица у
функцији и 12 наставног особља. У вртићу је 2015/16. школске године боравило 87 дјеце, док је у
школској 2019/20. години тај број повећан на 139 дјеце. Основна школа у Шамцу располаже са 44
учионице у функцији, а број наставног особља у 2020. години је 132, за разлику од 2015. године
када је тај број био 163. Основну школу у општини Шамац школске 2015/16. године похађало је
1098 ученика, школске 2016/17. године похађало је 1188 ученика, 2017/18. године похађало је
1127 ученика, 2018/19. године похађало је 1202 ученика и 2019/20. године похађало је 1169
ученика. Основно образовање организовано је у четири основне школе и шест подручних школа а
Преглед броја ученика по годинама и сполу је презентован у графикону доле.
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Графикон 7. Преглед броја ученика по годинама и сполу предшколско и основно образовање)
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449
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359
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Када се посматра број уписаних ученика у прве разреде основних школа на подручју Општине,
може се примијетити благо смањење броја ученика јер је школске 2015/16. године број уписаних
ученика био 116, док је 2019/20. године тај број 101. Када говоримо о укупном броју ученика,
можемо уочити да је током 2015/2016 било уписано у све разреде основне школе 762 ученика а
током 2019/2020 укупно 699, што је смањење броја ученика за 63 ученика или 8%, што је испод
просјека Републике Српске али и сусједних општина. Распоред школа се може оцијенити као
добро организован. Као норма за потребе простора у основним школама узета су 2м² учеоничког
простора по ученику, због негативних трендова у наталитету појављује се вишак простора у
основним школама.
Што се тиче предшколских установа, у њима није у потпуности задовољен квантитет. Зато је
потребно отварање додатних установа како би већи број родитеља имао могућност да смјести
своју дјецу у обданишта. Поред задовољења квантитета, упоредо треба радити на побољшању
квалитета предшколских установа и основног образовања.

Средњошколско и високо образовање
На подручју општине Шамац ради један средњошколски центар „Никола Тесла“ Шамац, који у
свом саставу има 20 учионица у функцији, а у 2019/2020 школској години је радило 67 просветних
радника (наставног особља), од чега је 26 мушког и 41 женског спола закључно са 2020. годином.
У шредњошколском центру „Никола Тесла“ Шамац егзистира гимназија општег смјера,
економија, право и трговина, машинство и здравство – а број ученика по годинама и школама је
презентован доле у графикону.
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Графикон 8. Преглед броја ученика у средњем образовању
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Средњу школу школске 2015/16. године похађало је 433 ученика, 2016/17. године похађало је 435
ученика, 2017/18. године похађало је 453 ученика, 2018/19. године похађало је 444 ученика и
2019/20. године похађало је 404 ученика. Посматрајући број уписаних ученика у прве разреде
средње школе на подручју Општине, може се примијетити благо смањење броја ученика јер је
школске 2015/16. године број уписаних ученика био 151, док је 2019/20. године тај број 105. Из
претходних података, односно поређења броја свршених ђака основне школе у просјеку, са
бројем уписаних ђака у средње образовање, у посматраном периоду 2015 – 2020. година, можемо
уочити да око 38,85% ученика који заврше основну школу не настављају средњешколско
образовање у Шамцу. У општини Шамац не постоји ни једна високошколска установа, али
општина стипендира студенте са подручја општине и то у просјеку 77 годишње. Надаље, општина
издваја значајна средства за образовање у цјелини, cca 8,17% укупног годишњег буџета како је то
презентовано доле у табели.
Табела 5. Издвојена средства за образовање од стране Општине Шамац 2016-2020
Утрошено 2016
Утрошено
Утрошено
Утрошено
Утрошено
2017
2018
2019
2020
Предшколско
образовање
Основно
образовање
Средње
образовање
Високошколско
образовање
Укупно

271,171.00

268,197.00

301,775.00

377,406.00

444,441.00

9,435.00

1,150.00

13,217.00

6,571.00

5,228.00

64,452.00

50,186.00

66,053.00

75,288.00

71,344.00

67,200.00

75,400.00

74,100.00

66,000.00

67,600.00

412,258.00

394,933.00

455,145.00

525,265.00

588,613.00
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Површина учеоничког простора износи 9635 м². Уз норму 2м² ученичког простора по ученику,
може се закључити да има вишка учеоничког простора. Што се тиче опремљености школских
објеката на подручју општине Шамац урвђено је да сви школски објекти имају питку воду, да
сваки посједује спортску дворану, да је омогућен физички приступ објектима дјеци са посебим
потребама (особама са инвалидитетом), енергент који се користи за загријавање објекта је угаљ,
просјечан број санитарних чворова по објекту је 4,8, али и просјечан број рачунара на располагању
по ученику је само 0,15. Просјечан број ученика по учионици је 15, с тим да највећи број ученика
по учионици јесте 24, а најмањи 10 ученика. Будући да је квантитет углавном задовољен,
потребно је побољшавати квалитет школских установа, евентуално изградња нових замјенских
објеката. Квалитет образовних установа треба побољшавати у смислу одржавања објеката,
опремања садржајима, побољшање приступачности и ученичког стандарда, увођење иновација у
школске програме, организације манифестација, те допунских и додатних активности.
Здравство
Здравствена заштита у општини Шамац по питању броја установа примарне здравствене заштите
огранизована је на начин да постоји један дом здравља на подручју Општине са двије подручне
амбуланте у Обудовцу и Горњој Слатини, а здравствена заштита по моделу породичне медицине
организована је у 10 тимова. Општина посједује једну јавну апотеку, те 5 приватних апотека.
Укупан број здравствених радника у 2020. години јесте 55, од чега 6 љекара опште праксе, 10
специјалиста, једног гинеколога, 2 стоматолога, 34 медицинска техничара и 19 запосленика
(остало особље). Амбуланте су распоређене и организоване у просјеку на осам километара од
најудаљенијег корисника док се секундарни ниво здравствене заштите, становници општине
Шамац остварују у болници у Добоју.
С обзиром на број становника овај број здравствених установа као и њихова распоређеност на
територији општине је на задовољавајућем нивоу. Иако постојећа здравствена инфраструктура и
кадрови задовољавају велики дио потреба највећег броја становника, међутим потребно је
унапређење у дијелу који се односи на проширење броја породичних амбуланти, проширење
просторних капацитета Дома здравља Шамац за потребе породичне медицине и
специјалистичких амбуланти, уз занављање и модернизацију опреме (дијагностички апарати).
Потребно је напоменути да су током ванредних околности од марта 2020 и појаве глобалне
пандемије значајно били изложени и угрожени сви ресурси јавног здравства у општини, те
поједине рањиве групе хроничних болесника које су биле изложене вишем ризику од посљедица.
Постоји одређени дио медицинске опреме и алата који је амортизован и који захтијева замјену.
Стручни кадар је на задовољавајућем нивоу уз план да се у наредне четири године побољша
капацитет у областима гинекологије, психијатрије, физикалне медицине и рехабилитације,
радиологије, офтамологије и интерне медицине. У области здравства потребно је одржавати
постојећу мрежу здравствених установа, обезбиједити оптималан распоред људских ресурса, а
превентивна здравствена њега има посебну улогу и самим тим се везује за друге области
просторног развоја, као што су спорт, заштита животне средине и друге области на посредан
начин.
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Социјална заштита
У општини Шамац услуге социјалне заштите реализују се путем Центра за социјални рад.
Графиконом који следи је приказан број корисника Центра за социјални рад општине Шамац у
периоду од 2016. до 2020. године, из чега се види тенденција раста корисника социјалне заштите
у посматраном периоду.
Графикон 9. Просјечни број корисника ЦСР 2016-2020 (мјесечно)
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Финансијски гледајући, износ исплаћене помоћи путем Центра за социјални рад у посматраном
периоду није занемарив, те у посматаном периоду има константу тенденцију раста, гдје у просјеку
за протеклих пет година за социјална давања издваја се у просјеку 702.036,00 КМ на годишњем
нивоу. Просјечан годишњи износ исплаћен по кориснику у износу од 1.095,00 КМ, с тим да је
највећи издвојени износ по кориснику био у 2018. години у висини од 1.538,43 КМ. Гледајући
просјек Републике Српске, који износи 2102 КМ по кориснику, можемо закључити да се у општини
Шамац издваја за 100% мање средстава него је то просјечно на републичком нивоу.
Графикон 10. Износи исплаћене подршке по кориснику на
годишњем нивоу 2016-2020
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У посматраним давањима Центра за социјални рад обухваћена су сва давања по питању: сталне
новчана помоћ, новчане накнаде за помоћ и његу друге особе, друга материјална помоћ,
оспособљавање за живот и рад, смјештај у другу породицу, смјештај у установе социјалне заштите,
једнократне новчане помоћи, здравствено осигурање, услуге социјалног рада и другог стручног
рада, кућна њега и помоћ у кући, дјечији додатак, накнада умјесто плате родитељу који је у
радном односу, као и накнада умјесто плате родитељу који која није у радном односу. Када су у
питању рањиве групе становништва, посебно малољетна лица увидом у достављене податке
видљиво је да је највећи број дјеце без родитељског старања био 2016. године- 9 дјеце, да би у
2017. и 2018. године тај број био 1. Број васпитно занемарене и запуштене дјеце у 2016. години
био је 9 дјеце, 2017. године 8 дјеце, док је број те дјеце у 2019. години био 2 дјеце. Дјеца чији је
развој ометен породичним приликама биљеже тенденцију раста за посматрани период, јер је број
дјеце у 2019. и 2020. години порастао на 25 (2019 година) па 21 дијете (2020 година) у односу на
2016. годину када је тај број био 17. Број дјеце са менталним и физичким сметњама у
посматраном периоду је у великој мјери константан - просјечан броје дјеце је 42 на годишњем
нивоу. Када су одрасле особе из рањивих категорија у општини Шамац у питању, просјечан број
особа ометених у психичком и физичком развоју и особе са инвалидитетом је 77, материјално
неосигураних и за рад неспособних особа је 38,4, старијих особа без породичног старања је 55,6,
особа друштвено негативног понашања је 28 и особе и породица у стању социјалне потребе
којима је усљед посебних околности потребна помоћ је 110. Као што је већ напоменуто ради се о
просјечном броју корисника по категоријама у посматраном периоду од 2016. до 2020. године по
категоријама - из чега се јасно види да највећи број корисника припада последњој категорији,
односно особе и породица у стању социјалне потребе којима је усљед посебних околности
потребна помоћ.
Када се узму у разматрање финансијски подаци Центра за социјални рад општине Шамац
примјетан је тренд повећања из године у годину, с тим да највећи удио се издваја из буџета
општине Шамац просјечно 64,6%, док удио Министарства здравља и социјалне заштите Републике
Српске износи 35,4% просјечно за посматрани период.
Графикон 11. Утрошак средстава за социјалну заштиту према
извору 2016-2020
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Расходи Центра за социјални рад су такође у порасту, обзиром да и број корисника из године у
годину расте, а однос планираних прихода и остварених расходе те структура расхода јасно је
приказана графиконом.
Графикон 12. Утрошак средстава ЦСР по врсти трошка 2016-2020
900000
800000
700000
600000

у КМ

500000
400000
300000
200000
100000
0

1
2016

2
2017

3
2018

4
2019

5
2020

Трансфери корисницима

553.432

603.503

669.058

739.254

822.655

Трошкови ЦСР

180.344

203.307

211.125

225.082

218.796

Расходи

Култура и спорт
Од установа и објеката културе на подручју општине Шамац постоји Народна библиотека и Центар
за културу са 651 м² корисног простора у функцији, број регистрованих запосленика у 2018. години
био је 7, док је у 2019. и 2020. години тај број смањен на 4 запосленика. Установе из области
културе се финансирају путем дотација из буџета општине, те су издвајања за културу у 2018.
години износила 47.500 КМ, у 2019. години 80.000 КМ, а у 2020. години 70.000 КМ. Просторни
распоред културних садржаја је значајан за идентитет и подстиче мобилност становништва.
Просторни распоред објеката културе каректерише концентрација у општинском центру. По
мјесним заједницама распоређени су друштвени домови који се користе вишенамјенски за
друштвене и културне садржаје. Одређени број друштвених домова је изван функције и у лошем
грађевинском стању. У општини Шамац је регистровано девет културних манифестација, а једна
је од међународног значаја – фестивал. Манифестације су углавном културно-умјетничке,
спортско-ректреативне и привредне. Развој културе у планском периоду зависиће од општег
степена развијености општине. Циљ је да се развој интензивира и дисперзује ка руралним
центрима, гдје би корисници били широки слојеви становништва. Просторни распоред садржаја је
значајан за идентитет и подстиче мобилност становништва. Културне и спортске манифестације
могу бити од великог значаја за туризам. С обзиром на значај који се на првом мјесту односи на
просторни и локални идентитет, ове активности треба да буду подржане кроз Стратегију.
Када говоримо о спорту (и спортској рекреацији), у општини Шамац од спортских објеката постоје
пет затворених спортских објеката (дворана, фискултурна сала), скоро све мјесне заједнице
посједују спортске полигоне или игралишта. Спортски савез општине Шамац окупља 18 спортска
колектива у 2020. години. Такође, од спортских објеката може се навести и постојање отворених
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базена у Шамцу и Обудовцу. Финансирање установа спорта врши се већински дотацијама из
буџета општине Шамац.
Графикон 13. Износ дотација из буџета
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Преглед установа и објеката „слободног времена“ је презентован у табели како слиједи:
Табела 6. Преглед установа и објеката „слободног времена“
Назив
СШ Никола Тесла Шамац
ОШ Шамац
ОШ Србија Црквина
ОШ Г.Слатина
ОШ Обудовац
ОШ Тишина
ФК"Борац" Шамац
ФК"Ц.Звијезда" Обудовац
ФК"Хајдук" Баткуша
ФК"Будућност" Г.Слатина
ФК"Ц.Звијезда" Гајеви
ФК"Црквина" Црквина
ФК"Младост" С.Тишина
ОШ Крушково поље

2016
2,100
2,100
1,280
1,280
1,450
800
13,200
6,500
6,500
6,500
6,400
6,800
6,500
800

м² корисног простора у функцији
2017
2018
2019
2,100
2,100
2,100
2,100
2,100
2,100
1,280
1,280
1,280
1,280
1,280
1,280
1,450
1,450
1,450
800
800
800
13,200
13,200
13,200
6,500
6,500
6,500
6,500
6,500
6,500
6,500
6,500
6,500
6,400
6,400
6,400
6,800
6,800
6,800
6,500
6,500
6,500
800
800
800

2020
2,100
2,100
1,280
1,280
1,450
800
13,200
6,500
6,500
6,500
6,400
6,800
6,500
800

2016
280
220
170
150
260
40
180
60
60
40
40
60
40
40

Број корисника - процјена
2017
2018
2019
280
280
280
220
220
220
170
170
170
150
150
150
260
260
260
40
40
40
180
220
220
60
60
60
60
60
60
40
40
40
40
40
40
60
60
60
40
40
40
40
40
40

2020
280
220
170
150
260
40
220
60
60
40
40
60
40
40

У планском периоду развој физичке културе и рекреације треба усмјерити ка томе да се експонира
као садржај одмора, опоравка, рехабилитације људи, односно као битна компонента других
привредних грана. Значајно питање у наредном периоду је јасан статус објеката физичке културе у
развоју урбаног и руралних центара. Циљ је обнављање постојећих капацитета и изградња нових
по потреби.
Јавна сигурност
Субјекти од значаја за заштиту и спасавање општине Шамац су: Општински штаб за ванредне
ситуације, реонски штабови за ванредне ситуације (5), јединице опште намјене (5 водова, свака
МЗ по једно одјељење), јединице специјализоване намјене (7), повјереници, предузећа од значаја
за заштиту и спасавање, јавне установе и организације од значаја за заштиту и спасавање,
удружења грађана од значаја за заштиту и спасавање (Црвени Крст, спортски клубови, спортска
риболовна друштва, ловачка удружења и сл.) и грађани. Црвени Крст, рафтинг клубови, клубови
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екстремних спортова који се налазе у слузби Цивилне заштите, функционишу на бази
волонтерског рада са 100% попуњености постојећих капацитета.
Са аспекта структуре криминалитета у сегменту јавне сигурности, према сакупљеним подацима,
просјечан проценат развијетљености кривичних дјела је 72,38% за посматрани период, али да је
укупан број кривичних дијела у опадању, док је највећи број пријављених прекршаја био током
2020. године и то 98 пријава. Са становишта структуре кривичних дјела, највећи проценат односи
се на имовинске деликте просјечно 43,4% за посматрани период, на остала кривична дјела
просјечан процената у посматраном периоду је 30,8%, док се 2,4% односи на уживање опојних
дрога (наркоманија).
Када говоримо о елементу заштите од поплава, на бази посљедица поплава из маја 2014. године,
да се закључити да локална заједница није у потпуности била спремна да адекватно одговори на
кризне ситуације изазване природним и другим опасностима. До 2016. године извршене су све
санације настале усљед поплава. Дужина водотокова на подручју општине 30.000 м, од тога је
уређено 17.000 м водотокова на подручју опшине. Број стамбених објеката потенцијално
угрожених поплавама је 2668, а број пословних објеката потенцијално угрожених поплавама јесте
386. За санацију штета изазваних поплавама издвојено је cca 400.000.000,00 КМ.
Општина Шамац спада у једно од најугроженијих подручја од неексплодираних убојних средстава
и мина у Републици Српској. Са аспекта заштите грађана од НУС-а, у претходном периоду
деминирано је велика површина земљишта, а активности на преосталих сумњивих 86 хектара
(0,50% површине општине) је неопходно спровести у наредном периоду. Обиљежавање и
деминирање минираних подручја се проводи према плану и програму противминских акција
утврђеним од стране Одјељења цивилне заштите у Општини Шамац, Републичке управе цивилне
заштите и Центра за уклањање мина. Овдје посебно треба обратити пажњу на утицај поплава на
кретање минско-експлозивних средстава, мада до сада нису забиљежене значајне посљедице од
истих, али се не смије занемарити потенцијални ризик.
У циљу превентивног дјеловања и смањења утицаја опасности, тј. капацитета супротстављања,
треба издвојити Ватрогасну јединицу општине, која је за сада опремљена на задовољавајући
начин, али простора за њено даље опремање и јачање материјалних и људских ресурса има.
Треба имати у виду, да Ватрогасна јединица има просјечно око 240-250 интервенција годишње, од
чега је близу 200 интервенција на гашењу пожара, а 50-60% од свих пожара су пожари на
отвореном, који захтијевају ангажовање људи и материјалне технике на већој површини. Такође,
превентивно се проводе активности јавне кампање, у циљу смањења броја пожара на отвореном,
посебно у периодима припреме земљишта за сјетву.
Јавна управа
Када се посматра стање и опремљеност Опшинске административне услуге у 2020. години
опремљеност је са 78 рачунара у односу на 2016. годину када је број рачунара био 69, боља
техничка опремљеност је допринијела и већем проценту обрађених и завршених предмета са 93,3
% на 99,3 % ријешених предмета, док је пренесених само 0,67 %. Са друге стране, похвално је да
општина Шамац посједује усвојен План интегритета али степен имплементације истог није на
располагању.
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Прегледом радних мјеста у општинској управи видљиво је да су сва одјељења попуњења
потребним бројем радника са одговарајућом стручном спремом, осим Одјељења за просторно
уређење и стамбено-комуналне послове гдје постоји упражњено једно радно мјесто ССС у складу
са исказаним потребама. Укупно запослених у општинској администрацији општине Шамац је 87.
Послови релевантни за имплементацију стратегије развоја су подијељени између једне службе и
једног одјељења (Одјељења за привреду и Служба за локлани економски развој), али и Начелника
општине и Начелника одјељења и служби других организационих јединица. Другим ријечима, у
претходних неколико година, унутрашња организација Општине Шамац је доживјела позитивне
промјене са циљем да се осигура квалитетније управљање локалним развојем кроз доношење
Одлуке о оснивању Општинске управе у којој је, међу осталим, дефинисана и успостављена
Служба за локални економски развој. Одјељења у оквиру општинске администрације врше
активности везане за појединачне секторе које обухватају оквиром своје надлежности.
Постојећим организацијским рјешењем надлежности за послове и задатке везане за
имплементацију стратегије развоја су обједињене у оквиру Службе за локални економски развој,
чиме је цјелокупан процес координације планирања, спровођења праћења и вредновања
стратешких планова углавном у надлежности исте.
Постојећа организација радних процеса везаних за управљање развојем није у потпуности
адекватна за испуњавање свих потребних развојних функција, посебно функција имплементације
те праћења и вредновања. У оквиру новоусвојеног Правилника о систематизацији радних мјеста
постоји потреба да се јасније делегирају улоге и одговорности међу службама и одјељењима у
смислу координисања имплементације пројеката, те њиховог праћења и вредновања, али и
координисања пословима управљања развојем у контексту улоге других одјељења (укључујући
мотивисаност и вољност запослених за стратешки приступ). Имплементацијски капацитети социоекономских партнера, невладин, пословни сектор и других актера су нажалост скромни, тако да је
могућност међусобне сарадње и привлачења додатних средстава за реализацију стратегије
развоја релативно мала. Процес Евалуације је показао да управа има недовољно развијене
капацитете за привлачење финансијских средстава те се намеће потреба за јачање капацитета за
припрему пројектних приједлога у складу са захтјевима пријава за финансирање из ЕУ и других
међународних фондова те интензивирати активности лобирања, заговарања и сарадње са другим
партнерима у сврху повећања финансирања из вањских извора.
Цивилно друштво
Општина Шамац броји 14 активних организација грађанског друштва, која укупно броје 3539
члана, од чега највећи број чланова има Удружење пензионера Шамац са 2.462. како је то
презентовано на графикону доле.
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Графикон 14. Листа активних ОЦД на подручју општине Шамац са
бројем чланова
УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА ЗА ПОМОЋ ЛИЦИМА СА…
УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНЕРА ШАМАЦ
КУД "ПОСАВИНА"ЦРКВИНА
СПКД"ПРОСВЈЕТА"ОБУДОВАЦ
ОМЛАДИНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ШАМАЦ
ЕКОЛОШКО УДРУЖЕЊЕ "ЕКОБ"ОБУДОВАЦ
ЛОВАЧКО УДРУЖЕЊЕ "ФАЗАН" ШАМАЦ
СПОРТСКО РИБОЛОВНО ДРУШТВО "ШАМАЦ" ШАМАЦ
УДРУЖЕЊЕ ЖЕНА "БРВНИК"
УДРУЖЕЊЕ ЖЕНА ШАМАЦ
ПЈЕВАЧКО ДРУШТВО "ХЕРУВИМИ"ШАМАЦ
ПЛЕСНИ КЛУБ "ПРИНЦЕСС"ШАМАЦ
КЛУБ ИСТОРИЧАРА "ПОСАВИНА"ШАМАЦ
КОЛО СРПСКИХ СЕСТАРА "КОСОВКА ДЈЕВОЈКА"ШАМАЦ
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За потребе рада ових удружења из буџета је суфинансирано укупно 134.876,00 КМ за период
2016.-2020. године. Значајан ангажман ОЦД је резултат грађанског препознавања улоге цивилног
друштва у поправљању стања у заједници, као и низа пројеката међународних организација који
су имали за циљ јачање улоге цивилног друштва у општинама (нпр. Пројекат локалне демократије
- ЛОД), као и појачане сарадње између организација цивилног друштва и органа управе Општине
Шамац. Капацитети организација цивилног друштва још увијек нису довољни за повлачење
значајних средстава и реализацију већих пројеката који би допринијели значајним промјенама.

Резиме изазова и развојних потреба у областима друштвеног развоја
Развојни проблеми и потребе у областима друштвеног развоја сумирани су у наредној табели:
Табела 7. Развојни проблеми и потребе у областима друштвеног развоја
Развојни изазови/проблеми

Развојне потребе

Отварање додатних установа како
Недостатан
квантитета
у
би већи број родитеља имао
предшколском образовању и
могућност да смјести своју дјецу у
одгоју
обданишта.
Потребно је побољшавати
квалитет школских установа,
Недовољан квалитет рада у евентуално изградња нових
основном
и
средњем замјенских објеката. Квалитет
образовању
образовних установа треба
побољшавати у смислу
одржавања објеката, опремања
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Подсектор
Предшколско
образовање
Основно и средње
образовање

Континуирано смањење броја
ученика, смањење просјечног
броја ученика по наставнику и
на 1000 становнику

Недовољно
капацитета
за
пружање здравственихи услуга
(инфраструктурних, кадровских,
техничких)

Недостатак
превентивних
програма и низак степен
освјештености становништва о
важности бриге за здравље
Степен амортизације апарата у
значајном броју је преко
критичних 50%

садржајима, побољшање
приступачности и ученичког
стандарда, увођење иновација у
школске програме, организације
манифестација, те допунских и
додатних активности
Неопходно је извршити детаљну
анализу
потреба
локалних
заједница за провођење основног
образовања с циљем утврђивања
оптималне мрежа основних школа
и њихових подручних одјељења,
извршити анализу Плана уписа
ученика у средње школе прије
доношења Одлуке о упису
ученика у први разред средњих
школа. Додатно, потребно је
обратити пажњу на запошљавање
адекватног особља за рад с
дјецом с посебним потребама.
Проширење броја породичних
амбуланти за потребе породичне
медицине и специјалистичких
амбуланти, уз занављање и
модернизацију
опреме
(дијагностички апарати).
Ојачати капацитете у областима
гинекологије,
психијатрије,
физикалне
медицине
и
рехабилитације,
радиологије,
офтамологије
и
интерне
медицине.
Размотрити
оснивање
савјетовалишта за превентивне и
образовне
информативне
кампање о штетном утјецају
конзумирања цигарета, алкохола
и опојних дрога
Повећати степен инвестирања
кроз
екстерне
изворе
финанцирања или кредитирања у
сврху
набаве
ЕКГ
апарата,
ултразвучног апарата и остале
медицинске
дијагностичке
опреме, у складу са стручним
препорукама
и
економском
оправданости набавке
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Образовање

Здравство

Јавно здравље

Јавно здравље

Висок број корисника по
стручном раднику у ЦСР те
неусклађеност са нормативима
у социјалном раду

Недовољна
финанцијска
улагања у развој културе,
рестаурације
споменика
културе те слаба опремљеност
културних установа техничким
средствима и опремом
Непостојање
система
мониторинга и евиденције и
валоризовања
културних
објеката

Недостатак
структираног
приступа
развоју
спорта
(посебно спортског менаџмента)
и
улагања
у
мултидисциплинарне спортске
површине,
посебно
у
такмичарским спортовима –
низак
ниво
опремљености
школских дворана за тјелесни
одгој и спорт у цјелини

Недовољни
капацитети
административне службе

Даље превентивно дјеловање
на јавну сигурност грађана уз
смањење утјецаја опасности

Изналажења средстава у буџету Социјална заштита
општине
за
запошљавање
довољног броја и адекватне
структуре запослених у центрима
за социјални рад у складу са
постојећим
нормативима
и
просјеком у РС
Јачати улагања за потребе у Спорт и култура
култури те радити на поступцима
рестаурације споменика културе
те њиховој класификацији и
заштити.
С обзиром да постоје објекти који
нису евидентирани, а посједују
вриједности, посветити се раду на
неевидентираном
културном
насљеђу, објектима традицијске
стамбене архитектуре, објектима
индустријског наслеђа,
Потребно
је
приступити
проширивању
капацитета
и
опремању потребном апаратуром,
посебно у срединама у којима
школске
спортске
дворане
представљају једини затворени
простор у којем се могу
становници
насеља
бавити
спортом. Додатно, истражити
могућност кориштења постојеће
инфраструктуре за нове намјене
развоја спортских дјелатности
(броwнфиелд инвестиције).
Јачање административне службе
за послове управљања развојем и
намицања
средстава
за
реализацију
стратегије
те
реализовати
препоруке
из
Евалуације Стратегије
Јачање
Ватрогасне
јединице
општине
Шамац,
Израдити
Процјене ризика и Планове
заштите и спашавања, што је
основа за провођење било каквих
превентивних
активности,
спремности
на
одговор
и
опоравак у случају природних и
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Спорт и култура

Спорт и култура

Јавна управа

Јавна сигурност

других несрећа, јер нису израђени
за
све
локалне
заједнице.
Перспектива укључује мапирање
ризика у интерактивној онлине
GIS бази података у складу са
смјерницама ЕУ.
Интензивирати послове и задатке
на планирању система раног
упозоравања на подручју општине
и/или
опремити
Оперативни
центар цивилне заштите, уз
креирање базе података о свим
несрећама на адекватан и
прописан
начин
(укључујући
ажурирање базе података о свим
снагама расположивим за заштиту
и спашавање).
Размотрити
набавку
система
протуградне
одбране
те
промовисати
системе
наводњавања (због суша које
проузрокују велике штете на
пољопривредним земљиштима).
Размотрити набавку додатне
професионалне опреме и машина
за гашење пожара на одређеним
локацијама
(индустријске
несреће, пожари на високим
зградама, шумски пожари на
неприступачним теренима)
Деминирати преостало подручје
контаминирано НУС у складу са
надлежним
тијелима
и
институцијама у сврху потпуног
чишћења девастираних подручја
општине Шамац

2.1.3. Стање јавне и комуналне инфраструктуре
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Електроенергетска инфраструктура
Општина Шамац напаја се електричном енергијом из 110 кВ електроенергетског система БиХ Републике Српске преко трафостанице 110/35/10 кВ Шамац. Такође, на подручју општине се
налази и електровучно постројење ЕВП Шамац 110 кВ које служи за потребе електрифициране
жељезничке пруге. Према подацима из Просторног плана општине Шамац, укупна снага свих
дистрибутивних трафостаница на територији општине Шамац 52,47 МВА, као и да је 35 кВ мрежа
изведена углавном надземно (cca 11км), док је 146,53 км 10 кВ мреже изведено надземно а 26 км
10 кВ мреже подземно и то је углавном средњенапонска мрежа изведена у градском подручју и
као таква обезбјеђује сигурно напајање потрошача поменутих простора. Укупна снага свих
дистрибутивних трафостаница на територији општине Шамац је 51,92 MVA. Што се тиче потрошње
електричне енергије на дистрибутивном нивоу уочљив је пораст потрошње електричне енергије а
као последица пораста броја потрошача као и њихове специфичне потрошње, условљене растом
животног стандарда. За приближавање напојних дистрибутивних трафостаница, те
средњенапонске мреже потрошачима подручју општине, а у складу са Просторним планом
општине Шамац те планом развоја енергетике Републике Српске10 потребно је планирати:
•
Реконструкцију и новоизградњу средњенапонских водова СН мреже ради задовољења
техничких критеријума (напонске прилике, сигурност напојне трансформације). При радовима на
реконструкцији СН мреже у градском подручју потребно је градити подземну мрежу јер се тако
може боље користити простор,
•
Реконструкцију и модернизацију постојећих трафостаница, као и евентуалну изградњу
одређеног броја нових трафостаница 10/04 кV у зависности од потреба за електричном енергијом,
при чему позиције дистрибутивних трафостаница треба дефинисати у складу са центрима
потрошње електричне енергије и уз то треба водити рачуна да буде омогућен лак приступ за
одржавање и прикључак потрошача. Потребно је планирање увезивања истих у систем даљинског
надзора и управљања (SCADA систем),
•
Смањење губитака у електроенергетским дистрибутивним мрежама,
•
Изградња кабловске канализације дуж стратешких праваца дефинисана у складу са
развојним плановима надлежне електродистрибуције.
Стање електро-дистрибутивне мреже везано за дужину електро мреже када се посматра са
аспекта мреже и на високом и на ниском напону је у 2020. години за 8 км дужа, него 2016. година.
Укупна дужина електро меже 2020. године износи 580,22 км. Број купаца/потрошача електричне
енергије на високом нивоу напона у 2020. године је 22. Када се посматра број купаца на ниском
напону број домаћинстава ко купаца је највећи у односу на јавну расвјету и осталу потрошњу. У
2020. години број домаћинстава купаца електричне енргије је 6773, на јавну расвјету се односи 77,
а на осталу потрошњу 578, што на основу података за посматрани период имплицира нема
значајних одстепена у броју купаца.
Саобраћај и саобраћајна инфраструктура
Општина Шамац се налази на самој граници са Европском унијом и потребно је развијати мрежу
саобраћајница високог ранга на сјеверној страни општине. Посебну развојну шансу представља
Лука Шамац која има најповољнији положај од свих лука на ријеци Сави јер је везана за
трансверзални коридор 10 (Загреб–Београд) аутопутем и жељезничком пругом, те коридор 5Ц од
Шамца преко Сарајева до луке Плоче такође друмско-жељезничким магистралним правцем.
10

Планом је дефинисано је да је у периоду до 2020 године у плану реконструкција трафостаница 35/10 кV
Шамац 1, Шамац 2 и Баткуша.
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Саобраћајнице које повезују општину са другим општинама су:
•
магистрални пут М-17 има највећи значај за друмски саобраћај, и повезује општину Шамац
са општином Модрича, те регионалним центрима Бања Луком, Сарајевом, Београдом дузином
9,43 километра.
•
Регионални путеви у дужини од 60,26 км представљају секундарну мрежу повезаности
општине са ширим окружењем према Одлуци о развраставању јавних путева Сл.Гл РС број 95/19.
Сви коловози магистралних и регионалних путева пресвучени су асфалтним застором и у добром
су стању. Локални путеви су укупне дужине 104,9 км, и 100 км је некатегоризовано. Вертикална
саобраћајна сигнализација на локалним путевима је у доста добром стању, док је стање
хоризонталне сигнализације лоше. На подручју општине активно је 17 предузећа за обављање
разних видова саобраћаја: превоза путника, робе, складиштење робе, претовар терета,
шпедицијске дјелатности и остале помоћне дјелатности у саобраћају и остваривали су скоро 10%
укупних прихода општине. Саобраћај као дјелатност је генерисао 9,8% укупно запослених
општине, с тим да је више од половине ангажовано у оквиру приватних предузетничких јединица.
Иако општина Шамац посједује значајне инфраструктурне потенцијале за развој различитих
видова саобраћаја, његово учешће у привредној структури је недовољно. Број моторних возила на
територији општине Шамац има тренд раста и што се тиче путничких моторних возила којих је у
2019.години 4267 за разлику од 2016. године када их је било 3904. За разлику од путничких возила
број теретних возила се смањио у односу на 2016. годину када их је било 930, а у 2019. години тај
број је 800.
Жељезница у БиХ постоји од 1.12.1872. године, даном пуштања прве ускоколосечне пруге у Босни,
Добрљин-Бања Лука. Развој ЖРС је у великој зависности од европског саобраћајног система,
развоја жељезнице у окружењу, те планираног привредног развоја РС и утврђене саобраћајне
политике земље. Пруга која пролази кроз општину Шамац је дио пруге Добој – Модрича – Шамац
и чини врло важан жељезнички инфраструктурни објекат у општини Шамац, али и у Републици
Српској. Општина Шамац има веома добар геостратешки положај за водни саобраћај због
пловности ријеке Саве. На обали Саве постоји Лука Шамац која тренутно није у функцији, а која је
својевремено претстављава окосницу водног саобраћаја ове општине. У општини Шамац нема
ваздушног саобраћаја, нити је исти предвиђен просторно-планским документима. Мултимодални
превоз подразумијева истовремено учествовање два превозна сретсва из различитих превозних
грана и то тако да прво превозно сретство заједно с теретом постаје терет за друго превозно
сретство из друге превозне гране. Најчешће се ради о превозу друмских возила заједно са теретом
на жељезнички плато вагон или друмско возило или жељезнички вагон на ријечни брод. Под
условом стварања повољних претпоставки за развој саобраћаја могуће је очекивати бржи развој
саобраћаја и знатно веће економске ефекте од саобраћаја. Код овог мислимо на саобраћајни
систем који има обезбјеђене следеће параметре (проточност и капацитет, брзина, сигурност,
добре сервисне услуге, минималне губитке и сл.) чему је посвећена пажња код одређивања
саобраћајног система, техничких елемената и норматива и локацијских фактора.
Хидротехничка инфраструктура/снабдијевање водом
Градско насеље Шамца и дио мањих приградских насеља данас се организовано снабдијева
водом за пиће са градског водоводног система, који на свом изворишту „Шамац“ користи
подземне воде из приобаља ријеке Саве и Босне. Општина Шамац има 28,65 км водоводне мреже
у урбаној средини и 13,4 водоводне мреже у руралној средини. Број потрошача водоводне мреже
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у 2016. години је био 1604, а 2020. године 1781 потрошача, с тим да се број потрошаца у руралним
срединама петероструко повећао 2020. године са 322 потрошача, у односу на 2016. годину, када
је тај број био 65. Сви потрошачи из области привреде корисници су водоводне мреже у урбаној
средини и њих је у просјеку 207,6 за посматрани период. Домаћинстава која имају квалитетно
регулирано водоснадбијевање питком водом су домаћинства из урбаног дијела општине са 100 %
квалитетом питке воде, за разлику од рурарног дијела гдје је тај проценат 35,77%, али такође је
видљиво побољшање стања у односу на 2016. годину када је тај проценат био само 7%. Више
података о систему водоснабдијевања је презентовано у табели доле.
Табела 8: Водоводна мрежа општине Шамац
Опис
Бр. километара водоводне мреже
Бр. потрошача - становништво
Бр. потрошача - привреда
% домаћинстава која имају квалитетно регулирано
водоснадбијевање
питком
Количина испоручене
воде водом
(у м3)
Укупан
годишњи
капацитет (у м3)
Инвестиције
у изградњу,
реконструкцију
и одржавање
водоводне мреже (у мил КМ)
Просјечна цијена по м3 у КМ
Процентат (%) наплате

2016

2017

2018

2019

2020

Урбано

Рурално

Урбано

Рурално

Урбано

Рурално

Урбано

Рурално

Урбано

Рурално

28.65
1604
196
100%
639300
958950
3.5
0,63-1,38-2,07
50%

13.4
65
0
7%
975
1462
0
0.63
0

28.65
1784
212
100%
639350
959025
0
0,63-1,38-2,07
85%

13.4
77
0
8.50%
1155
1732
0
0.63
0

28.65
1813
199
100%
639800
959700
0
0,63-1,38-2,07
80%

13.4
87
0
9.66%
1305
1957
0
0.63
0

28.65
1823
212
100%
642000
963000
0
0,63-1,38-2,07
85%

13.4
180
0
20%
2700
4050
0
0.63
0

28.65
1781
219
100%
645000
967500
0
0,63-1,38-2,07
90%

13.4
322
0
35.77%
4830
7245
0
0.63
0

Извориште „Шамац“ налази се на висинској коти од око 86.5 – 87.20 м.н.м. је формирано 1967.
године на коме постоје три бушотине (Б-1, Б-2 и Б-3), као и објекти пумпних станица. Значајно је
истаћи да се вода из бунара Б-3 који је ралативно близу бунара Б-1 и Б-2, нема повишен садржај
гвожђа и према свим параметима физико – хемијског састава одговара нормама Правилника о
хигијенској исправности воде за пиће. На подручју општине Шамац евидентан је већи број
индивидуалних извора и бунара који су каптирани у приватним режијама, и углавном се налазе на
рубним дијеловима општине гдје није развијена јавна водоводна мрежа. У неким рубним
дијеловима општине користе се и цистерне за сакупљње кишнице и складиштење воде за
водоснабдијевање становништва. Питање квалитетног водоснабдијевања становништва на
подручју општине Шамац је приоритетна актвиност, првенствено због неодговарајуће
дистрибуцији воде као и лошег стања мреже.
Према расположивим процјенама, стање водоводне мреже у Шамцу је лоше (70% становништва
тренутно има лош приступ пијаћој води) са израженим губицима (35%) и неопходним честим
кваровима и поправкама (цурење у систему око 65%). У садашњем систему водоснабдијевања
Општине Шамац постоји резервоарски простор, изграђен 2015 године, када су и Мјесне заједнице
Писари,Шкарић Доња и Горња Црквина прикључене на градску водоводну мрежу у оквиру истог
пројекта. Главни циљеви просторног развоја су: обезбјеђење нових извора воде за пиће (бушење
бунара), проширење водоводне мреже на подручју општине Шамац и замјена постојеће лоше
инфраструктуре у градском насељу.
Одвођење и диспозиција отпадних вода / канализациона мрежа
Канализациона мрежа је регулисана са 53,5 км канализационе мреже у урбаном дијелу града на
1778 потрошача/домаћинства и 219 потрошача – привреде у 2020. години. Количина отпадне воде
(у м3) је 264.000, али се у цијелом посматраном периоду не ради на пречишћавању отпадних вода
па је тај број константно 0 (у м3). Дакле, Систем канализационе мреже је сепаратни у централном
дијелу општине, док насеља Дуга и насеље Немањића имају заједничку канализациону мрежу
(оборинска и фекална).
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Цијена по м3 у посматраном периоду није мијењана, с тим да је наплативост далеко порасла са
50% на 90% у 2020. години. Више информацијама је презентовано у табели доле.
Табела 9. Отпадне воде / канализациона мрежа
Опис
Бр. километара канализационе мреже
Бр. потрошача - становништво
Бр. потрошача - привреда
Количина отпадне воде (у м3)
Количине пречишћене воде (у м3)
Капацитет пречишћевања (у м3)
Инвестиције у изградњу, реконструкцију и одржавање
канализационе мреже (у мил КМ)
Просјечна цијена по м3
Проценат (%) наплате

2016

2017

2018

2019

2020

Урбано

Рурално

Урбано

Рурално

Урбано

Рурално

Урбано

Рурално

Урбано

Рурално

53.5
1604
196
26000
0
0

0
0
0
0
0
0

53.5
1754
202
26300
0
0

0
0
0
0
0
0

53.5
1757
199
26350
0
0

0
0
0
0
0
0

53.5
1777
212
0
0
0

0
0
0
0
0
0

53.5
1778
219
264000
0
0

0
0
0
0
0
0

0,28 - 1,15
50%

0
0

0,28 - 1,15
85%

0
0

0,28 - 1,15
80%

0
0

0.02
0,28 - 1,15
85%

0
0

0,28 - 1,15
90%

0
0

У претходном периоду је повећан број прикључака на канализациону мрежу становника са 1604
на 1778 у урбаном дијелу из чега је видљиво улагање општине у овај сегмент. Посебан напредак у
видљив у сегменту прикључка правних лица са 196 на 219 предузећа/правних лица.
Но, проблеми одвођења отпадних и оборинских вода на подручју Општине Шамац изражени су од
самог настанка града. Оно што је кључно јесте чињеница да општина Шамац нема изграђено
постројење за пречишћавање отпадних вода, него се отпадне воде најближим путем одводе до
главног реципијента (ријеку Саву). Систем одводње на подручју Општине Шамац је сепаратног
типа, одвојено се одводе оборинске и отпадне воде. Оборинске воде се системом каналске
мреже одводе до пумпне станице ПС„Дуга“ и испушта у реципијент ријеку Саву. Дакле, отпадне
воде се систмеом каналске мреже преко пумпних станица (ПС1, ПС2 и ПС „Рудине“) које подижу
ниво на главној колекторској мрежи, испуштају у ријеку Саву без претходног пречишћавања.
Подручја у општини Шамац (приградска насеља) на којима не постоји наведена изграђена
канализациона мрежа, диспозицију отпадних вода врше неплански и непрописно, односно сваки
индивидуални објекат има на властитој парцели одвод до најближег реципијента. Такође, у
приградским дијеловима општине Шамац, атмосферска канализација није изграђена, осим у
коридору постојећих саобраћајница, гдје су изграђени (отворени) путни јаркови. Атмосферске
воде са овог подручја се дијелом инфилтрирају у терен, дијелом површинским путем
гравитационо сливају у најближе водотоке и канале.
За квалитетно и поуздано одвођење и диспозицију отпадних вода на подручју општине Шамац
потребно је: приоритетно конципирати канализациону мрежу исправно (примарна и секундарна
канализациона мрежа) и дефинисати етапност изградње, системом водонепропусних колектора
прикупити отпадне воде и исте одвести до постројења за пречишћавање отпадних и
употребљених вода, те пречишћене воде испустити у крајњи реципијент. У свим случајевима
отпадне воде прије коначне диспозиције, морају бити подвргнуте одговарајућем третману
(пречишћавању) било на заједничким постројењима (уређајима) или индивидуалним (локалним)
уређајима. На граници општине према ријеци Сави резервисана је површина за централни
градски уређај за пречишћавање фекалних и употребљених отпадних вода општинског центра
Шамца. Канализацију оборинске воде је потребно водити посебним каналима и упуштати у
природне реципијенте. Надијеловима терена гдје су изражена већа загађења (паркинзи за
теретна возила, платои бензинских пумпи, саобраћајнице са великим интензитетом саобраћаја)
сакупљене воде од падавина ће бити потребно претходно "третирати" (пречишћавати) на
одговарајућим сепараторима уља прије прикључивања на главне одводне колекторе, односно
прије коначног упуштања у реципијенте.
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Управљање отпадом
Одвоз смећа и отпада из општине Шамац се врши путем Комуналног предузећа само на депонију
„Јелас“. Одвоз смећа и отпада за посматрани период приказан је у табели испод.
Табела 10. Управљање отпадом на подручју општине Шамац у периоду 2016-2020
Домаћинства
Правне особе
Укупно
Број корисника услуге одвоза смећа и отпада
Количина отпада прикупљеног током године – м3
Постотак смећа и отпада који се сортира – процјена
Количина отпада прикупљеног током године – који је
адекватно похрањен м3
Количина отпада који није прикупљен током године – м3
– процјена (одложен на „дивље“ депоније и сл.)
Број дивљих депонија – процјена
Број санираних дивљих депонија
Износ инвестиција у изградњу санитарних и/или
регионалних депонија (КМ)
Износ инвестиција у одржавање постојећих депонија
(КМ)
Износ инвестиција у затварање постојећих неадекватних
депонија (КМ)
Проценат становништва покривен организираним
прикупљањем отпада
Просјечна цијена одвоза отпада по м3
Постотак наплате услуга

75%
0

50%
75%
0

48%
80%
0

49%
85%
0

50%
90%
0

15080 m3
0

2580
6543 t
0

2593
14425 m3
0

2888
19305 m3
0

2920
21185 m3
0

15080

6543

14425

19305

21185

0
17
0

0
17
3

0
14
2

0
12
3

0
9
1

0

0

0

0

0

2,000.00

23,000.00

25,000.00

24,000.00

30,000.00

0

5,000 KM

2,500 KM

3,000 KM

1,800 KM

50%
19 KM
80%

45%
19 KM
85%

47%
19 KM
85%

50%
19 KM
85%

Из горе наведене табеле можемо уочити да је у претходном периодуз значајно повећан број
корисника услуге одвоза смећа и отпада односно проценат покривености одвозом смећа, са 75%
на 90% за правна лица посебно. Са друге стране, значајно је повећана количина отпада
прикупљеног током године – м3 за неких 30% у односу на 2016 годину, који се депонује на Јелас
депонију. Значајно је напоменути да је током претходног периода санирано неколико дивљих
депонија те је сада процјењено 9 дивљих депонија у односу на почетних 17. Но, Проценат
становништва покривен организираним прикупљањем отпада је на нивоу од 50% у чему има
значајно простора за побољшања у наредном периоду. Удио рециклираног, односно поново
искоришћеног отпада у укупно генерисаном комуналном отпаду у Републици Српској кретао се
између 0,2% и 0,8%, у периоду 2010-2019. година, док у општини Шамац нема рециклираног
отпада. Посматрано по становнику, у Републици Српској је у 2018-2019. години генерисано 1443,5
kg отпада, док је ова количина у општини Шамац у мањем обиму и износи око 1000 кг по глави
становника.
Другим ријечима, упркос успостављеним законским предусловима за управљање отпадом,
изражен проблем на подручју општине Шамац је продукција и непрописно одлагање чврстих
отпадних материја што је посљедица лошег управљања отпадом у пракси, повећане урбанизације,
непостојања комуналне инфраструктуре, повећане продукције отпада по глави становника,
недостатка финансијских средстава и недовољно изграђене свијести становништва о негативним
утицајима отпада на околину.
Илегална одлагалишта отпада је могуће пронаћи дуж
саобраћајница, на обалама водотока, пољопривредном и шумском земљишту и другим мјестима
која су, на овај начин, директно угрожена токсичним материјама. Тачни подаци о врсти отпада
који се продукује на подручју општине Шамац не постоје. Ипак, могуће је потврдити да се у
структури отпада налази комунални отпад (домаћиства, услужне радње, јавне установе и
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институције), индустријски отпад (пиљевина, метал, отпад из текстилне индустрије, итд.),
медицински отпад (отпад настао у амбулантама, стоматолошким ординацијама, итд.), отпад
животињског поријекла, грађевински, електрични и електронски (кућански апарати) и
биоразградиви отпад. Осим чврстог отпада, на подручју општине производе се значајне количине
штетног течног отпада (нафта и деривати нафте, прерађена моторна уља, итд.). Третман и
збрињавање посебних категорија отпада на подручју општине није организовано. Познато је да
збрињавање посебних категорија отпада, нпр. опасног отпада (осим радиоактивног отпада) врше
регистрована предузећа за управљање отпадом. Не постоји систем објеката за прикупљање и
искориштавање отпада (трансфер станице, раздвајање и прерада отпада, итд.). Смањена
продукција отпада, раздвајање, рециклажа и поновна употреба су на ниском степену развоја и
врши се издвајање веома малих количина појединих фракција отпада и пласирања на тржиште
(гвожђа, обојених метала и папира). Није успостављена примарна селекција отпада а систем
мониторинга и контроле управљања отпадом на општинском нивоу није формиран.
Топлификација
Град Шамац је имао изграђену градску топлану од 1988. године која је радила врло кратко, па је
ван функције већ 23 године, па је изграђено више мањих и већих топлификационих система
(котловница). Неки од ових система су застарјели, како са становишта опреме у котловници, тако и
са становишта потрошње добијене енергије (велики топлотни губици). Топлотна енергија се
углавном користи за гријање просторија а врло мало за снабдијевања топлом потрошном водом.
Мањи број објеката су повезани топловодом. Најважнији сегменти привреде, посебно индустрије,
престали су са радом, те су изгубљени атрактивни индустријски програми и технологије. Постојећи
привредни субјекти немају довољно финансијских средстава за улагање у нове технологије
производње и преноса енергије, заштиту животне средине те повећање енергетске ефикасности у
цјелини. Развој енергетике треба усмјерити на кориштење домаћих ресурса, што веће кориштење
обновљивих извора енергије, увођење и подстицање мјера енергетске ефикасности те примјену
савремених енергетских технологија. Истовремено се треба водити рачуна о очувању животне
средине и смањење штетних утицаја енергетског сектора на најмању могућу мјеру. Осим овога,
упоредо са унапријеђењем енергетског сектора, треба унаприједити и законску регулативу важну
за рад и развој енергетике.
Телекомуникације
Телекомуникациони системи су: фиксна телефонија, мобилна телефонија, системи кабловске
телевизије, заступљеност PC рачунара, интернета итд. Територија општине Шамац покривена је са
АТC Шамац (аутоматска телефонска централа), MSAN Лугови (MSAN - мултисервисни приступни
чвор) као и RSS Црквина, РСС Корница, RSS Доња Слатина, RSS Обудовац, RSS Тишина и RSS Видаци
(RSS – Remote Switching System) са припадајућим мјесним телефонским мрежама. Централе су
адекватно увезане оптичким кабловима. Проблеми развоја у области телекомуникационе
инфраструктуре огледају се у сљедећем:
•
ограничена употреба модерних телекомуникационих технологија због ограничених
финансијских улагања,
•
недовољни капацитети постојеће телекомуникационе мреже за будућа проширења услуга,
•
постојање телекомуникационих каблова постављених изнад земље,
•
недовољна покривеност подручја сигналима мобилне телефоније,
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•

недовољна разноврсност услуга и сервиса према потребама и интересу корисника.

Гробља
Гробља су равномјерно распоређена по мјесним заједницама, и постоје гробља свих вјерских
заједница. Православних гробаља на подручју општине Шамац има 12, и то у: Шамцу (старо и
ново гробље), Црквини, Шкарићу, Гајевима, Горњој Слатини, Доњој Слатини, Средњој Слатини,
Крушковом пољу, Баткуши, Луговима и Брвник. Римокатоличких гробаља има укупно седам, и то
у: Kорници, Х.Тишини, Горњим Хасићима, Новом Селу, Средњој Слатини, Засавици и у Шамцу.
Гробље исламске вјерске заједнице смјештено је у Шамцу. Већим дијелом гробљима газдују
вјерске заједнице. Гробља се одржавају редовно и имају задовољавајући степен уређености. На
територији Општине нема мултиконфесионалног гробља, сва постојећа гробља су конфесионална.
Сточна гробља званично не постоје на територији Општине.
Резиме изазова и развојних потреба у областима јавне и комуналне инфраструктуре
Развојни проблеми и потребе у областима везаним за јавну и комуналну
инфраструктуру сумирани су у наредној табели:
Табела 11. Развојни проблеми и потребе у областима везаним за јавну и комуналну
инфраструктуру
Подсектор
Развојни изазови/проблеми
Развојне потребе
у циљу стабилног напајања
електричном енергијом свих
потенцијалних потрошача и
постизању економичнијих
Постојање
рјешења, потреба за
нереконструисане СН мреже
изградњом нових СН водова,
на подручју општине Шамац
електроенергетске кабловске
канализације и нових
дистрибутивних трафостаница
у складу са могућностима
Изградња и реконструкција
електро мреже у ванурбаном
Недовољно
техничких подручју, ради задовољења
критерија у ванурбаном техничких
критеријума
подручју општине
(напонске прилике, сигурност
напојне трансформације),

Електроенергетска
инфраструктура

Електроенергетска
инфраструктура

Реконструкција
и Саобраћај и саобраћајна
модернизација
постећег инфраструктура
магистралног
пута,
Степен
развијености
регионалних
путева,
друмског и жељезничког
реконструкцију,
саобраћаја, примарно у
модернизацију и проширење
сврху економског развоја
(асфалтирање)
локаних
путева, развијати и одржавати
путну мрежу, и побољшавати
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ниво услуге и безбједност
свих
путева
(локалних,
регионалних и магистралних)
и изградњом нових од којих је
планиран аутопут који ће
пролазити
кроз
општину
Шамац на јужној страни.
Разматрање изградња пруге
која би се протезала од
Шамца преко Доњег Жабара
до Брчко Дистрикта која би се
око 17 км пролазила кроз
општину Шамац те изградња II
колосијечне
магистралне
пруге Шамац–Добој

Стање водоводне мреже у
Шамцу
је
лоше
са
израженим губицима и
честим
кваровима
и
поправкама
(цурење
у
систему)

Недовољно
приступа у
водом

интегрисаног
снабдијевању

Нема изграђено постројење
за пречишћавање отпадних
вода

Повећање
степена
покривеност
водоводне
мреже са пијаћом водом,
посебно руралног дијела
општине,
те
креирање
програма повећања степена
наплативости услуге и замјена
дотрајалих цијеви у урбаном
дијелу општине
Увођење мјера за рационалну
потрошњу воде (адекватно
одржавање
водоводних
система и за смањење
губитака, уградња водомјера
и адекватна накнада за
потрошену воду) и именовати
субјекте
за
управљање
локалним водоводима
Размотрити
могућност
изградње
постројења
за
пречишћавање отпадних вода
- на начин да се приоритетно
конципира
канализациона
мрежу исправно (примарна и
секундарна
канализациона
мрежа) и дефинише етапност
изградње,
те
системом
водонепропусних колектора
прикупити отпадне воде и
исте одвести до постројења за
пречишћавање отпадних и
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Хидротехничка
инфраструктура/снабдијевање
водом

Снабдијевање водом

Одвођење
и
диспозиција
отпадних
вода
/
канализациона мрежа

употребљених вода.

Продукција и непрописно
одлагање чврстих отпадних
материја што је посљедица
лошег управљања отпадом
у
пракси,
повећане
урбанизације, непостојања
комуналне
инфраструктуре, повећане
продукције отпада по глави
становника, недостатка
финансијских средстава и
недовољно
изграђене
свијести становништва о
негативним
утицајима
отпада на околину.

Доношење локалног плана Управљање отпадом
управљања
отпадом,
уз
међуопштинско удруживање,
подстицање и активно учешће
у
изградњи
регионалног
центра
за
управљање
комуналним отпадом.
Наставак
изградње
припадајуће инфраструктуре у
систему управљања отпадом
према концепту регионалног
збрињавања
(трансфер
станице,
рециклажна
дворишта
и
др.)
и
успостављање
одрживог
система
усклађеног
са
захтјевима
управљања
посебним токовима отпада, уз
затварање
и
санацију
постојећих
одлагалишта
отпада, као и санација
контаминираних
локација
опасног отпада,
Све горе наведено пратити
програмима
едукације,
подстицања јавне свијести и
учешћа
становништва
у
процесу управљању отпадом.

2.1.4. Стање животне средине и заштите околине
Животна средина је сложен систем који подразумијева интеракцију природних и друштвених
процеса на планети Земљи. Животну средину чине природно окружење, ваздух, вода, тло,
биосфера и изграђена, људским радом створена средина.
Рељеф и хидрографија
Територија општине припада равничарском подручју посавине. На подручју општине Шамац
рељеф је формиран у облику акумулативне алувијалне низије Шамачке посавине, којапредставља
типичан равничарски терен. Територију општине пресјецају долине повремених и сталних токова.
Oпштина је смјештена у сјевероисточном дијелу Републике Српске на десној страни ријеке Саве.
Општинско средиште, насељено мјесто Шамац, налази се на самом ушћу ријеке Босне у ријеку
Саву. Надморска висини општине је око 90 м, док су поједини рубни дијелови Општине смјештени
на надморској висини до 90-95 м, са умјерено-континенталном климом која из године у годину
све више добија карактеристике континенталне климе.

45

На територији општине Шамац хидрографска мрежа је добро развијена. Читав териториј
испресјцан је низом мањих и већих повремених и сталних токова. Сви водотоци су дио Савског
слива. Најзначајнији и највећи стални токови су ријеке Сава и Босна, које дренирају површину
општинског подручја. На територији оштине Шамац ријеке Сава и Босна су равничарске ријеке. У
границама простора територије општине Шамац, највеће и најзначајније притоке ријеке Саве су
њене десне притоке: Жандрак, Лесковац, Толиса и Чађавица, на сјеверном и сјевероисточном
дијелу обухвата. Сјевероисточни и источни дио обухвата дренира се повременим водотоцима
Брвника, као и мањим потоцима. На крајњем југоисточном дијелу обухвата дренирање се врши
повременим током Звиздана. Крајњи јужни и југозападни дио обухвата дренира се ријеком
Градашницом, као и повременим токовима Крушевице, Сензоваче, Корнице. Средишњи дио
обухвата дренира се из токова Јеласа и Божануше. На простору обухвата територије општине
Шамац значајно обиљежје даје и мрежа вјештачких ободних канала. У области управљање
простором и зеленим површинама није било значајнијих промјена, осим чињенице да је
реализован пројекат са Јавним предузећем Шумарство Републике Српске гдје је повећан број
стабала, украсних зимзелених четинара и украсног жбуња, те украсног биља и ружа. Поред тога,
редовно се проводи одржавање зелених површина.
Земљиште/тло
Већи дио територије општине Шамац заузима пољопривредно земљиште (око 80%), а потом
шумско и изграђено земљиште.
Обзиром на постојећу намјену кориштења земљишта, просторни план општине Шамац је
препознао бројне проблеме у погледу квалитета земљишта као што су загађење и трајна
деградација земљишта, екстензивно кориштење пољопривредног земљишта, неконтролисана и
нестручна употреба пестицида и вјештачких ђубрива, производња и примјена стајњака и других
врста чврстих органских ђубрива, непрописно одлагање различитих врста отпада, трајни губитак
земљишта, бесправна изградња објеката, експлоатација минералних сировина, бујице и ерозија
земљишта. Велики загађивачи земљишта на подручју општине Шамац су комуналне и
индустријске отпадне воде, као и друге врсте растворених и нерастворених материја које се
таложе у површинским водотоцима заједно са отпадним водама (нпр. азотни оксиди, олово, цинк,
бакар, органски загађивачи, веома штетни пестициди итд.). Обзиром да није израђен систем
одводње отпадних вода у цјелости, те да постојећа канализациона мрежа нема постројење за
пречишћавање отпадних вода, у функцији су индивидуалне септичке и сабирне јаме које се
празне на непредвиђеним мјестима (директно у земљиште, површинске канале, итд.).
Произвођачи отпада и других штетних материја су и пољопривредни произвођачи и занатскоуслужне радње у локалној заједници. Према евидентној проблематици у области управљања
земљиштем на подручју општине, предуслов заштите су успостављање информационог система о
пољопривредном земљишту, формирање базе података о деградираном и загађеном земљишту,
као и системска контрола спровођења прописа који се баве земљишном политиком.
Вода и водно земљиште
Општина Шамац од свог настанка до данас има изузетне хидролошке карактеристике. Тачније сам
град смјештен је на самом ушћу ријеке Босне у ријеку Саву. Већи дио површине општине Шамац,
као и водотоци на њеном подручју припадају сливу ријеке Саве, а мањи дио подсливу ријеке
Босне. На подручју општине Шамац површине под водом чине токови ријека, ријечица и потока,
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површине језера и бара. Највеће површине се налазе уз ријеку Саву и Босну (инундациона
подручја која се плаве при великим водама) као и уз ријеку Толису.
Површинске воде
Основно хидрографско обиљежје општине Шамац дају ријечни токови Босна и Сава, вјештачки
одводни канали чија је мрежа на подручју општине Шамац значајна, те поточна мрежа притока значајни водотоци који се налазе на подручју општине Шамац или протичу једним дијелом
територије општине Шамац (Жандрак, Толиса, Лесковац, Крушевица, Градашница, Комичица,
Прваковац, Бријежница). Општина је воду из наведених водотокова искористила за захватање
вода из приобаља ријека за водоснабдијевање, а јако мало за коришћење воде за остале потребе
(наводњавање пољопривредног земљишта, производњу електричне енергије и слично). Наведени
водотоци су битни природни ресурси, али је евидентно да су значајно деградирани и да је будући
развој озбиљно угрожен због велике загађености од неуређених канализационих излива, слабе
приступачности, функционалне везе са околином и сл.
Подземне воде
Основу подземног хидрографског обиљежја општине Шамац чине налазишта гео-минералних
вода изражених на цијелом подручју Општине, затим многобројни бунари и јавни артешки бунари
са којих се снабдијева локлано становништво. Расположиви водни потенцијали подземних вода
на подручју Општине Шамац користе се за водоснабдијевање локланог становништва у
насељеним мјестима, водоснабдијевање привреде, спортски риболов, развој и опстанак разног
биљног и животињског свијета. Водоснабдијевање у општини Шамац (урбаног дијела)
обезбјеђено је са локалитета у улици Цара Душана (извориште „Шамац“) које је формирано
1967.године и на коме постоје три бушотине (Б-1, Б-2 и Б-3), као и објекти пумпних станица.
Положај Шамца на ушћу ријеке Босне у ријеку Саву говори у прилог чињеници о изузетним
хидролошким карактеристикама општине коју карактеришу и богатсво и значај подземних вода.
Најчешћи проблеми су загађење органским отпадом које доводи до смањења садржаја
раствореног кисеоника, нутријентима који узрокују обилан раст алги и водених биљака,
суспендованим материјама, тешким металима и микроорганизмима. Главни извор загађивача
нутријентима су површинска и подземна дренажа у пољопривреди и градовима, животињски
отпад, као и отпадне воде из домаћинстава и индустрије укључујући и канализацију. У оквиру
међународног надзорног мониторинга, узорковањем фауне дна и према различитим
показатељима, квалитет вода ријеке Саве (Градишка) сврстан је у другу до четврту класу бонитета
која указује на присутност органског загађења карактеристичан за ријеке урбаних области.
Постојеће загађење водотока је посљедица колебања водостаја и значајног антропогеног утицаја.
Евидентно је да постоји проблем великог оптерећења водотока комуналним и другим отпадним
водама које се на већини мјерних профила биљежи неколико задњих година. Загађење водотока
има велики утицај на стање биодиверзитета, квалитет живота становништва и подземно водно
тијело.
Одбрана од поплава и уређење водотока
Концепција одбране од поплава градског и приградског насеља Шамца је слиједеће: на јужном и
средњем дијелу касете лоцирана су два гравитациона канала. Западни латерални канал прима
воде са сливне површине од 4.400 хектара; канал Крушково Поље прима воде са сливног подручја
од 3.549 хектара (канал Косница и Егинац); на сјеверном дијелу касете предвиђена је регулација
водотока Жандрак који би гравитационом одводњом преко баре Тишина и уставе када то
дозвољава ријека Сава (услов је изградња преграде на ријеци Сави низводно од Шамца). Заштита
од вода уз ријеку Саву је веома сложена, јер заштитни системи треба да обезбједе истовремену
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заштиту од спољних и од унутрашњих великих вода. Имајући у виду специфичне услове, а у циљу
што квалитетније заштите од вода, током осамдесетих година прошлог вијека извршена је
организација заштите од вањских и унутрашњих вода принципом заштите тзв. „касетног типа“ или
„полдера“, у горњем, средњем и доњем дијелу непосредног слива ријеке Саве. Простор општине
Шамац спада у полдер Средње Посавине, који представља јединствен полдер, а присутна је
заштита од вањских вода спољне воде (ријеке Саве и Босне) и брдске воде (ријеке Тиње и Брке и
низ потока са планина Требаве и Мајевице) и унутрашњие воде у виду оборинских и подземних
вода. Савски насип Крепшић – Шамац нема ни на једном свом потезу потребно надвишење од
Δh=1,20m, у односу на ниво стогодишњих великих вода ријеке Саве. Нарочито је угрожена
дионица десног савског насипа на подручју луке у Шамцу усљед неповољног режима течења
ријеке Саве изазваног постојећим напером који се налази на лијевој обали територије Републике
Хрватске и који евидентно угрожава и предметни савски насип и луку Шамац. Десни насип уз
ријеку Босну, познат као насип Шамац – Милошевац, на већем дијелу се користи као магистрални
пут. Овај насип ткаође не испуњава услове надвишења у односу на успорене савске воде
стогодишњег повратног периода. Заштита већ изграђених објеката у инундационом подручју
насеља Писари, Црквина Доња и Засавица треба да се обезбједи изградњом новог насипа од
постојећег у Шамцу, па узводно на дужини од око 8,0km. На овом подручју постоје латерални
канали за заштиту од вода вањских брдских вода, али су ти објекти ријетко у функцији у току
године, јер имају знатне дужине и вома благе подужне падове што захтијева честа и велика
одржавања. Канал Гребнице је неопхподно реконструисати, а канал Тиња – Толиса и Кладик
представљају јединствену цјелину који прихватају вањске воде са западних дијелова. Прво се воде
купе каналом Кладик који уводи исте воде у депресију ријеке Толисе, одакле се даље воде
каналом Тиња – Толиса.
Ваздух
Према квалитативним показатељима прибављеним из просторног плана општине Шамац,
подручје општине Шамац се одликује чистим ваздухом који није под притисцима великих
индустријских извора загађења. На предметном подручју је могуће идентификовати локалне
стационарне изворе загађења у које спадају индустријски објекти, јавна и приватна предузећа и
домаћинства која користе различите врсте горива за потребе загријавања. Индустријски објекти се
могу сврстати у оне са мањим утицајем на животну средину и оне чији је утицај на околину
значајан у смислу стварања велике количине отпадних вода, буке, вибрација, мириса и других
загађивача. Највећи број поменутих извора загађења је у насељу Шамац, гдје не постоје
индустријска когенерацијска постројења која користе чиста горива као што је плин. Квалитет
ваздуха је у великој мјери одређен количином емисија доспјелом из удаљених подручја под
утицајем ваздушних струјања, као и поријеклом из аутомобила и других мобилних извора који за
погонско гориво користе нафту и њене деривате. За подручју општине није успостављен
мониторинг квалитета ваздуха.
Шуме (шумско земљиште и фонд)
Као добра од општег интереса, исте уживају посебну заштиту државе и користе се под условима и
на начин који су прописани Законом о шумама (Службени гласник РС, број 75/08). Законом о
шумама је уређена политика, планирање, управљање и газдовање шумама и шумским
земљиштем, као и њега и заштита шума. Законом дате основне смјернице детаљније се
планирају, најчешће за сваких десет година, плановима које називамо шумскопривредним
основама, а доносе се за свако шумскопривредно подручје државних шума и за шуме у приватној
својини за свако општинско подручје. Шуме и шумско земљиште су добра од општег интереса те
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уживају посебну заштиту државе и користе се под условима и на начин који су прописани Законом
о шумама (Сл. гласник РС. број 75/08). Газдовање шумама на територији општине Шамац врши се
на темељу смјерница прописаних Шумскопривредним основама за шуме у државој својини (ШПО
за Добојско-дервентско шумскопривредно подручје, период од 2014. до 2023. године) и за шуме у
приватној својини (за период од 1.1.2007. до 31.12.2016. године), те представљају дугорочне
планове који обезбјеђују провођење законом прописаних мјера газдовања шумама.
На територији општине Шамац, шуме и шумска земљишта заузимају 1.880,12 хектара површине,
односно 10,9% укупне површине општине која износи 17.224,00 хектара. Од тога на шуме у
државној својини отпада само 91,91 хектара (4,9%), а на шуме у приватној својини 1.788,21 хектара
(95,1%). За разлику од државних шума, које по шумскопривредним подручјима чине мање или
веће комплексе, шуме у приватном власништву распоређене су неравномјерно у мањим или
већим парцелама. Сва површина под шумама на подручју општине се налази испод 100 м
надморске висине. На подручју општине Шамац нема четинарских шума. Од укупне површине под
шумама и шумским земљиштем 95,1% површине је у приватном власништву. Од укупне површине
приватних шума на територији општине највећу површину заузимају високе шуме са 1.150,08
хектара односно 64,32% од свих приватних шума и шумског земљишта. Изданачких шума има
286,73 хектара, односно 16,03%, док голети има 351,41 хектара, тј. 19,65% од територије шумског
земљишта која је у приватној својини. Од укупне површине шума и шумског земљишта на
територији општине Шамац 19% површине отпада на голети. Укупна дрвна залиха свих шума у
општини износи 223.825,2 м3 (приватне шуме 217.311 м3, државне шуме 6.514 м3), годишњи
запремински прираст на цијелој површини је 7.032,8 м3 (приватне шуме 6.389м3, државне шуме
644м3). Етат за 10 година за цијелу површину је 38.987,1 м3 (приватне шуме 37.898 м3, државне
шуме 1.089 м3). Само у очуваним и стабилним шумама, постоје могућности да општекорисне
функције дођу до пуног изражаја, што значи да у том смислу морају бити постављени и планови
газдовања шумама, односно смјернице шумскопривредне основе. Према ФСЦ стандардима на
подручју општине Шамац не постоје издвојене шуме високе заштитне вриједности. Шуме као
најважнији природни екосистем, стално су изложене утицају штетних биотских и абиотских
утицаја. Ако желимо сачувати основне вриједности шумa на шумскопривредном подручју, треба
обратити велику пажњу на заштиту и чување шума, јер су оне подложне опасностима од пожара,
биљних болести, напада штетних инсеката и др. Појава ових штетних фактора значајно утиче на
здравствено стање шума. Инсекти, биљне болести и штеточине стално су присутни и поред
корисних функција у шуми као заједници, када се пренамноже, могу нанијети огромне штете.
Ови, па и остали начини угрожавања правилног газдовања шумама, могу се држати под
контролом примјеном прописаних мјера заштите шума, да би се смањила угроженост шума у
физичком и биолошком смислу.
Заштићена подручја и биодиревзитет
Највеће природно богатство општине Шамац чине мочварне подручја. Општина Шамац располаже
са 19 хектара мочварног земљишта које је настало у протеклом периоду и чији настанак је
проузрокован честим промјенама корита ријеке Саве и ријеке Босне које су у прошлости мијењале
свој ток, као и несистематским и неконтролисаним експлоатисањем и вађењем минералних
сировина шљунковитог материјала и пијеска. Уважавањем начела заштите природе, примјеном
принципа одрживог коришћења и непосредном примјеном међународних конвенција и
стратегија, дефинисани су основни циљеви заштите и уређења природних добара:
•
заштита и очување природних добара и задржавање свих природних вриједности
(квалитет ваздуха и вода, биљног покривача, фауне, до глобалне заштите предјела и подручја) у
циљу одрживог развоја,
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•
валоризовати природне вриједности општине,
•
заштити бару Тишину као природно добро у једној од категорија према важећем Закону о
заштити природе (Сл. гл. РС број 20/14) и IUCN стандардима,
•
чувати и унаприједити повољно стање станишта за опстанак ријетких, угрожених и
ендемичних врста,
•
очувати подручја која су предложена за заштиту или су у процедури доношења одлуке о
заштити,
•
изводити мониторинг стања очуваности станишних типова и врста.
Једно од највреднијих подручја општине Шамац као заштићено подручје је признато од стране
Владе Републике Српске 26.9.2019. године када је донесена Одлука о проглашењу заштићеног
станишта „Тишина“, којом се мочварно-барски комплекс “Тишина” проглашава заштићеним
стаништем (подручје управљања стаништем трећом врстом) - категоријa IV, под називом:
Заштићено станиште “Тишина” са површином 196,49 хектара11. Основне вриједности подручја
чине: - мочваре и баре Мала тишина, Велика тишина и Одмут бара, са припадајућим екосистемима, који чине један од посљедњих мочварно-барских комплекса у Посавини и
представљају важно гњездилиште, зимовалиште, хранилиште и спавалиште бројних птичјих врста,
- специфичне геолошке и хидролошке појаве, - станишта реликтних, ријетких и угрожених биљних
и животињских врста. На површини под режимом заштите II степена, у складу са чланом 63. став 1.
тачка д) Закона о заштити природе (у даљем тексту: Закон), забрањујe се: - мијењати намjену
површина, осим с циљем заштите и развоја заштићеног подручја, - изградња нових путева, уклањање травнатог покривача са површинским слојем, - изградња објеката и инфраструктуре,
осим изградње објеката за управљање заштићеним подручјем и објеката туристичке
инфраструктуре, у складу са планским документима просторног уређења, - привредни риболов и
изловљавање строго заштићених врста, - употребa свих недозвољених средстава за лов рибе, изградња рибњака, - уклањање флотантне, субмерзне и приобалне вегетације, осим с циљем
заштите и развоја заштићеног подручја, - уклањање флотантне, субмерзне и приобалне
вегетације, осим за потребе ревитализације и одржавања канала, с тим што временски размак
између два чишћења истог канала треба да буде већи од три године, - употреба средстава за
заштиту биља, осим у случају сузбијања карантинских штетних организама или регулисања
некарантинских штетних организама и других штетних организама у складу са посебним
прописом, - уништавање, кидање или на други начин пустошење дивље флоре, односно
уништавање и разарање њених станишта, - узнемиравање, злостављање, озљеђивање и
уништавање дивље фауне и разарање њених станишта, - паљење биљног покривача - вегетације, пошумљавање влажних ливада, депресија, бара и пашњака, осим ради ревитализације станишта, сјеча аутохтоних врста дрвећа, осим код активности за потребе ревитализације и унапређивања
станишта, - ометање, односно узнемиравање рибе у вријеме мријеста, - постављање кавезних
система или других објеката за узгој рибе, - коришћење риболовне воде, њихових корита и обале
као саобраћајнице за превоз грађе и кретање механизације, - ометање постављања знакова или
скидања знакова којима се означавају рибарско подручје, риболовна зона, посебно станиште,
ревир и рибњак. Општина Шамац је у процесу доношења плана управљања заштићеним
стаништем Тишина, документ је у нацрту, усвајање је планирано до краја 2021. године
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Флора и фауна
Повољан географски положај, рељеф, умјерено–континентална клима, геомеханички и
педолошки састав земљишта и веома повољне хидролошке прилике, омогућили су да се на
подручју општине Шамац развије многобројни и различит биљни и животињски свијет. На
подручју општине Шамац највише је истраживана флора и фауна подручја баре Тишина у оквиру
приједлога за НАТУРА 2000 пројекат, као пилот подручје за које је рађен План управљања.
Истраживањем подручја Тишине утврђена је изузетна биолошка разноврсност која се испољава
кроз флористичке, фаунистичке и екосистемске вриједности, и евидентиране су врсте које се
налазе на Прелиминарном списку врста за Црвену књигу Босне и Херцеговине. На подручју
општине присутне су: многобројне и различите врсте птица, многобројне и различите врсте
корисних и штетних инсеката, разне врсте риба и других водоземаца и гмизаваца те многе врсте
дивљачи. Посебно је значајно истакнути богаство орнитофауне овог подручја, као једну од битних
карактеристика. Проблеми везани за стање флоре и фауне на подручју општине Шамац су:
•
прекомјерна и неконтролисана експлоатација биљних и животињских врста,
•
непридржавање прописаних режима, криволов, илегалан риболов,
•
недостатак података о угроженим врстама,
•
одређене врсте и станишта су још неистражена присуство све више алохтоних биљних
врста које имају веома снажан биолошко–еколошки потенцијал који је снажно изражен кроз
њихову способност адаптације у новим животним условима и брзо размножавање (амброзија,
амерички мали чичак, багремац и др.).
Лов и риболов
Ловиштем на територији Општине Шамац газдује Ловачко удружење „Фазан“. Од укупне
територије ловишта око 12.000 хектара је ловна површина. Ловне површине су обрасле претежно
ниским биљним растињем и пољопривредним културама и листоадним шумама. Дио ловишта
захватају баре и мочваре које су посебно погодна станишта за дивљач, као и дио слива ријеке
Босне и ријеке Саве. Према типу, ловиште на подручју општине које се налази на надморској
висини од 83-100м, сврставамо у равничарска ловишта. У склопу ловишта изграђено је савремено
стрелиште гдје је 2010. године одржано финале купа РС у гађању летећих мета. Основне врсте
дивљачи у овом ловишту су: срна, зец, дивља свиња, лисица, куна, фазан, дивља патка,
препелица, грлица, пољска јаребица и дивљи голуб. Ова дивљач према Закону о ловству спада у
категорију ловостајем заштићене дивљачи. Од трајно заштићене дивљачи на територији општине
Шамац налази се видра, вјеверица, кока шумске јаребице (љештарка), кока фазана, чапље, роде,
лабудови, сиви ждрал, дивље гуске, сове, ронци, гавран, све врсте јастреба. Посебна атракција је
лов на препелице које спадају у миграторне дивљачи. Што се тиче ловних и риболовних подручја
најзначајнији проблеми су:
•
незадовољавајући број ловних објеката и незадовољавајућа бројност и структура ловне
дивљачи,
•
недовољан прехрамбени потенцијал ван периода вегетације,
•
криволов и илегалан риболов,
•
развој инфраструктуре и насеља угрожава мир у ловишту.
Културно насљеђе / добра
Према подацима из Просторног плана општине Шамац, културно наслеђе / добра су разноврсна
али је брига недовољна и непланска. Осим малог броја најзначајнијих објеката градитељског
насљеђа који су заштићени, остало насљеђе није евидентирано. Правну заштиту културном
насљеђу, осим Завода за заштиту културно-историјског и природног насљеђа Републике Српске,
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пружа и Комисија за очување националних споменика Босне и Херцеговине. Законом о културним
добрима Републике Српске утврђене су четири врсте непокретног културног насљеђа: споменици
културе, просторно-културно историјске цјелине, археолошка налазишта и знаменита мјеста. На
подручју општине Шамац је према Измјенама и допунама Просторног плана Републике Српске до
2025. године, евидентирана су сљедећа културна добра:
На Листи националних споменика БиХ налази се:
•
Црква Рођења Пресвете Богородице са гробљем, Обудовац -градитељска цјелина
•
На Привременој листи националних споменика БиХ налази се Црква Вазнесења Христовог,
Црквина.
Оперативни циљеви дефинисани кроз Просторни план су:
•
очување укупног фонда непокретног културног добра,
•
интеграција културних добара у савремени животне токове,
•
успостављање интегративне заштите – да се природне вриједности штите заједно са
културним добрима,
•
успостављање система управљања културним насљеђем у склопу одрживог развоја
подручја,
•
одговарајућа презентација непокретних културних добара, побољшањем регионалне и
локалне путне мреже и једноставна доступност културним добрима прије свега археолошким
локалитетима,
•
едукација и информисање локалног становништва о вриједности и значају заштите
културне баштине,
•
утврђивање зоне заштите око непокретних културних добара,
•
заштита непокретних културних добара од неконтролисане изградње непримерених
објеката постојећој изграђеној структури,обављање систематских археолошких истраживања,
утврђивања статуса и категоризације културних добара која уживају статус претходне заштите,
•
формирање и уређење етно села. Планирана еко – етно села подразумевају једну врсту
хотелског смјештаја. Важно је да еко-етно село буде тематски одабрано да боравак корисницима
не бих био монотон у сврху туристичког развоја,
•
употпуњавање евиденције културних добара и формирање јединствене информационе
основе о културном насљеђу.
Природне непогоде
Иако је територија Републике Српске изложена сеизмичким активностима, за шире подручје
општине Шамац нису издвојене значајне сеизмогене зоне које се утврђују на основу историјских
података о најјачим земљотресима и сеизмогеним зонама из окружења. Због утицаја климатских
промјена, евидентна је појава климатских екстрема који се често манифестују као екстремно
ниске или високе температуре које угрожавају људске животе, пољопривредне културе и наносе
велику материјалну штету (угрожено здравље, нарочито осјетљивих група становништва,
оштећења ифраструктуре, ометано одвијање саобраћаја и др.). Као посљедица појаве екстремних
температура уочено је повећање броја дана са грáдом и промјењљивост његовог јављања.
Територије угрожене грáдом припадају зонама интензивне пољопривредне активности што
подразумијева и подручја уз ријеку Саву. С друге стране, суша захвата шира подручја и оставља
тешке посљедице по становништво, економију и животну средину. Поплаве су изражене у
сјеверном дијелу општине Шамац и могу бити посљедица интензивних краткотрајних падавина
које доводе до изливања бујичних токова и дуготрајних киша које изазивају појаву великих вода
(Сава). Несагледиву штету и посљедице од поплава, општина Шамац је претпрејела у мају 2014.
године. Ријека Босна је преливањем преко заштитног насипа, изазвала плављење комплетног
52

градског језгра и још петнаест мјесних заједница општине, обзиром да ријека Сава није могла
прихватити велике воде у пуном капацитету. Десни насип уз ријеку Босну (насип Шамац –
Милошевац) не испуњава услове надвишења у односу на успорене савске воде стогодишњег
повратног периода. Заштита већ изграђених објектата у инундационом простору насеља Писари,
Црвина Доња и Засавица треба да се обезбиједи изградњом новог насипа од постојећег у Шамцу,
па узтводно на дужини од око 8,0 км. Канал Гребнице у Општини Шамац је неопхпдно
реконструисати. Канал Тиња –Толиса као и други канали на подручју општине Шамац су латерални
канали з азаштиту од вањских брдских вода. То су објекти који су ријетко у функцији у току године,
имају знатне дужине, веома благе подужне падове, заузимају одређене површине, а захтјевају
честа и велика одржавања. Потребна је изградња канала Брвник у дужини од 12,0 км са пратећом
каналском мрежом, као и канала на подручју Крушково поље, Коцница и Божануша.
Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије (укључујући геотермалну енергију)
У задњој деценији у свијету све се више пажње даје обновљивим изворима енергије. То је и
разумљиво будући да стални пораст становништва у свијету захтијева и већу потребу за енергијом.
Још увијек се та потреба углавном „задовољава“ необновљивим изворима енергије (угљен, нафта,
плин). Ти извори енергије, као што име каже, су необновљиви, те тако неће трајати вјечно, а уз то
они су и велики загађивачи околине. Стога се све више ради на стварању нових технологија које ће
ефикасно искориштавати обновљиве изворе енергије (сунце, вјетар, хидроенергија, биомаса итд.).
Уз појам обновљивих извора енергије уско је повезан и појам енергетске ефикасности. У задњих
неколико година појам енергетске ефикасности се полагано „пробија“ и у Босни и Херцеговини.
Енергетска учинковитост се поједностављено може дефинисати као обављање истог посла са
мањом количином енергије (гријање и хлађење објекта, производња, расвјета итд.). То се нпр. у
зградарству постиже топлинском изолацијом објекта, замјеном столарије, замјеном котлова за
гријање и остало.
За разлику од бројних других проблема у подручју заштите животне средине, утјецај климатских 12
промјена није географски повезан са својим узроцима. Мада БиХ спада међу земље које имају
најнижу вриједност емисија стакленичких плинова по глави становника у Европи, већ су
примјећени утјецаји климатских промјена. Општина Шамац је, такође, сигурно веома осјетљива на
климатске промјене због своје географске позиције, економске важности сектора (руралног)
туризма и пољопривреде, као и због ограниченог капацитета за прилагођавање на климатске
промјене. Енергетска ефикасност јавних објеката је битно повећана у претходном периоду, а
резултат је реконструкције и санације готово свих објеката јавних институција, проведених након
поплава. Дакле, у том процесу испоштован је пропис у погледу енергетске ефикасности, у дијелу
кровних покривача и термичких заштитних фасада, а што се односи на следеће објекте: Дјечије
обданиште „Радост“, Основна школа у Шамцу, Средњошколски центар Никола Тесла, Хитна
служба, Дом здравља, Хемодијализни центар, Центар социјалног рада, Фонд за пензијско и
инвалидско осигурање, Општинска управа, Црвени крст и борачке организације, Ветеринарска
станица, Ватрогасни дом, те објекти становања у насељима Алжирац и Доња Махала. С друге
стране, један од кључних проблема је што, у претходном раздобљу, у општини Шамац нису
рађене анализе који узимају у обзир емисију угљик-диоксида у привреди те нису доступни подаци
о мјерама које предузимају привредни субјекти у погледу смањења емисија и енергетске
ефикасности или емисије по секторима у складу са нацртом Стратегије прилагођавања на
климатске промјене и нискоемисионог развоја БиХ за период 2020.-2030.
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Стратегија прилагођавања на климатске промјене и нискоемисионог развоја Босне и Херцеговине за
период 2020.-2030.
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Велики удио електричне енергије која се троши у електричним уређајима у домаћинству и
правним лицима (замрзивачи, фрижидери, машине за прање веша, машине за сушење веша,
електрични шпорети итд.), указује на чињеницу да се у Републици Српској односно у општини
Шамац још увијек користи велики број старих, енергетски мање ефикасних, електричних уређаја.
Висина укупних трошкова директно зависи од потрошње електричне енергије појединих уређаја у
домаћинству. Значајне уштеде у потрошњи електричне енергије се могу остварити уколико се
потрошачи приликом замјене или куповине нових уређаја одлуче и на куповину нове генерације
уређаја који троше мање електричне енергије. То су сви они уређаји с посебном ознаком
енергетске ефикасности, који својим купцима доносе трајно ниже трошкове у домаћинству и
смањују укупну потрошњу електричне енергије у цијелој земљи. За загријавање стамбених,
пословних, стамбено-пословних и индустријских објеката троши се преко 60% укупне енергије,
што је знатно више од европског просјека. При томе се енергија троши веома нерационално.
Просјечна специфична потрошња енергије за гријање објеката износи 160 кWh/ м2 годишње. У
савременим објектима, какви се данас граде у Европи, та потрошња не прелази 70 кWh/м2
годишње, са тежњом ка даљњем смањивању. Та велика разлика у потрошњи енергије за
загријавање објеката је посљедица застарјелих прописа и стандарда у грађевинарству и
термотехници у претходном периоду, слабијем квалитету грађевинског материјала и опреме, али
и недовољној контроли општинске грађевинске инспекције.
Са друге стране, Стратегијом развоја енергетике Републике Српске до 2030. године дефинисано је
да подручје Посавине има потенцијал за кориштење геотермалне енергије. Такође, Измјенама и
допунама Просторног плана Републике Српске до 2025. године наведено је да је потребно
извршити истраживања присуства геотермалне енергије у сјеверном дијелу Републике Српске,
посебно на подручју Теслића, Бања Луке, Лакташа, Шамца и Брода до 2018. године. Електрична
енергија из геотермалних извора може се производити 24 сата на дан. Геотермалне електране
имају врло ниске трошкове производње. Захтјевају само енергију за покретање водених пумпи, а
ту енергијупроизводи електрана сама за себе. Производња електричне енергије је могућа уколико
би се доказале термалне воде температуре изнад 100°С. Примјена сунчеве енергије за добивање
електричне енергије помоћу соларних фотонапонских система је најскупље рјешење, иако се у
ближој будућности због развоја технологије очекује смањење трошкова. Соларна електрична
енергија има снагу cca 170 W/м². Соларна енергија је еколошки чиста, и код производње као и код
употребе. Електричну енергију из соларних система није могуће производити ноћу, као ни у
периодима облачног времена. Због тога је за такав систем потребно имати акумулаторе за
складиштење резервне енергије или неки други алтернативни извор енергије (нпр.
електроенергетску мрежу). Стратегијом развоја енергетике Републике Српске дефинисано је да се
средња годишња озраченост водоравне површине на простору Републике Српске креће између
1,25-1,55 МWh/м2 (1,25 МWh/м2 за подручје Посавине). Планом развоја енергетике Републике
Српске до 2030. године на територија општине Шамац не постоје подаци о локацијама за
изградњу вјетроелектрана. Од потенцијалних локација за вјетроелектране, које испитује ЕРС
ниједна није на подручју општине, али за домаћинства врло су интересантне мале
вјетроелектране снаге до неколико десетина кW које се прикључују на дистрибутивну мрежу и
могу се користити као додатни извор енергије. Између свих обновљивих изворима енергије, у
ближој будућности од биомасе се очекује нарочито значајан допринос. Све релевантне енергетске
статистике показују незанемарљив удио биомасе у производњи топлотне и електричне енергије
(когенерацијска постројења). За производњу електричне енергије из обновљивих извора енергије
који укључују вјетроелектране, хидроелектране, сунчева енергија (фотонапонски систем за
производњу електричне енергије), геотермалну енергију, енергију из отпада, биомасе и биогаса,
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потребно је извршити детаљна истраживања и урадити студије економске оправданости.
Додатно, оно што треба да буде посебан сегмент у енергетској ефикасности је смањење
потрошње енергије за гријање уз задржавање истог нивоа комфора, што за резултат треба дати
уштеду у буџету општине, смањење кориштења фосилних горива, очување природних ресурса, те
у коначници смањење глобалног затопљења путем редуциране емисије ЦО 2 и других штетних
плинова у атмосферу. Како би се могли осјетити дугорочни позитивни учинци које са собом носи и
омогућава енергетска ефикасност, неопходно је успостављање енергетског менаџмента на нивоу
Општине ако то буде могуће, уз одговарајући информацијски систем.
Резиме изазова и развојних потреба у областима животне средине и заштите околине
Развојни проблеми и потребе у областима везаним за заштиту животне средине сумирани су у
наредној табели:
Табела 12. Развојни проблеми и потребе у областима везаним за заштиту животне средине
Развојни изазови/проблеми
Загађење
и
трајна
деградација
земљишта,
екстензивно
кориштење
пољопривредног земљишта,
неконтролисана и нестручна
употреба
пестицида
и
вјештачких
ђубрива,
производња и примјена
стајњака и других врста
чврстих органских ђубрива,
непрописно
одлагање
различитих врста отпада,
трајни губитак земљишта,
бесправна
изградња
објеката,
експлоатација
минералних
сировина,
бујице и ерозија земљишта.
Загађење површинских и
подземних вода органским
отпадом, површинска и
подземна дренажа у
пољопривреди и градовима,
животињски отпад, као и
отпадне воде из
домаћинстава и индустрије
укључујући и канализацију

13

Развојне потребе

Подсектор
Земљиште/тло

Успостављање
информационог система о
пољопривредном земљишту,
формирање базе података о
деградираном и загађеном
земљишту, као и системска
контрола
спровођења
прописа
који
се
баве
земљишном политиком

Погледати развојне потребе у Вода и водно земљиште
сегменту одводње отпадних
вода
те:
заштитити
површинске и подземне воде,
као и других водних тијела на
подручју општине Шамац
(баре Тишина, Јекића ровањи,
мрежа вјештачких одводних
канала и др.)13, поштовање
мјера предвиђених за зоне
санитарне заштите изворишта
водоснабдијевања (Шамац,

Према Уредби о класификацији вода и категоризацији водотока.
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Тишина и др.), те провођењем
континуираног мониторинга,
али
и
доношење
и
спровођење
одлука
о
успостављању зона санитарне
заштите, првенствено одлуке
о
успостављању
зона
санитарне заштите Шамац,
као и одлука за изворишта
водоснабдијевања
других
насеља.
Чишћење водотока и водног
земљишта од различитих
врста
отпада,
као
и
спречавање
његовог
одлагања,
те
контрола,
заштита,
одржавање
и
унапређење квалитета вода
на локалитету луке Шамац.

Санитарна саштита
изворишта воде

Непостојање мониторинга
квалитета ваздуха

Уситњеност и
фрагментираност посједа у
приватном власништву који

Вода и водно земљиште
Након потребних истражних
радова, потребно је урадити
прописане
елаборате
о
заштити изворишта, усвојити
одлуке
о
појединим
заштитним зонама изворишта
и
спроводити прописане
мјере заштите, како би се
очувао квалитет воде на
извориштима
Уз мјере предложене кроз Ваздух
јавну
и
комуналну
инфраструктуру, потребно је
успостабити
мониторинг
квалитета ваздуха за праћење
основних
загађујућих
материја (SО и чађ, таложне
материје,
суспендоване
честице, и CО и NОx), те
повремено
мјерити
специфичне
загађујуће
материје из индустријских
објеката и других извора
загађења који угрожавају
квалитет ваздуха.
Развити потицајне моделе Шуме (шумско земљиште и
укрупњавања посједа
фонд)
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чине већину шумског
земљишта на територији
општине Шамац
Управљање и газдовање
шумским екосистемом није
усклађено са његовим
вишенамјенским
(еколошким, економским и
социјалним) функцијама
Велика површина
деградираних шума, а
расположиви потенцијали
шумског екосистема не
користе се сврсисходно и
ефикасно
Бесправна сјеча и сјеча
дрвећа
и
уклањање
аутохтоне вегетације уз
обале бара и канал
Очување
природних
вриједности,
односно
заштићеног
подручја
(Заштићено
станиште)
„Тишина“

Нису
утврђене
мјере
техничке и физичке заштите
свих природних добара,
прекомјерна експлоатација
природних
ресурса
,
непостојање
јасног
институционалног оквира за
одрживо
управљање
природним вриједностима,
биолошком и геолошком
разноликошћу на простору
општине
Недовољна и непланска
брига о културним добрима
општине Шамац

Утјецати
на
адекватно Шуме (шумско земљиште и
вишенамјенско управљање и фонд)
газдовање
шумским
екосистемом
Дефинисати акције смањења Шуме (шумско земљиште и
деградације шума и повећање фонд)
кориштења
шума
као
потенцијала екосистема
Спречавање
даљње Шуме (шумско земљиште и
бесправне сјече дрвећа и фонд)
аутохтоне вегетације уз обале
Доношење плана управљања, Заштићена подручја
заштите
и
управљање
Заштићеним
стаништем
“Тишина”
а
на
основу
Програма за спровођење
мјера
управљања
и
доношење
Правилниа
о
унутрашњем реду и чуварској
служби ЗС „Тишина“
Увођење и развој система за
Заштићена подручја
прикупљање, обраду
података и пружање
информација о стању
екосистема и биодиверзитета
на подручју општине те
валоризација и евидентирање
природних добара са
Мјерама техничке и физичке
заштите свих природних
добара (првенствено
заштитних зона)
Са надлежним институцијама Културно насљеђе / добра
усагласити листу културних
добара, стварање услова за
економску
валоризацију
основних туристичких мотива
бројних
природних
и
културних добара, планирати
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Недовољност
објеката за
великих вода
Занемарив
обзновљивих
енергије
на
општине

постојања
заштиту од

утјецај
извора
подручју

Недовољна покривеност
јавном расвјетом у
руралним подручјима и
недовољна оптимизираност

смјештајне
јединице
у
прииродним предјелима због
афирмације
ловног
и
риболовног
туризма,
и
развијати
програме
интегралне заштите културно
– историјског и природног
насљеђа.
Планирање и реализација
Мјера према прописаним
оперативним циљевима из
Просторног плана општине
Шамац
Дефинисати
и
извршити
детаљна
истраживања
и
урадити студије економске
оправданости
кориштења
биомасе
у
производњи
топлотне
и
електричне
енергије, сунчева енергија
(фотонапонски систем за
производњу
електричне
енергије),
геотермалну
енергију, енергију из отпада,
биомасе и биогаса
Оптимизирати систем јавне
расвјете повећањем ЛЕД
расвјете те проширење јавне
расвјете у руралним
подручјима.

Природне непогоде

Енергетска
ефикасност
и
обновљиви извори енергије

Енергетска
ефикасност
и
обновљиви извори енергије

2.1.5. Стање просторно-планске документације
Основна Просторно-планска документација Општине Шамац су
- Просторни план Општине Шамац 2013-2033, Сл гласник Општине Шамац 9/17 и
- Урбанистички план за шире урбано подручје градског насеља Шамац, Сл. гласник Општине
Шамац 7/21.
Према споменутим актима, Урбанистичким планом дефинисано је укупно шест индустријско
пословних зона а Општина Шамац је у процесу измјене Важећег Просторног плана у смислу
формирања слободне зоне „Лугови“ у МЗ Лугови, која се налази на око 5 (пет) километара од
планираног прикључка аутопута.
Изради Просторни план општине Шамац приступило се на основу Одлуке о пристепену
изради Просторног плана општине Шамац број 07-022-227/13, Службени Гласник општине Шамац,
број 9/10, донесене на Скупштини општине Шамац 16.12.2013, и Одлуке о измјени Одлуке о
пристепену изради Просторног плана општине Шамац, Службени gласник општине Шамац, број
14/13, од 31.01.2014. године. За носиоца израде Плана, изабран је ЈУ Институт за урбанизам,
грађевинарство и екологију Републике Српске (надаље Институт), а Уговор о пружању услуга
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потписан је 25.4.2014. године. Просторни план је дефинисан према свом карактеру као
стратешко-развојни документ. То значи да се не може тумачити и примјењивати као документ
урбанистичког карактера, већ као документ који даје основне смјернице и упутства за каснију
израду урбанистичких планова и спроведбених планова. Просторни план дефинише опште
стратешке циљеве дугорочног просторног развоја, уређења и заштите општине Шамац, њених
еколошких, социјалних и економских подсистема, посебне циљеве, као и основна планска
рјешења и политике упућене ка општим и посебним циљевима просторног развоја. Овај план,
даје опште смјернице и нуди конкретна рјешења у оној мјери уколико је сагледана реална
могућност а у сарадњи са локалном заједницом.
Највећи стратешки документ републике, Измјене и допуне просторног плана Републике Српске до
2025. године, усвојен је на Другој редовној сједници Народне скупштине Републике Српске, која
је одржана 18. фебруара 2015. године. Одлука о усвјању Измјена и допуна Просторног плана
Републике Српске до 2025. године, објављена је у Службеном Гласнику Републике Српске, број
15/15. Према овом Плану општина Шамац је препозната као мултиполарни урбани систем
Шамац-Брод-Дервента-Модрича, са недовољно истакнутом стратешком позицијом. Општина се
налази у групи средње развијених општина.
Према Просторном плану општине Шамац, планирано је:
Број становника 2033 године – 18341
Бруто густина насељености 2033 године – 110,56 становника/км2
Планирани број запослених 2033 године – 11700 радника (150 до 250 радника по хектару
пословне зоне)
Степен запослености 2033 године – 61,44%.
2.1.6. Анализа буџета
Приходи
Према информацијама из података извршења буџета општине Шамац 2016-2020 година, можемо
уочити да у претходних 5 година, просјечно 60.04% општине Шамац сачињавају порески приходи,
19,79% сачињавају непорески приходи, 6,08% трансфери између или унутар јединица власти те
просјечно 18,94% од задуживања.
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Графикон 15. Просјечни примици у претходних 5 година по
врсти примитка
60,04%

18,94%

13,79%

ПОРЕСКИ
ПРИХОДИ

НЕПОРЕСКИ
ПРИХОДИ

6,08%

3,81%

ТРАНСФЕРИ
ИЗМЕЂУ ИЛИ
УНУТАР
ЈЕДИН.ВЛАСТИ

ПРИМИЦИ ЗА
НЕФИН. ИМОВ.

ПРИМИЦИ ОД
ЗАДУЖИВАЊА

Детаљан преглед извршених прихода / примитака општине и њихово процентуално учешће у
укупним приходима у КМ је презентован у табели доле.
Табела 13. Листа извршених прихода / примитака општине и њихово процентуално учешће у
укупним приходима у КМ
Врста
2016.g
%
2017.g
%
2018.g
%
2019.g
%
2020 %
прихода/примита
.g
ка
ПОРЕСКИ
4.928.
72,40 4.714. 39,3 5.116.6 64,9 5.363. 73,59 5.18 49,42
ПРИХОДИ
241
267
4
40
5
281
1.10
5
Прих.од пореза на
1.096
0,02
17 0,00
82 0,00
2
0,00
доходак
Доприн.за
соц.осигурање
Порези на
лич.прим.и
745.03
10,95 755.74 6,30 734.401 9.33 560.78
7,69 606.9
5,79
прих.од
1
4
5
69
самост.дјелатн.
Порез на имовину 341.77
5,02 271.35 2,26 329.196 4,17 323.38
4,44 272.3
2,60
9
8
6
91
Порез на пром.
4.815
0,07
1.405 0,02
27.164 0,35 14.637
0,20
429
0,01
произв и усл.
Царине и увозне
дадзбине
Индиректни
порези
3.834.
56,33 3.685. 30.7 4.020.6 51,0 4.462. 61,23 4.278 40,82
прикупљ.преко
870
743
6
22
4
595
.049
УИО
Остали порески
650
0,01
5.175 0,06 1.876
0,03 23.26
0,23
60

приходи
НЕПОРЕСКИ
ПРИХОДИ
Прих.од фин.и
нефин.имовине и
поз.курсних
разлика
Накн.и таксе и
прих.од
пруж.јавних услуга
Новчане казне
Прих.од фин.и
неф.имов.из
трансакц.разм.из
м.или унут.
Јед.власти
Остали
непор.приходи
ГРАНТОВИ
ТРАНСФЕРИ
ИЗМЕЂУ ИЛИ
УНУТАР
ЈЕДИН.ВЛАСТИ
Трансф.изм.разли
ц.јед.власти
Трансф.унутар
исте јед.вл.
ПРИМИЦИ ЗА
НЕФИН. ИМОВ.
Прим.за
произв.стал.имов.
Прим. за
драгоцјености
Прим.за
непроизв.стал.им
ов
Прим.по
осн.пореза на
дод.вриједност
ПРИМИЦИ ЗА
НЕФИН.ИМОВ.ИЗ
ТРАНС.ИЗМ.И
УНУТ.ЈЕД.ВЛ
ПРИМИЦИ ОД
ФИНАНС.ИМОВ

999.71
4

14,68

52.448

0,76

920.54
2

13,52

590

11.6
5

1.279.2
38

16,2
3

331.21
6

2,76

153.905

1,94 111.08
5

1,52 232.4
37

2,21

8,86
0,02

1.118.6
28
6.480

14,2 979.03
0
6
0,08 3.890

13,43 944.9
64
0,06 3.520

9,02

0,01

1.063.
158
1.590

-

-

-

-

-

-

26.134

0,39

493

0,01

225

0,01

7.512

0,10 2.775

0,03

27.743

0,41

6.800

0,06

48.370

0,62

0,36

4,33

404.61
4

3,37

624.365

7,93

62.5
00
919.
697

0,60

294.83
5

25.92
1
436.9
30

294.83
5
-

4,33

404.60
0
14

3,37

624.365

5,99

-

544.48
8
-

8,00

384.01
8
-

3,21

248.912

3,16

-

-

-

227.5
41
-

538..
877
380.8
20
3,13 161.
484
-

5,14

-

7,93 436.93
0
-

-

-

-

-

-

-

1.101.
523

-

5,99

-

11,30

0,04

-

8,78

3,64
1,54
-

-

-

3,13 161.4
84

1,54

435.75
2

6,40

384.01
8

3,21

248.912

108.73
6

1,60

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12.464

0,18

61

3,16 227.54
1

15,11

7
1.18
3.69
6

1.396.
457

ПРИМИЦИ ОД
ЗАДУЖИВАЊА

-

-

5.000.
000

41,7
4

500.000

6,35

-

ОСТАЛИ
ПРИМИЦИ
Остали примици

-

-

74.967

0,63

59.445

0,76

-

-

-

-

5.212

0.07

132.1
57
9.370

Ост.прим.из
тран.изм.или
унут.јед.власти
УКУПНО
ПРИХОДИ И
ПРИМИЦИ

-

-

-

-

54.233

0,69 122.78
7

6.807.
485

100,00

11.981
.123

100,
00

7.876.9
70

100,
00

7.287.
353

-

2.90
0.00
0
1,82 73.0
94
0,13 14.15
8
1,69 58.93
6
100,0
0

10.4
81.5
76

27,66
0,70
0,14
0,56

100,0
0

Посматрајући по годинама, можемо уочити генерално смањење прихода на страни пореза у
односу на укупни буџет, што је резултат поремећаја у структури по врсти прихода, конкретно, три
примитка од задужења у износу од 8,400,000 КМ. Номинално гледајући, порески приходи
сачињавају стабилни дио буџета у просјечном износу од cca 5 милиона КМ на годишњем нивоу.
Непорески приходи просјечно износе cca 1 милион КМ, док се трансфери између или унутар
јединица власти константно повећавају у претходном периоду те у претходној години износе
скоро 1 милион КМ. Претходно сумирајући, можемо рећи да су просјечни општински приходи, без
задуживања у просјеку 7 милиона КМ.
Расходи
Према прибављеним информацијама из надлежног Одјељења административне службе Општине
Шамац, у периоду од 2016-2020 године су се повећали планирани расходи, уопштено гледајући, са
7.805.000 КМ у 2016 години на 10.930.000 КМ у 2020 години. Извршење буџета у овом периоду
прати план расхода како је то презентовано по кључним врстама расхода на графикону доле
(просјечно 2016-2020 година).
Графикон 16.Проценат расхода просјечно у укупној
структури расхода 2016-2020
73,79%

11,80%

13,06%
1,64%
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ИЗДАЦИ ЗА ОСТАЛИ ИЗДАЦИ
ОТПЛ. ДУГОВA

У укупној структури текућих расхода, како је то видљиво на графикону доле, просјечно 38,30%
текућих расхода припада личним примањима, 26,22% основним робама и услугама, те 10,71%
отпада на субвенције и грантове. Номинално гледајући, општина Шамац издваја просјечно 2,5
милиона КМ за лична примања а у капиталне инвестиције око 1 милион КМ просјечно годишње.
Графикон 17. Структура расхода унутар текућих расхода просјечно
процентуално по годинама 2016-2020
Судска
Дознаке на име Расходи између нивоа
рјешења; 0,59%
власта;
0,40%
социјалне
подршке; 16,28%

Грантови; 8,54%

Лична примања;
38,30%

Субвенције; 2,17%
Други финансијски
трошкови; 5,38%

Основне робе и
услуге; 26,22%

Финансирање развојних активности у претходном периоду
Према подацима из Евалуације ревидоване Стратегије 2016-2020, у оквиру анализе ефикасности
стратешких интервенција извршена је и успоредба планираних финансијских средстава за
реализацију пројеката у оквиру Стратегије 2016-2020 (као планска основа послужили су прије
свега секторски планови те планови имплементације за новоуведене пројекте) са вриједношћу
имплементираних, односно, реализираних финансијских средстава за планиране стратешке
интервенције. У Табели 14 дат је приказ података о планираним и реализираним финансијским
средствима за имплементацију стратешких пројеката на подручју општине Шамац.
Табела 14 Успоредба планираних и реализираних средстава из секторских планова Стратегије,у
периоду 2015-2020 година

Сектор

Економски развој
Друштвени развој
Заштита животне средине
УКУПНО

Процјењена
финансијска средства
за имплементацију
пројеката

23221300
7114950
7157243
37493493

Реализована финансијска средства за имплементацију пројеката
Укупно
реализовано из
буџета

Укупно
реализовано
12340115.08
4256553.26
6891085.26
23487753.6
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1184486.52
1111765.1
2152897.85
4449149.47

Укупно
реализовано
из екстерних
извора
11155628.56
3144788.16
4738187.01
19038603.73

%
% реализације из
реализације
екстерних извора
из буџета
9.60%
26.12%
31.24%
18.94%

90.40%
73.88%
68.76%
81.06%

*Извор: Евалуацијa ревидоване Стратегије 2016-2020
Уколико се посматра омјер планираних средстава из секторских планова, укључујући и накнадно
додане пројекте путем планова имплементације 1+2, од укупно 37,493,493.62 КМ планираних за
имплементацију свих 100 пројеката, реализовано је 62,64%, тј. од планираних 37,493,493.62 КМ
издвојено је 23,487,753.60 КМ. Најнижи ниво реализације укупних средстава је забиљежен у
секторском плану за Економски развој (53,14%), а за који је планирано БАМ 23,221,300.00.
Највише средстава је издвојено у сектору Заштита и унапређење животне средине (6,891,085.26
КМ), што је 96% у односу на процјењена финансијска средства. Према подацима надлежног
одјељења, У периоду претходних 5 година (2016.-2020. године), за имплементацију развојних
приоритета и/или капиталних/инфраструктурних инвестиција се укупно издвојило 27.170.117,00
КМ из буџетских и екстерних извора, и то просјечно 5.434.023,40 КМ годишње. Из буџета је
издвојено укупно 2.752.706,00 КМ, годишње у просјеку 550.541,20 КМ, из екстерних извора
24.417.411,00 КМ, просјечно 4.883.482,20 КМ годишње.
Што се тиче извора структуре финансирања, реализирана средства из Буџета су 18,9% а из
вањских извора 81,06% што наводи на закључак да планирана издвајања средстава из Буџета нису
била реална, док са друге стране намицања средстава из вањских извора финансирања су
постигнута више од очекиваног, односно прилично реално су постављена током израде
ревидоване Стратегије развоја. Имајући у виду иницијалну структуру планираних извора
финансирања у Стратегији може се закључити да су прецијењени капацитети финансирања из
буџета Општине за финансирање развојних приоритета.
Када је ријеч о планирању на годишњој основи утврђено је да је Општина Шамац редовно
израђивала планове имплементације, те је на годишњој основи проблем нереалног планирања из
периода 2010-2015 значајно смањен у периоду 2016-2020. То је посебно изражено у погледу
планирања вањских извора финансирања гдје је степен реализације значајно већи у односу на
планирање у ревидованој Стратегији развоја. С друге стране, према информацијама прикупљеним
током интјервуисања представника Општине, али и увидом у Буџет и Планове имплементације,
закључује се да се приликом планирања буџета узима у обзир годишњи и трогодишњи план
имплементације Стратегије те усклађеност планирања у великој мјери утиче на планирање
буџетских средстава на годишњем нивоу.
У периоду 2015. – 2020. година, реализација планираних средстава из буџета на годишњем нивоу
се кретала у интервалу од 9,60– 31,24%, а реализација планираних средстава из вањских извора у
интервалу 68,76%– 90,40%, тако да се у погледу ефикасности реализације планирања на
годишњем нивоу може закључити да је Општина није уложила значајан труд у квалитетније
планирање на годишњем нивоу, изузев у периоду 2016-2018 када је План имплементације 1+2
био поприлично реалан у односу на извршење - cca. 68%. Kада је ријеч о реализацији средстава
по годинама, може се уочити адекватно планирање у прве двије године имплементације
ревидоване Стратегије, док је планирање за период 2017-2019 извршено са смањеном
прецизности, посебно ако се анализира реализација средстава на годишњем нивоу из горње
табеле. Другим ријечима, више од 67% комплетне реализације Стратегије се десило у периоду
2015-2016 година.
Посматрајући ове податке, може се закључити да је за наредни период планирања и
имплементације Стратегије потребно, ослањајући се на претходна искуства у реализацији
Стратегије, прецизније процијенити могућности финансирања пројеката из оба извора (буџета и
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међународних фондова) како би се допринијело унапређењу степена омјера планираних и
реализираних средстава, а тиме осигурао и већи допринос остварењу циљева постављених у
Стратегији. Посебну пажњу је потребно обратити на усклађивање планираних средстава са
плановима буџета, који за сада очито нису довољно усклађени.

Пројекције финансирања Стратегије
Процјена финансирања стратегије развоја ЈЛС за период 2022 - 2028. године припремљена је
узимајући у обзир и тренд издвојених средстава у претходних 5 година; буџет за текућу годину и
пројекције буџета (ДОБ-а) за наредне 2022. те 2028. годину и очекивана допунска средства из
осталих екстерних извора; очекивани благи пад просјечних издвајања и ограничења у погледу
акумулираних обавеза, задужености као и других ризика те препорука из процеса Евалуације. За
релевантне показатеље су се користили подаци надлежног Одјељења за период посматрања
2016-2020 година, који наводе да се за имплементацију развојних приоритета и/или
капиталних/инфраструктурних инвестиција се укупно издвојило 27.170.117,00 КМ из буџетских и
екстерних извора, и то просјечно 5.434.023,40 КМ годишње. Из буџета је издвојено укупно
2.752.706,00 КМ, годишње у просјеку 550.541,20 КМ, из екстерних извора 24.417.411,00 КМ,
просјечно 4.883.482,20 КМ годишње.
У погледу буџета за 2021. годину, за имплементацију развојних приоритета и/или
капиталних/инфраструктурних инвестиција је оквирно предвиђено 330.000,00 КМ док је из
екстерних извора предвиђено 142.000,00 КМ. На основу оперативних евиденција, из буџета 2021
је до израде ове процјене за ове намјене реализирано 127.900,00 КМ те из екстерних извора
116.000,00 КМ. Ови подаци указују да током 2021. године није дошло до значајних измјена тренда
реализације
издвајања
за
финансирање
развојних
приоритета
и/или
капиталних/инфраструктурних инвестиција у односу на претходне године. У погледу пројекције
ДОБ-а за 2022. и 2023. годину, за капиталне пројекате и остале инвестиционо значајне пројекте је
оквирно предвиђено 720.000,00 КМ.
Када је ријеч финансијском стању општине Шамац, акумулиране обавезе су на дан 30.06.2021.
године у износу од 2.654.503,00 КМ. За сервисирање кредитних обавеза у наредних 7 година ће
бити потребно годишње издвајати око 960.000,00 КМ. У погледу осталих могућих финансијских
обавеза које могу утицати на могућности финансирања Сратегије, највиши ризик се односи на
евентуалне судске пресуде.
Ова процјена је припремљена путем консултација кључних чланова Развојног тима и Службе за
финансије те је усаглашена са начелником општине Шамац. Процјена ће бити кориштена као
основа за припрему индикативног оквира финансирања Стратегије, у складу са презентованом
табелом доле.
Табела 15. Преглед процјене по главним изворима финансирања за период 2022.-2028. године
Извори
финансирања
стратегије
развоја ЈЛС

Оквирна процјена по годинама
2022

2023

2024

2025
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2026

2027

2028

УКУПНО
(у КМ)

Из буџета ЈЛС
(у КМ)

350.000

370.000

400.000

420.000

450.000

470.000

500.000 2.960.000

Из екстерних
извора
(кредити,
ентитети,
кантони,
држава, јавна
предузећа и
приватни
извори) (у КМ)

315.000

320.000

200.000

380.000

250.000

170.000

170.000 1.805.000

Из екстерних
извора (ИПА,
донатори и
остало) (у
КМ)

200.000

200.000

150.000

150.000

150.000

150.000

150.000 1.150.000

УКУПНО (у
КМ)

865.000

890.000

750.000

950.000

850.000

790.000

820.000 5.915.000

Резиме по развојним областима, односно процјена могућности финансирања Стратегије по
секторима за период 2022-2028 је презентована у табели доле.
Табела 16 . Процјена могућности финансирања Стратегије по секторима за период 2022-2028
Еконоmsки развој
61% (3,663,408.72 КМ)

Друштвени развој
19% (1,122,459,54 KM)

Заштита животне
средине
20% (1,129,131.72 KM)

Укупно
5,915,000 KM

Напомене /образложења
Из Буџета Општине
Шамац

Општина Шамац у наредном планском периоду не очекује раст
прихода како од концесија тако и од раста буџетских прихода из
разлога што се из свих процјена стања ових прихода види да се не
очекује раст с обзиром на економско стање у држави.

Екстерни извори
(кредити, ентитети,
кантони, држава, јавна
предузећа и приватни
извори, сл.)

Када се говори о екстерним изворима финасирања не очекујемо
раст прихода и то:
-по основу кредита из разлога што смо као локална заједница
презадужени те што смо наслиједили изузетно висок ниво дуга
општине, што ће се значајно негативно рефлектовати на стање
буџета у наредном периоду.
-Такође не очекујемо приходе по основу споразума о заједничком
улагању нити имамо потписане протоколе о сарадњи – писмо
намјере по основу којих би могли очекивати повећање прихода
буџета.
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Из ектерних извора (ИПА,
донатори и остало) (у
КМ)
2.2.

-Општина Шамац редовно аплицира на све Јавне позиве како
домаћих тако и ино фондова – организација али по основу тих
апликација али се не очекују значајна повећања средстава.

SWOT

СНАГЕ

SWOT анализа представља сажету синтезу налаза претходне ситуационе анализе, тако што се
најважнији налази разврставају, према могућностима њиховог утјецаја на ефектуирање развојног
потенцијала општине Шамац, на снаге и прилике које треба ојачати и искористити, те слабости и
пријетње које треба смањити и неутрализовати.
•
Повољан географски и саобраћајни положај (граница са Р. Хрватском и ЕУ,
аутопут, жељезнице, ријечне луке и три међународна аеродрома);
•
Природни ресурси (изворишта чисте воде, шуме, пијесак, шљунак, шумска
земљишта) и међународна ријека Сава, те потенцијали за кориштење геотермалних
ресурса
•
Плодна обрадива равничарска земљишта и успостављена пољопривредна
производња, укључујући корпарство (биљна са повртларством, воћарска и
сточарска)
•
Постојећи пољопривредни производно-прерађивачки капацитети и
асоцијације у пољопривреди (удружења)
•
Постојање спортско-рекреативних објеката (стадиони, базени и сл);
•
Задовољавајућа сигурносна ситуација у погледу општег криминалитета и
јавног саобраћаја
•
Имплементиран значајан број мјера на заштити насеља Шамац, као
административног центра, од ризика поплаве и др. (насип, парапетни зид, чишћење
водотока, организационе мјере и др).
•
Успостављене зоне за развој предузетништва, индустрије и МСП
•
Очуван екосистем, разноврсност природе, постојање заштићеног подручја
Тишина
•
Веома добре претпоставке за развој туризма (природни ресурси, лов,
риболов, рурални туризам заснован на природним ресурсима), спорта и културе и
постојање адекватних друштвених садржаја за развој друштва у цјелини (простори
на отвореном, објекти за слободно вријеме)
•
Опредијељеност општинске управе у реализацији стратешких иницијатива
(општинска управа је имплементирала на десетине пројеката у сарадњи са
•
Међународним и домаћим организацијама)
•
Постојање Просторног плана општине Шамац и будући синергијски ефекат у
развојном смислу са Стратегијом

СЛАБОСТИ

•
Негативни демографски трендови – смањен природни прираст уз
истовремени одлазак становништва, посебно младих
•
Небалансиран развој унутар општине - Висок степен концентрације
привредне активности у општинском центру, тј. слабо изражене дисперзије малих
и средњих предузећа у осталим дијеловима општине , изузев насеља Обудовац
•
Неразвијене организације цивилног друштва
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ПРИЛИКЕ

•
Присутност сиве економије / рада „на црно“, пасивна незапосленост, исок
удио НКВ, КВ и ССС радне снаге у укупном броју незапослених особа и суфицит
одређених кадрова
•
Недовољно квалитетних програма субвенционирања и подстицања
прерађивачке индустрије и предузетништва, уз недостатак подршке
предузетницима у почетним фазама реализације инвестиција и недовољно
савјетодавне и стручне помоћи за предузетнике
•
Непланско коришћење пољопривредног земљишта (спор процес власничке
трансформације државних предузећа, а при том земљиште се слабо користи или
уопште не користи тј. најчешће мијења намјену), мала наводњавања површине,
застарјела механизација и низак степен опремљености газдинства
•
Континуирано смањење броја ученика, смањење просјечног броја ученика
по наставнику и на 1000 становнику
•
Недовољно капацитета за пружање здравствених услуга (инфраструктурних,
кадровских, техничких), недостатак превентивних програма и низак степен
освјештености становништва о важности бриге за здравље
•
Висок број корисника по стручном раднику у ЦСР те неусклађеност са
нормативима у социјалном раду
•
Недовољни капацитети водоводних, канализационих, резервоарских и
отпадних објеката и инфраструктуре, уз мјере рационализације, ефикасности и
одрживости
•
Неадватан или непостојећи мониторинг квалитете земљишта, ваздуха,
природних ресурса, шума и шумског земљишта.
•
Потенцијали луке Шамац, формирање пословне и индустријске зоне за
развој МСП и индустрије, транспорта, мултимодалног саобраћаја
•
Коридор 5Ц (изградња новог моста на Сави)-инфраструктурни пројект за
брзу комуникацију са другим регијама и повећање конкурентности привредних
субјеката
•
Приобална подручја ријека Босне и Саве као потенцијал за развој
туристичког насеља – кампова и угоститељске дјелатности (локалитети : Ушће Босне
у Саву, Градски кеј)
•
Искуства, знања и капитал људи у дијаспори као потенцијал за укључивање
у економски и друштвени развој општине Шамац
•
Досадашње искуство са међународним институцијама, организацијама и
пројектима
•
Природни и културно-историјски ресурси за развој туризма уз недостатак
промоције туристичке понуде, уз развој културе и рестаурације споменика културе
•
Могућности изналажења извора обзновљивих извора енергије на подручју
општине (геотермални потенцијали)
•
Постојање Плана управљања сливом ријеке Саве, тијела за његову
имплементацију и фондова за проведбу мјера
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ПРИЈЕТЊЕ
2.3.

•
Негативан природни прираштај проузрокован ниским наталитетом
•
Негативан утјецај пандемије на тржиште рада, економски развој и
немогућност адекватне прогнозе утјецаја
•
Спорост у процесима интеграција БиХ у ЕУ, наставак заостајања БиХ у односу
на друге земље западног Балкана
•
Регионална политичка и економска нестабилност, те комплексност
административног устројства БиХ као неповољан утјецајни фактор за стране
инвестиције
•
Неизвјесност у вези са утјецајем пандемијске кризе на кориштење
економски и друштвени развој
•
Недостатак заштитне пољопривредне политике и институција на нивоу
државе који се огледа у слабој заштити домаће производње;
•
Недостатак пријеноса нових знања и стручне помоћи од стране научних
институција у односу на адаптације на климатске промјене у пољопривредној
производњи;
•
Изложеност и рањивост у односу на климатске промјене, односно
елементарне непогоде (поплаве, клизишта, суше и др.)
•
Антропогено загађење зрака – висок степен индивидуалних ложишта,
немогућност контроле правних лица
•
Неодрживо управљање шумама
•
Ниска енергетска учинковитост

Стратешко фокусирање

Стратешки фокуси се дефинишу на основу успоређивања садашњег стања и кретања у кључним
подручјума развоја општине Шамац са трендовима у ширем окружењу и са искуствима у
имплементацији Стратегија општине Шамац у претходној деценији, али и стратешким
усмјерењима са нивоа БИХ, које је садржано првенствено у Оквиру за циљеве одрживог развоја у
БиХ 2030. До доношења Стратегије развоја Републике Српске, која је очекује током 2022 годние,
општина Шамац ће адекватним ревизијским процесом усагласити одређене сегменте Стратегије,
уколико то буде потребе. Међутим, познавајући постојеће предности (снаге) и расположиве
прилике у регионалном и глобалном окружењу, с једне стране, уз настојање да се побољшају
уочене слабости и битно ограничи негативан утјецај пријетњи из окружења, општина Шамац има
основано вјеровање да до драстичних измјена неће доћи. Наравно, узимајући у обзир чињеницу
да општина Шамац има неколико значајних предности (граница Републике Хрватске, природне
ресурси (изворишта воде, шуме, пијесак, шљунак, шумска земљишта) и међународна ријека Сава,
релативно очуван еконсистем и разноликост окружења, постојање адекватних друштвених
садржаја за развој друштва у цјелини и друге предности наведене у анализи горе), креирање
Стратегије развоја је вођено основном идејом да те, за сада компаративне предности, циљано и
постепено прерасту у јединствене конкурентске предности. Но, неутрализирање, смањивање и
отклањање уочених слабости неће се моћи догодити без системског и синергијског дјеловања у
свим подручјима (због своје везаности) а првенствено имајући у виду неочекивану кризе са
непредвидивим узроцима и посљедицама, намећу императив постепеног стицања и јачања
отпорности на кризе, посебно пандемију COVID-19 у средњерочном и дугорочном смислу. Са
аспекта просторног планирања, препознаје се потреба додатне пажње на: формирање
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рационалне и ефикасне мреже насеља, која би допринијела одрживом развоју и кохезији, добра
саобраћајна повезаност, убрзанија економска активност и јачање конкурентности, грађевинске
површине интензивније користити, а проширивање остварити у складу са просторно планском
документацијом нижег реда.
Додатно, у обзир је узета анализа прикупљених података и информација у току процеса Евалуације
Ревидоване Стратегије развоја општине Шамац 2016-2020 година, уважавујући досадашње постигнуте
резултате, у периоду 2022-2028 се предлаже проширење сва три стратешка фокуса14 у смислу
дефинисања постојећег стања (ситуационе анализе) и потреба локалног становништва те
усмјеравање пажње на рјешавање најзначајнијих питања интересне групе. Посебан аспект се
мора обратити на потенцијалну анализу и санацију штета код свих сектора са аспекта садашњег
и потенцијалног негативног утјецаја COVID-19 пандемије.
У складу са горе наведеним приступом, стратешки фокуси су сљедећи:
Повећање искориштености потенцијала за економски раст и развој у складу са
1.
принципима одрживог развоја, поштујући уравнотежен приступ у просторном,
инфраструктурном и саобраћајном смислу
Допринијети квалитетнијем обиму и структури јавне и друштвене инфраструктуре
2.
и садржаја на принципима Доброг управљања
Оснажити отпорност животне средине кроз избалансирани територијални развој
3.
јавне и комуналне инфраструктуре, поштујући прихватљиви систем управљања
заштитом животне средине.
Када говоримо о сектору економског развоја, у претходном периоду је дефинисан стратешки
фокус: „Развој локалне привреде са посебним нагласком на унапређење пољопривреде, занатскопредузетничке дјелатности и МСП“, је усмјеравао општину Шамац да у складу са својим
надлежностима унапређује пословни амбијент. Додатно, приступ у општини Шамац иде у правцу
подстицања грађана да се баве предузетништвом и развојем МСП-а али и бављењем
традиционалним дјелатностима као што су пољопривреда, укључујући, корпарство као
специфичну привредно-пољопривредну активност и сл. Административне препреке за оснивање и
рад привредних субјеката су нешто што није у надлежности Општине Шамац. Међутим, општинска
управа је колико је у њезиној моћи предузимала проактивну улогу и ствара рјешења за општину у
успостављању новог, ефикасног и препознатљивог пословног амбијента. Но, треба нагласити да
општина Шамац припада транспортно-индустријској полицентричној регији Добој–Дервента–
Брод–Шамац (око 238.000 становника) са изразито повољним транспортним чвориштем
Републике Српске. Вишевидовни коридори15 уз ријеку Саву, планирани паневропски коридор Vc и
близина већ афирмисаног паневропског коридора Х, доминантни саобраћајни правац сјеверне
развојне осовине Републике Српске (Нови Град – Приједор – Бања Лука – Бијељина), робнотранспортни центри и друго, чине општину Шамац изузетно просперитетном за даљи развој.
14

У сва три стратешка фокуса нису постигнуте промјене макро-индикатора развоја те је потребно у складу са
истим, дефинисати нове мјере / стратешке пројекте значајне за развој локалне заједнице којим се може
значајније утјецати на постављене индикаторе развоја. Када је ријеч о секторским и програмско пројектним
интервенцијама, уочена су одстепена и неусклађеност између програмско-пројектних индикатора и
доприноса стратешким циљевима те је у наредном периоду потребно извршити приоритетизацију пројеката
према релевантности из перспективе озбиљности проблема те броја финалних корисника резултата тог
пројекта. С друге стране, везе између секторских циљева и стратешких циљева су доста добро постављене.
15

Вишевидовни (мултимодални) коридори и чворишта су оне линије и тачке у којима се сустижу или
укрштају најмање три вида саобраћаја.
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Интензивна пољопривреда и индустрија (општине Брод, Шамац, Дервента и Модрича), као и
индустрија у Шамцу и центрима општина које јој припадају, препознатљив су идентитет.
Планирано стање (према Просторним плановима РС и општине Шамац) у будућности ће
вјероватно довести до значајнијих инвестиција на овом подручју Републике Српске, па ће тако
постати једно од конкурентнијих подручја у региону западног Балкана. Свему томе додатно иде у
прилог чињеница да је сусједна Република Хрватска чланица Европске уније, тако да је Република
Српска у свом сјеверном и крајњем јужном дијелу постала погранично подручје према Европској
унији. Самим тим, ова погранична подручја, међу којима је општина Шамац, постају атрактивна за
све врсте инвестиционих улагања, која ће свој просторни израз имати прије свега у производнопословним зонама. Од великог значаја за привредни развој је и планирање и изградња
индустријско-пословне зоне Шамац. Имајући све претходно у виду, општина Шамац за период
2022-2028 поставља Први стратешки фокус: „Повећање искориштености потенцијала за
економски раст и развој у складу са принципима одрживог развоја, поштујући уравнотежен
приступ у просторном, инфраструктурном и саобраћајном смислу“
Овај фокус полази од оствареног нивоа развоја и дефинисаних проблема, поштујући сљедеће
предуслове:
•
повећање привредног раста и развоја према принципима одрживог развоја и повећање
стопе запослености становништва на основу активирања територијалног капитала и капитала
дијаспоре (географски положај, земљиште, природни потенцијали, изграђена инфраструктура,
инвестиције из дијаспоре) и даљег процеса престуктурирање привреде на међугранском нивоу
(реструктурирање производних дјелатности уз даље јачање услужног секора, а посебно развоја
саобраћајне привреде, трговине, туризма), затим на гранском нивоу (развој пропулзивних
дјелатности кроз мала и средња предузећа) и нивоу предузећа (финансијско, организационо и
производно реструктурирање);
•
стварање услова за уравнотежен просторни развој привреде усмјеравањем привредних
активности у неразвијена насеља општине и
•
повећање понуде квалитетних, инфраструктурно уређених локација за обављање
привредне активности како би се повећала конкурентност општине у привлачењу инвестиција.
Захваљујући свом повољном геостратешком положају, Шамац се директно граничи са Европском
унијом, односно са Републиком Хрватском, а пристуоп главним регионалним саобраћајницама, те
планови коридора Вц представљају добру основу за базирање даљњих развојних иницијатива.
Према рјешењима из Просторног плана РС до 2025.год. општина Шамац с обзиром на развојне
факторе има највише потенцијала за развој саобраћајно-прерађивачког комплекса, односно
саобраћајне привреде са дјелатностима производног карактера. Синергијски гледано, досадашње
анализе показују да се концепција економског (привредног) развоја општине Шамац треба да
заснива на развоју већ заступљених дјелатности без обзира што неки капацитети не раде или су
само дјеломично искориштени. Дакле, основа оваквог концепта јесу изграђени капацитети,
сировине, традиција, радна снага, тржиште, инфраструктура. Такође, већину постојећих
индустријских грана карактерише пропулзивност што се огледа у могућности хоризонталне и
вертикалне диверсификације производње, константном расту потражње за производима, што у
крајњој мјери може довести до веће запослености становништва. Зато је неопходно да се створе
услови да постојећа предузећа прођу процес реструктурирања, да се подстакне развој малих и
средњих предузећа у руралним подручјима и успостави веза између пољопривреде и
прерађивачких капацитета. Поред наведеног, очекује се увођење нових технологија и иновација,
па је реално очекивати развој нових грана и програма који до сада нису били заступљени. Нове
потребе и могућности за развој ће се јавити услијед утицаја трансевропског коридора (друмског и
водног). Планирани просторни развој привреде треба да се заснива на моделу полицентричног
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развоја са центрима: Шамац, Обудовац, Горња Слатина и Црквина у којима треба развијати већ
заступљене привредне дјелатности уз неопходно преструктурирање на међугранском, гранском
нивоу и нивоу предузећа.
Када говоримо о сектору друштвеног развоја, општина Шамац се у претходном периоду 20162020 одлучила за „Унапређење инфраструктуре и активности у сегментима јавних услуга
(здравства, сигурности, образовања, културе и спорта) те смањење ризика од катастрофа, посебно
у односу на утицаје од поплава, пожара, земљотреса и минско-експлозивних средстава“. Односно,
општина Шамац је била свјесна чињенице да само квалитетном инфраструктуром, активностима и
кадровима у свим сегментима живота може да побољша ниво друштвеног живљења на
одговарајући ниво (прије свега јачањем активности и институција здравства, школства, културе,
невладиног сектора и др.) Поред тога, пажња општинске администрације је била усмјерена на
смањење ризика од катастрофа, јачањем и опремањем кључних актера заштите и спашавања
општине Шамац (све структуре цивилне заштите, ватрогасна служба, невладине организације и
сл). Данас, унапређење јавних услуга, посебно засновано на принципима Доброг управљања (као
једног од циљева одрживог развоја), представља веома важан елемент сваког друштвеног
стандарда. С тим у вези, у планираном периоду, овакав развој треба се заснивати на унапређењу
образовног нивоа (квалитета), очувању здравља становништва, односно потпунијем
задовољавању заједничких потреба становништва по обиму, квалитети и доступности. Друштвена
инфраструктура општине Шамац, а под тим се мисли на образовање, здравство, социјалну
заштиту, културу, спорт итд., је доживјела позитивне помаке и примјере гдје се обнављају и
капацитирају ови садржаји, но, сигурно је да треба доживјети одређене преинаке, како би могли
одговорити на потребе модерног човјека, посебно младих и дијаспоре. Опремљеност
друштвеном инфраструктуром, а узимајући у обзир већ наведене захтјеве за осигурањем
потребних садржаја, које општина Шамац својим становницима може да пружи, ограничена је,
углавном на урбани дио. Имајући све претходно наведено у виду, предлаже се Други стратешки
фокус: „Допринијети квалитетнијем обиму и структури јавне и друштвене инфраструктуре и
садржаја на принципима Доброг управљања“16. Овако дефиниран фокус полази првенствено од
чињенице да развој друштвеног сектора у цјелини почива на снагама општине Шамац оличених у
комбинацији природних и генеричких предности регије, што чини јединствену прекограничну
средину за јачање и развој инклузивне и просперитетне друштвене инфраструктуре намијењене
побољшању квалитете живота свих грађана. Другим ријечима, повећање обима друштвене
инфраструктуре на принципима Доброг управљања намијењене побољшању квалитете живота
свих грађана је усмјерено примарно на развој образовања, здравства, социјалне укључености
(посебно рањивих категорија становништва), његовање културе и традиције - те
мултидисциплинарне и иновативне приступе у рјешавању дефинисаних изазова. До сада, видљив
је веома значајан напредак општине Шамац по питању инвестирања у сектор друштвеног развоја,
што је само по себи веома значајно. Но, даљни развој инклузивне и просперитетне друштвене
инфраструктуре намијењене побољшању квалитете живота свих грађана, уз поштовање принципа
Доброг управљања (али и очувања околине) стратешки је важно за будућу свеукупну развијеност
општине и мултимодално повезивање у регији, посебно са другим дијелома Републике Српске,
БиХ и Републиком Хрватском. Понајприје се то односи на стварање просторних, економских и
друштвених услова за живот и рад а све на начелима одрживог развоја те на принципу да „нико не
смије бити искључен“.

16

Добро управљање је захтјев реформе јавне управе која, уз владавину права и економско управљање,
остаје кључна реформа и стратешки приоритет на Западном Балкану.
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Коначно, када говоримо о заштити животне средине и јавној и комуналној инфраструктури, у
претходном периоду се општина Шамац својим фокусом на „Изградњу техничке инфраструктуре и
очување здраве животне средине“ опредјелила да усмјери ресурсе и пажњу на изградњу техничке
инфраструктуре. Са друге стране, знатно мање пажње је посвећено сегменту развоја и очувања
животне средине, мада је неминовно да је урађено доста позитивних помака. Но, имајућу у виду
први стратешки фокус у вези са економским развојем општине Шамац, стратешки фокус треба
бити усмјерен на очување, кориштење и обнову природних ресурса, у складу са европским и
свјетским принципима кориштења ресурса и савременим закључцима просторно-планског
планирања садржаних у Просторном плану. Тако, Просторни план наводи да одговоран приступ
животној средини подразумијева континуирано провођење општих мјера, заснованих на
елементарним принципима заштите животне средине, од којих су најважније сљедеће:
•
организационо и кадровско јачење система заштите животне средине, као и доношење
општих нормативно - правних аката Скупштина општине о заштити и унапређењу животне
средине (општински програм заштите животне средине; општински план управљања чврстим
отпадом и др.) у циљу обезбјеђења планског и организованог приступа реализацији приоритетних
планских рјешења,
•
обезбјеђивање прихватљивог степена загађења животне средине у урбаним и
индустријским срединама, нарочито путем поштовања микроклиматских карактеристика простора
и забране или ограничења градње објеката који су потенцијални извори загађења у зонама
становања, друштвених, туристичких и других центара активности,
•
каналисање, одвођење и пречишћавање отпадних вода у градским насељима,
•
формирање санитарних заштитних зона и заштитних растојања око објеката са повећаним
ризиком од загађења животне средине и утицајем на здравље људи,
•
кориштење најбољих расположивих техника у индустрији ради ублажавања или
отклањања штетних посљедица по животну средину; кориштење одговарајуће технологије и
начина на који се постројењима управља; употреба и одржавање уређаја за пречишћавање
загађених отпадних гасова,
•
очување и унапређење рањивих природних вриједности и одрживо кориштење
природних ресурса; спречавање неконтролисане експлоатације шума и вршење санирање
девастираних подручја,
•
успостављање регистра извора загађивања животне средине са континуираним праћењем
параметара који ће се интегрисати у национални регистар,
•
уређење, санација и рекултивација најугроженијих подручја у складу са пројектима обнове
и рекултивације експлоатисаног подручја у току и по окончању радова,
•
провођење биолошких мјера заштите ријечних обала, уређење и вршење регулације
водотока у циљу спречавања плављења,
•
контролисано кориштење пестицида и примјена савремених агротехничких мјера
усклађених са стандардима заштите животне средине и високим нивоом заштите људи,
•
рганизовање и уређење система управљања отпадом на подручју општине Шамац у
складу са концептом регионалног збрињавања отпада,
•
организовано и континуирано вршење противминских активности у мјесним заједницама
загађеним НУС-ом и МЕС-ом,
•
унапређивање примјене финансијских инструмената (кредити, партнерства, подстицаји,
накнаде и др.), активно и одговорно учешће у систему финансирања заштите животне средине,
•
јачање свијести јавности и становништва о значају заштите животне средине и пружање
подршке програмима образовања у овој области.
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Надаље, из анализа стања животне среднине и инфраструктуре, видљиво је да потребна
инфраструктурна улагања увелико превазилазе могућности финансирања од стране локалног
буџета, те управа Општине у наредном периоду мора пронаћи рјешења за финансирање многих
крупних инфраструктурних пројеката. У овом погледу посебно се мора успоставити одговарајућа
комуникација са Владом Републике Српске, грађанима у погледу суфинансирања одређених
пројеката, али и са донаторима, чија наклоност постоји посебно након успјешно спроведених
пројеката у претходном периоду. За комуналну инфраструктуру општине Шамац уз доступност и
квалитет услуга, може се са сигурношћу констатовати да још увијек није на одговарајућем нивоу,
иако је доста тога позитивног урађено у претходној деценији, посебно у периоду 2016-2020
година. Поштујући све горе наведено, као Трећи стратешки фокус се предлаже: „Оснажити
отпорност животне средине кроз избалансирани територијални развој јавне и комуналне
инфраструктуре, поштујући прихватљиви систем управљања заштитом животне средине“.
Дакле, предвиђени концепт трећег сегмента развоја општине Шамац почива и подразумијева
стриктну примјену закона из области животне средине који су усклађени са законима Европске
уније и налажу утврђивање и вредновање потенцијалног утицаја планираних пројеката и
активности на животну средину прије доношења одлука о њиховој изградњи и експлоатацији.
Постојећи извори загађења се, аналогно овоме, прилагођавају утврђеним стандардима заштите
животне средине и имају за циљ ублажавање притисака, санацију штете и кориштење технологија
искључујући прекомјерна загађења.
Другим ријечима, општина Шамац, прије свега, треба убрзати пут ка одговорном и динамичном
развоју садржаном у Просторном плану општине, али и да прати сва савремена начела и
стандарде заштите околине. У овом погледу, прије свега је потребно разрадити, дефинисати,
усвојити и обавезно примљењивати Планове (План заштите животне средине, План управљања
водама, зраком и отпадом) које ће синергијски дјеловати у правцу заштите земљишта, воде,
ваздуха, биодиверзитета, природних и културних насљеђа, управљања околином, али и смањењу
других негативних утјецаја на околину у Шамцу. Овакав фокус се неодвојиво мора посматрати са
аспекта избалансираног територијалног развоја јавне и комуналне инфраструктуре, а посебно у
руралним дијеловима општине те индустријско-пословним зонама - у којима „лежи“ значајан
потенцијал за развој у цјелини. Због тога, у будућем планском раздобљу више напора и ресурса се
мора усмјерити на модернизацију и успостављање економске одрживости појединих сегмената
инфраструктуре, нарочито у подручју водоснабдијевања, одводње и третмана отпадних вода и
заштите од вода.
Формално и практично, неопходно је, у сарадњи са грађанима и пословном заједницом, улагати и
градити пратећу комуналну и индустријску инфраструктуру, тако да она подржава дугорочне
потребе заједнице и минимизира утјецај на околину, што такође укључује и ефикасно кориштење
обновљивих извора енергије. Узевши у обзир све дефинисане изазове, али и потенцијале са друге
стране, посебно са аспекта могућих утјецаја на околину, одржив развој Шамца је могућ само уз
унапређење постојећег стања животне средине, у складу са најбољим расположивим праксама
развијених европских заједница. То не значи да тренутно / постојеће стање није на
задовољавајућем нивоу, напротив, оно је за сада предност која се мора усмјерити на стратешки
фокус у сегментима одрживог рјешавања управљања овим сегментима развоја.
2.2.

Визија

Визија представља дугорочно пожељан правац територијалног развоја, јасан и привлачан за све
заинтересиране актере, тако да свако може да подешава своје циљеве и активности према тој
оријентацији. Визија развоја из претходног периода је ревидована у дијелу који се односи на
поштовање нових околности које су се десиле у међувремену, евалуацију претходне Стратегије,
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али и новодефинисаним (проширеним) стратешким фокусима те препознатљивим елементима
дефинисаних у SWOT анализи.
У том контексту, визија развоја општине Шамац се (п)оставља у виду сљедеће изјаве:

Шамац,
економски центар функционалне и просторне интегрисаности, у којем се одрживо користе
ресурси.

2.3.

Стратешки циљеви

Стратешки циљ је циљ највишег нивоа који утјече на свеукупни правац развоја општине Шамац и
представља јасан смјер кретања у дугорочном периоду 2022-2028. Стратешка платформа се
заснива на три стратешка циља, који осигуравају синергијске ефекте између економског и
друштвеног развоја те заштите животне средине и развоја јавне/комуналне инфраструктуре.
Стратешки циљеви су засновани на стратешким фокусима и дефинисани у складу са постављеном
визијом развоја. Препоручују се сљедећи стратешки циљеви:
СТРАТЕШКИ ЦИЉ 1: ПОВЕЋАТИ СТЕПЕН ИСКОРИШТЕНОСТИ ПОТЕНЦИЈАЛА ЗА ЕКОНОМСКИ РАСТ
И РАЗВОЈ У СКЛАДУ СА ПРИНЦИПИМА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА КРОЗ УРАВНОТЕЖЕН ПРИСТУП У
ПРОСТОРНОМ, ИНФРАСТРУКТУРНОМ И САОБРАЋАЈНОМ РАЗВОЈУ УРБАНОГ И РУРАЛНОГ
Први стратешки циљ заснован је на неколико кључних претпоставки:
•
Смањењу негативних демографских трендова у регији и окружењу, посебно младих,
•
Fормирањu функционалних урбаних подручја уз јачање сарадње и партнерства
вертикално и хоризонтално,
•
Давање већег значаја локалном нивоу (децентрализација) као мјесту на коме се креирају и
стичу развојне иницијативе и разрјешавају конфликти битни за развој,
•
Дисперзији малих и средњих предузећа у осталим дијеловима општине Шамац,
•
Политичке подршке искориштавању потенцијала луке Шамац, формирању пословне и
индустријске зоне за развој МСП и индустрије, транспорта те мултимодалног саобраћаја, и
•
Јачање сарадње са дијаспором као потенцијалом за укључивање у економски и друштвени
развој Шамца.
СТРАТЕШКИ ЦИЉ 2: ДОПРИНИЈЕТИ КВАЛИТЕТНИЈЕМ ОБИМУ И САДРЖАЈИМА ЈАВНЕ И
ДРУШТВЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У СКЛАДУ СА ПРИНЦИПИМА ДОБРОГ УПРАВЉАЊА
Други стратешки циљ је заснован на сљедећим кључним претпоставкама:
•
Остваривање заједничких пројеката у управљању развојем, прије свега на републичком и
државном нивоу (не локалном неминовно), посебно у управљању простором, очувању културног
и природног насљеђа;
•
Подршке за изазовне процесе рационализације образовања и повећања продуктивности,
с истовременим јачањем пружања услуга у здравству и социјалној подршци;
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•
Јачање сарадње на принципима јавно-приватног-цивилног партнерства, у сврху
рационализације приступа и јачања организација цивилног друштва, посебно младих, те
повећања броја имплементираних развојних пројеката.
СТРАТЕШКИ ЦИЉ 3: ПОВЕЋАТИ И ОСНАЖИТИ ОТПОРНОСТ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ КРОЗ
ИЗБАЛАНСИРАНИ ТЕРИТОРИЈАЛНИ РАЗВОЈ ЈАВНЕ И КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ, УЗ
ПРИМЈЕНУ МОДЕРНОГ СИСТЕМА УПРАВЉАЊА СВИХ СЕГМЕНАТА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Трећи стратешки циљ је заснован на сљедећим кључним претпоставкама:
•
Законска регулатива у свим подручјима заштите животне средне и околине треба бити
обвеза а не опција;
•
Схваћање и прихваћање озбиљности чувања и заштите природних ресурса, рационалног
кориштења ресурса и такав начин развоја којим се може осигурати обнова ресурса,
•
Јачање прекограничне и међународне сарадње у заштите животне средне и околине,
посебно вода и међународне ријеке Саве;
•
Јачање људских ресурса који су кључ схватања и озбиљнијег приступа заштите животне
средне и околине.
Стратешки циљеви су усклађени са Просторним планом општине Шамац, Просторним планом
Републике Српске17 и Оквиром за циљеве одрживог развоја у БиХ, који је усмјерен на
реализацију Агенде 2030, а којим се утврђују заједнички подциљеви и индикатори за све нивое
власти у БиХ (заједнички минимум) те усмјеравају будући процеси стратешког планирања.
Први стратешки циљ повезан је са првим и други правцем Оквира за циљеве одрживог развоја у
БиХ (Добра управа и управљање јавним сектором, те Паметни раст) и у директној је вези са
сљедећим акцелераторима и припадајућим покретачима:
•
Правац - Добра управа и управљање јавним сектором:
Акцелератор 1: „Ефикасан, отворен, инклузиван и одговоран јавни сектор“ са припадајућим
покретачима:
o
Одговорна управа оријентирана на грађане и пословни сектор,
o
Функционалан систем креирања политика и управљању одрживим развојем,
o
Ефикасно управљање јавним финансијама.
•
Правац – Паметни раст
Акцелератор 1: „Повољно окружење за предузетништво и иновације:
o
Повећање инвестиција у инфраструктуру истраживања, развоја и иновација у јавном и
приватном сектору
o
Мобилизовање потенцијала дијаспоре,
o
Олакшавање пословања и подршка брзо растућим предузећима,
o
Глобални ланци вриједности.
Акцелератором 5: „Паметно управљање природним ресурсима и животном средином“ и
припадајућим покретачима:
o
Одрживи туризам.
17

Основни циљеви Просторно-планске документације у овом смислу, међу осталим, су обезбјеђење нових
извора воде за пиће (бушење бунара), проширење водоводне мреже на подручју општине Шамац и замјена
постојеће лоше инфраструктуре у градском насељу.
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•
Правац – Друштво једнаких могућности
Акцелератор 2 „Активација и запошљавање рањивих категорија“ са припадајућим покретачима:
o
Повећање стопе активности и укључивање рањивих категорија на тржиште рада,
o
Повећање запошљивости незапослених особа кроз развој социјалног подузетништва.
Други стратешки циљ је повезан са првим, другим и трећим правцем одрживог развоја БиХ
(Добра управа и управљање јавним сектором, те Друштво једнаких могућности) и у директној је
вези са сљедећим акцелераторима и припадајућим покретачима:
•
Правац - Добра управа и управљање јавним сектором – Акцелератор 1: „Ефикасан,
отворен, инклузиван и одговоран јавни сектор“ са припадајућим покретачима:
o
Одговорна управа оријентирана на грађане и пословни сектор,
o
Функционалан систем креирања политика и управљање одрживим развојем; те
•
Акцелератор 2: „Владавина права, сигурност и основна права“ са припадајућим
покретачима:
o
Заштита људских права.
•
Правац – Паметни раст – Акцелератор 3 „Унапређење приступа и квалитете образовања
и обуке“ са припадајућим покретачима:
o
Универзално и квалитетно предшколско образовање,
o
Курикуларна реформа на свим нивоима образовања.
•
Правац – Друштво једнаких могућности – Акцелератор 1 „Унапређење политика
социјалне заштите“ са припадајућим покретачима:
o
Ефективно усмјеравање јавних расхода за социјалну заштиту,
o
Јачање инфраструктуре и компетенција пружалаца услуга кроз увођење нових модела
пружања услуга,
o
Унаприједити систем идентификације и праћење рањивих породица у ризику;
•
Правац – Друштво једнаких могућности
– Акцелератор 3 „Ефикасна здравствена заштита за све“ са припадајућим покретачима:
o
Унапређење приступа и квалитета услуга здравствене заштите,
o
Превентивне здравствене мјере,
o
Стратешки приступ задржавању постојећег особља и развоју људских ресурса у подручју
здравства.
– Акцелератор 5 „Побољшање инклузивности образовних система“ са припадајућим
покретачима:
o
Једнак приступ образовању,
o
Повећање обухвата дјеце предшколским образовањем (узраст од 3-6 година),
o
Мјере смањивања раног напуштања школовања,
o
Смањење броја особа без знања и вјештина и њихова интеграција на тржиште рада.
Други стратешки циљ је у индиректној вези и са додатна два акцелератора унутар правца Друштво
једнаких могућности и то „Финансијска инклузија“ и „Активација и запошљавање рањивих
категорија“ кроз мултидисциплинарни приступ предметним питањима.
Трећи стратешки циљ налази се на Правцу паметног раста и у директној је вези са сљедећим
акцелераторима и покретачима:
•
Акцелератором 2: „Повећање инвестиција у инфраструктуру“, и припадајућим
покретачима:
o
Једнак приступ модерној транспортној инфраструктури,
o
Већи удио јавних инвестиција у инфраструктуру.
•
Акцелератором 3: „Зелени раст и чиста енергија“ и припадајућим покретачима:
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o
Смањење енергетског сиромаштва,
o
Развој „зелених“ вјештина и послова,
o
Децентрализација електро-енергетског система,
o
Декарбонизација енергетског сектора;
•
Акцелератором 4: „Паметно управљање природним ресурсима и околишем“ и
припадајућим покретачима:
o
Деминирање контаминираних подручја,
o
Управљање ризицима од катастрофа (у погледу инфраструктурне изградње),
o
Заштита и обнова природног капитала,
o
Развити систем циркуларне економије,
o
Јачање контроле и праћења квалитета еко-система,
o
Одрживи туризам.
Напредак у остваривању овако дефинираних стратешких циљева може да се мјери путем
индикатора који су представљени у сљедећој табели. Ради се о индикаторима који показују
претпостављени утјецај успјешне реализације Стратегије, а који су усклађени и/или преузети из
Просторног плана општие Шамац или из Индикатора одрживог развоја Републике Српске.18
За сваки индикатор дефинирана је полазна и циљна вриједност.
Табела 17 : Индикатори (утјецаја) реализације стратешких циљева
Стратешки циљеви

Индикатори утјецаја

Sтратешки циљ 1: Pовећати
степен
искориштености
потенцијала за економски
раст и развој у складу са
принципима
одрживог
развоја кроз уравнотежен
приступ
у
просторном,
инфраструктурном
и
саобраћајном
развоју
урбаног и руралног

Степен запослености

Sтратешки
циљ
2:
Dопринијети квалитетнијем
обиму и садржајима јавне и
друштвене инфраструктуре у
складу
са
принципима
Доброг управљања

Број ученика основних и
средњих школа /1000
становника
Број становника на подручју
општине

Број предузећа на 1000
становника
Номинални износ извоза са
подручја општине

Процентуално учешће броја
становника преко 65 година у
укупној популацији
18

Полазна
вриједност
(2020)
13%

17,47

Циљна
вриједност
2028
40% (према
Просторном
плану
општине
Шамац)
30

20,280,000 КМ

30,000,000
КМ

75,66

90

17,273

18341 (према
Просторном
плану
општине
Шамац)
15%

20,45%

На располагању на
https://www.rzs.rs.ba/static/uploads/bilteni/indikatori_odrzivog_razvoja_rs/Indikatori_odrzivog_razvoja_2018_W
EB.pdf
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Стратешки циљ 3: Повећати и
оснажити отпорност животне
средине кроз избалансирани
територијални развој јавне и
комуналне инфраструктуре,
уз
примјену
модерног
система управљања свих
сегмената заштите животне
средине

Проценат домаћинстава у
руралним дијеловима општине
са пристуом квалитетном
водом за пиће

35,77%

80%

Капацитет пречишћених
отпадних вода у односу на
укупне отпадне воде

0

50%

Покривеност становништва и
правних особа системом
управљања отпадом на
санитарни начин у %

75%

100%
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