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АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 

1 

 

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, брoj 97/16 и 

36/19), члана 37. став (2) тачка 23) Статута општине 

Србац ("Службени гласник општине Србац " број: 

5/17 и 8/17), члана 56. став (1) тачка 1) и члана 147. 

став (1) Пословника о раду Скупштине општине 

Србац ("Службени гласник општине Србац" број 7/17 

и 4/18) Скупштина општине Србац на 3. сједници 

одржаној 26.01.2021. године, донијела је  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу Милоша Будића, члана Комисије за 

избор и именовања Скупштине општине Србац 

 

1. Милош Будић, разрјешава се дужности члана 

Комисије за избор и именовања Скупштине општине 

Србац, због подношења оставке.  

 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у "Службеном гласнику општине Србац".  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Милош Будић поднио је оставку на чланство у 

Комисији за избор и именовања Скупштине општине 

Србац због немогућности обављања ове дужности, те 

је именованог из тог разлога  потребно разрјешити 

чланства у Комисији за избор и именовања.  

 

Скупштина је једногласно са 23 гласа уважила 

оставку, те је одлучено као у диспозитиву рјешења.  

 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог 

рјешења не може се изјавити жалба, али се може 

покренути управни спор, подношењем тужбе 

Окружном суду у Бањој Луци у року 30 дана од дана  

 

 

 

достављања Рјешења. Тужба се подноси непосредно 

суду у два примјерка.  

 

Број: 01-111-14/21 

Датум: 26.01.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Милош Будић,с.р. 

______________________________________________ 
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На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, брoj 97/16 и 

36/19), члана 37. став (2) тачка 23) Статута општине 

Србац ("Службени гласник општине Србац " број: 

5/17 и 8/17), члана 56. став (1) тачка 1) и члана 147. 

став (1) Пословника о раду Скупштине општине 

Србац ("Службени гласник општине Србац" број 7/17 

и 4/18) Скупштина општине Србац на 3. сједници 

одржаној 26.01.2021. године, донијела је  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу Саше Шарића, члана Комисије за 

избор и именовања Скупштине општине Србац 

 

1. Саша Шарић, разрјешава се дужности члана 

Комисије за избор и именовања Скупштине општине 

Србац, због подношења оставке.  

 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у "Службеном гласнику општине Србац".  

 

О б р а з л о ж е њ е 

Саша Шарић поднио је оставку на чланство у 

Комисији за избор и именовања Скупштине општине 

Србац због немогућности обављања ове дужности, те 

је именованог из тог разлога  потребно разрјешити 

чланства у Комисији за избор и именовања.  

 

Скупштина је једногласно са 23 гласа  уважила 

оставку, те је одлучено као у диспозитиву рјешења.  
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ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог 

рјешења не може се изјавити жалба, али се може 

покренути управни спор, подношењем тужбе 

Окружном суду у Бањој Луци у року 30 дана од дана 

достављања Рјешења. Тужба се подноси непосредно 

суду у два примјерка.  

 

Број: 01-111-15/21 

Датум: 26.01.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Милош Будић,с.р. 

______________________________________________ 
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На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, брoj 97/16 и 

36/19), члана 37. став (2) тачка 23) Статута општине 

Србац ("Службени гласник општине Србац " број: 

5/17 и 8/17), члана 56. став (1) тачка 1) и члана 147. 

став (1) Пословника о раду Скупштине општине 

Србац ("Службени гласник општине Србац" број 7/17 

и 4/18) Скупштина општине Србац на 3. сједници 

одржаној 26.01.2021. године, донијела је  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу Добриле Микић, члана Комисије за 

избор и именовања Скупштине општине Србац 

 

1. Добрила Микић, разрјешава се дужности члана 

Комисије за избор и именовања Скупштине општине 

Србац, због подношења оставке.  

 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у "Службеном гласнику општине Србац".  

 

О б р а з л о ж е њ е 

Добрила Микић поднијела је оставку на чланство у 

Комисији за избор и именовања Скупштине општине 

Србац због немогућности обављања ове дужности, те 

је именовану из тог разлога  потребно разрјешити 

чланства у Комисији за избор и именовања.  

 

Скупштина је једногласно са 23 гласа  уважила 

оставку, те је одлучено као у диспозитиву рјешења.  

 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог 

рјешења не може се изјавити жалба, али се може 

покренути управни спор, подношењем тужбе 

Окружном суду у Бањој Луци у року 30 дана од дана 

достављања Рјешења. Тужба се подноси непосредно 

суду у два примјерка.  

 

Број: 01-111-16/21 

Датум: 26.01.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Милош Будић,с.р. 

______________________________________________ 
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На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, брoj 97/16 и 

36/19), члана 37. став (2) тачка 23) Статута општине 

Србац ("Службени гласник општине Србац " број: 

5/17 и 8/17) и члана 45. и 48. Пословника о раду 

Скупштине општине Србац ("Службени гласник 

општине Србац" број 7/17 и 4/18) Скупштина 

општине Србац на 3. сједници одржаној 26.01.2021. 

године, донијела је  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Срђана Гојковића за члана Комисије 

за избор и именовања Скупштине општине Србац 

  

1.  Срђан Гојковић, одборник политичког субјекта 

УС именује за члана Комисије за избор и именовања 

Скупштине општине Србац на вријеме трајања 

мандата Скупштине општине Србац.  

 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у "Службеном гласнику општине Србац".  

 

О б р а з л о ж е њ е 

Мјесто у Комисији за избор и именовања остало је 

упражњено. Уважавајући приједлог Клуба одборника 

политичког субјекта Уједињена Српска дат на 

сједници Колегијума скупштине општине 25.01.2021. 

године утврђен је приједлог рјешења да се за члана 

ове Комисије именује одборник Срђан Гојковић 

испред политичког субјекта УС.   

 

Скупштина општине је једногласно са 23 гласа 

уважила приједлог утврђен на сједници Колегијума 

скупштине општине, те је одлучено као у 

диспозитиву рјешења.  

 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог 

рјешења не може се изјавити жалба, али се може 

покренути управни спор, подношењем тужбе 

Окружном суду у Бањој Луци у року 30 дана од дана 

достављања Рјешења. Тужба се подноси непосредно 

суду у два примјерка.  

 

Број: 01-111-17/21 

Датум: 26.01.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Милош Будић,с.р. 

______________________________________________ 
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На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, брoj 97/16 и 

36/19), члана 37. став (2) тачка 23) Статута општине 

Србац ("Службени гласник општине Србац " број: 

5/17 и 8/17) и члана 45. и 48. Пословника о раду 
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Скупштине општине Србац ("Службени гласник 

општине Србац" број 7/17 и 4/18) Скупштина 

општине Србац на 3. сједници одржаној 26.01.2021. 

године, донијела је  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Желимира Урића за члана Комисије 

за избор и именовања Скупштине општине Србац 

  

1.  Желимир Урић, одборник политичког субјекта 

СДС именује за члана Комисије за избор и 

именовања Скупштине општине Србац на вријеме 

трајања мандата Скупштине општине Србац.  

 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у "Службеном гласнику општине Србац".  

 

О б р а з л о ж е њ е 

Мјесто у Комисији за избор и именовања остало је 

упражњено. Уважавајући усаглашени приједлог 

достављен од политичких субјеката који имају 

одборнике у Скупштини општине Србац на сједници 

Колегијума Скупштине општине 25.01.2021. године, 

утврђен је приједлог да се за члана ове Комисије 

именује одборник Желимир Урић испред политичког 

субјекта СДС.  

 

Скупштина општине је једногласно са 23 гласа 

уважила приједлог утврђен на сједници Колегијума 

скупштине општине, те је одлучено као у 

диспозитиву рјешења.  

 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог 

рјешења не може се изјавити жалба, али се може 

покренути управни спор, подношењем тужбе 

Окружном суду у Бањој Луци у року 30 дана од дана 

достављања Рјешења. Тужба се подноси непосредно 

суду у два примјерка.  

 

Број: 01-111-18/21 

Датум: 26.01.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Милош Будић,с.р. 

______________________________________________ 
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На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, брoj 97/16 и 

36/19), члана 37. став (2) тачка 23) Статута општине 

Србац ("Службени гласник општине Србац " број: 

5/17 и 8/17) и члана 45. и 48. Пословника о раду 

Скупштине општине Србац ("Службени гласник 

општине Србац" број 7/17 и 4/18) Скупштина 

општине Србац на 3. сједници одржаној 26.01.2021. 

године, донијела је  

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Миће Малбашића за члана Комисије 

за избор и именовања Скупштине општине Србац 

  

1.  Мићо Малбашић, одборник политичког субјекта 

ПДП именује за члана Комисије за избор и 

именовања Скупштине општине Србац на вријеме 

трајања мандата Скупштине општине Србац.  

2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у "Службеном гласнику општине Србац".  

 

О б р а з л о ж е њ е 

Мјесто у Комисији за избор и именовања остало је 

упражњено. Уважавајући усаглашени приједлог 

достављен од политичких субјеката који имају 

одборнике у Скупштини општине Србац на сједници 

Колегијума Скупштине општине 25.01.2021. године, 

утврђен је приједлог да се за члана ове Комисије 

именује одборник Мићо Малбашић испред 

политичког субјекта ПДП.  

 

Скупштина општине је једногласно са 23 гласа 

уважила приједлог утврђен на сједници Колегијума 

скупштине општине, те је одлучено као у 

диспозитиву рјешења.  

 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог 

рјешења не може се изјавити жалба, али се може 

покренути управни спор, подношењем тужбе 

Окружном суду у Бањој Луци у року 30 дана од дана 

достављања Рјешења. Тужба се подноси непосредно 

суду у два примјерка.  

 

Број: 01-111-19/21 

Датум: 26.01.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Милош Будић,с.р. 

______________________________________________ 
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Ha основу члана 39. став 2. тачка 2. и члана 82. став 2.  

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 37. 

став 2. тачка 2. и члана 90. Статута општине Србац  

(„Службени гласник општине Србац“, број 5/17 и 

8/17) и члана 143. Пословника о раду Скупштине 

општине Србац („Службени гласник општине 

Србац“, број 7/17 и 4/18), Скупштина општине Србац 

на сједници одржаној 26.01.2021. године донијела je 

 

ПРОГРАМ РАДА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБАЦ 

ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

Програмом рада Скупштине општине Србац за 2021. 

годину утврђују се послови и задаци Скупштине 
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општине прописани Уставом, Законом и Статутом 

општине. 

 

Програм рада остаје отворен током цијеле године за 

све образложене приједлоге, примједбе и сугестије од 

интереса за грађане, установе, предузећа и друге 

субјекте. 

 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Програм рада Скупштине општине Србац за 2021. 

годину је основа за благовремено планирање 

сједница Скупштине општине и њених радних тијела, 

за припрему и организовање активности у 

Скупштини општине и у радним тијелима – на 

остваривању њихових права, дужности и 

одговорности, утврђених Законом, Статутом општине 

Србац и другим прописима. 

 

Организационе јединице Општинске управе општине 

Србац, јавна предузећа и установе одређени овим 

Програмом дужни су, у складу са Програмом 

припремити и доставити Скупштини општине на 

разматрање одговарајуће материјале из своје 

надлежности и одговорни су за благовремену, 

квалитетну и стручну припрему материјала као и за 

законитост достављених приједлога аката. Поред 

питања наведених у овом Програму која чине основу 

за рад, Скупштина општине ће разматрати и друга 

питања која буду произилазила из закона и других 

прописа, као и питања која се у свакодневној 

активности општинских органа појаве као актуелна, а 

из надлежности су Скупштине општине. По потреби 

ће се током 2021. године припремити и организовати 

тематска сједница Скупштине општине. Начелник 

општине и други предлагачи материјала као и 

обрађивачи материјала, дужни су да се придржавају 

утврђених рокова и да своје програме рада ускладе са 

овим Програмом. 

 

II НОРМАТИВНИ И ТЕМАТСКИ ДИО 

 

Скупштина општине Србац ће на својим сједницама у 

2021. години разматрати следеће: 

 

I – ТРОМЈЕСЕЧЈЕ (јануар-март 2021. године) 

 

ИЗВЈЕШТАЈИ И ИНФОРМАЦИЈЕ 

 

1. Извјештаји о раду за 2020. годину јавног 

предузећа, јавних установа и других организација: 

а) Јавног  предузећа „Радио Србац“ Србац 

б) Јавне установе  Центар за културу и спорт Србац 

в) Јавне установе  Народна библиотека Србац 

г) Јавне установе  Дјечији вртић „Наша радост“ 

Србац 

д) Јавне установе  Центар за социјални рад Србац  

ђ) Јавне здравствене установе „Дом здравља Србац“ 

Србац 

е) Јавне установе Агенција за развој малих и средњих 

предузећа општине Србац 

ж) Јавне установе Туристичка организација општине 

Србац 

з) Борачке организације општине Србац 

и) Општинске  организације  породица заробљених и 

погинулих бораца и несталих цивила Pепублике 

Cрпске, Србац 

ј) Удружења ратних војних инвалида општине Србац 

к) Савеза удружења бораца народноослободилачког 

рата 

л) Удружења родитеља и дјеце са посебним 

потребама „Извор“ Србац 

љ) Удружења грађана Ц.Е.З.А.Р. Србац 

м) Омладинског савјета Србац 

н) Општинске организације слијепих и слабовидих 

Србац 

њ) Српског просвјетног и културног друштва 

„Просвјета“ Србац  

о) Информација о раду и финансијском пословању 

Општинске организације Црвеног крста Србац за 

2020. годину 

ОБРАЂИВАЧИ: Јавно предузеће, јавне установе  и 

друге организације 

ПРЕДЛАГАЧ: Јавно предузеће, јавне установе  и 

друге организације  

 

2. Извјештај о раду инспекцијских органа и 

комуналне полиције за 2020. годину 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за инспекцијске послове  

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

 

3. Извјештај о успјеху и владању ученика на крају 

првог полугодишта за школску 2020/21. годину 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду, пољопривреду 

и друштвене дјелатности 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

 

4. Извјештај о утрошку средстава за награде 

матурантима за 2020. годину на подручју општине 

Србац  

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду, пољопривреду  

и друштвене дјелатности  

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

 

5. Извјештај о утрошку средстава из Буџета 

општине Србац за 2020. годину за културно-

спортске манифестације 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду, пољопривреду  

и друштвене дјелатности  

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

 

6. Извјештај о реализацији Плана утрошка 

средстава за техничко опремање Територијалне 

ватрогасне јединице за 2020. годину 

ОБРАЂИВАЧ: Територијална ватрогасна јединица  

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 
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7. Информација о утрошку новчаних средстава за 

пројекте омладинских неформалних група у 2020. 

години на подручју општине Србац 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду, пољопривреду  

и друштвене дјелатности  

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

 

8. Информација о утрошку новчаних средстава од 

посебних водних накнада у 2020. години на 

подручју општине Србац 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду, пољопривреду 

и друштвене дјелатности 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

 

9. Информација о реализацији Одлуке о утрошку 

новчаних средстава посебних намјена за развој не-

развијених дијелова општине Србац прикупљених 

од корисника шума и шумског земљишта у своји-

ни Републике Српске у 2020. години на подручју 

општине Србац 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду, пољопривреду 

у друштвене дјелатности 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

 

10. Информација о стању шума и шумског 

земљишта у грађанској својини за 2020. годину на 

подручју општине Србац 

ОБРАЂИВАЧ: ШГ „Градишка“ Градишка  

ПРЕДЛАГАЧ: ШГ „Градишка“ Градишка  

 

11. Информација о плановима шумско-узгојних 

радова и искориштавање шума у приватној своји-

ни за 2021. годину на подручју општине Србац 
ОБРАЂИВАЧ: ШГ „Градишка“ Градишка  

ПРЕДЛАГАЧ: ШГ „Градишка“ Градишка  

 

12. Информација о раду и Извјештај о утрошку 

новчаних средстава из Буџета општине Србац  

спортских организација на подручју општине 

Србац за 2020. годину 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду, пољопривреду  

и друштвене дјелатности  

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

 

13. Информација о реализацији Програма рада 

Скупштине општине за 2020. годину и закључака 

Скупштине општине  

ОБРАЂИВАЧ: Секретар Скупштине општине, са 

одјељењима Општинске управе 

ПРЕДЛАГАЧ: Предсједник Скупштине општине, 

Начелник општине  

 

14. Информација о пословању Јавне установе 

Центар средњих школа „Петар Кочић“ Србац  за 

период јануар – децембар 2020. године 
ОБРАЂИВАЧ: ЈУ Центар средњих школа „Петар 

Кочић“ Србац 

ПРЕДЛАГАЧ: ЈУ Центар средњих школа „Петар 

Кочић“ Србац 

 

15. Информација о раду и  пословању Право-

бранилаштва Републике Српске – Сједиште замје-

ника Бањалука за подручје општине Србац за 

2020. годину 

ОБРАЂИВАЧ: Правобранилаштво Републике Српске 

– Сједиште замјеника Бањалука 

ПРЕДЛАГАЧ: Правобранилаштво Републике Српске 

– Сједиште замјеника Бањалука 

 

16. Информација о пословању Јавног предузећа 

„ДЕП-ОТ“ Регионална депонија Бањалука за 

2020. годину 

ОБРАЂИВАЧ: Јавно предузеће „ДЕП-ОТ“ Регионал-

на депонија Бањалука 

ПРЕДЛАГАЧ: Јавно предузеће „ДЕП-ОТ“ Регионал-

на депонија Бањалука 

 

17. Информација о раду Полицијске станице 

Србац за 2020. годину 

ОБРАЂИВАЧ: Полицијска станица Србац 

ПРЕДЛАГАЧ: Полицијска станица Србац 

 

18. Информација о стању у области заштите и спа-

савања на подручју општине Србац 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за општу управу 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

 

ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ 

 

1. Програми рада за 2021. годину јавног предузећа, 

јавних установа и других организација: 

а) Јавног  предузећа „Радио Србац“ Србац 

б) Јавне установе  Центар за културу и спорт Србац 

в) Јавне установе  Народна библиотека Србац 

г) Јавне установе  Дјечији вртић „Наша радост“ 

Србац 

д) Јавне установе  Центар за социјални рад Србац  

ђ) Јавне здравствене установе „Дом здравља Србац“ 

Србац 

е) Јавне установе Агенција за развој малих и средњих 

предузећа општине Србац 

ж) Јавне установе Туристичка организација општине 

Србац 

з) Борачке организације општине Србац 

и) Општинске  организације  породица заробљених и 

погинулих бораца и несталих цивила  

Pепублике Cрпске, Србац 

ј) Удружења ратних војних инвалида општине Србац 

к) Савеза удружења бораца народноослободилачког 

рата 

л) Удружења родитеља и дјеце са посебним 

потребама „Извор“ Србац 

љ) Удружења грађана Ц.Е.З.А.Р. Србац 

м) Омладинског савјета Србац 
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н) Општинске организације слијепих и слабовидих 

Србац 

њ) Српског просвјетног и културног друштва 

„Просвјета“ Србац  

о) Општинске организације Црвеног крста Србац за 

2021. годину 

ОБРАЂИВАЧИ: Јавно предузеће, јавне  установе  и 

друге организације 

ПРЕДЛАГАЧ: Јавно предузеће, јавне установе и 

друге организације 

 

2. Програм кориштења пољопривредног земљиш-

та у својини Републике Српске на подручју опш-

тине Србац за 2021. годину 

ОБРАЋИВАЧ: Одјељење за привреду, пољопривреду 

и друштвене дјелатности 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник опшитине 

 

3. Програм мјера за спречавање и сузбијање, 

елиминацију и ерадикацију заразних болести на 

подручју општине Србац за 2021. годину 

ОБРАЋИВАЧ: Одјељење за привреду, пољопривреду 

и друштвене дјелатности 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник опшитине 

 

4. Програм систематске дератизације и дезинсе-

кције на територији општине Србац за 2021. 

годину 

ОБРАЋИВАЧ: Одјељење за привреду, пољопривреду 

и друштвене дјелатности 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник опшитине 

 

5. План систематске дератизације и дезинсекције 

на територији општине Србац за 2021. годину 

ОБРАЋИВАЧ: Одјељење за привреду, пољопривреду 

и друштвене дјелатности 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник опшитине 

 

6. Пројекат техничко опремање Територијалне 

ватрогасне јединице за 2021. годину 

ОБРАЋИВАЧ: Територијална ватрогасна јединица  

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

 

7. План капиталних инвестиција за 2021. годину 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду, пољопривреду  

и друштвене дјелатности  

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

 

НОРМАТИВНА ДЈЕЛАТНОСТ 

 

1. Одлука о утврђивању просјечне коначне 

грађевинске цијене једног м2 корисне стамбене 

површине на подручју општине Србац 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно уређење и 

стамбено комуналне дјелатности 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

 

2. Одлука о висини накнаде за трошкове уређења 

грађевинског земљишта за 2021. годину 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно уређење и 

стамбено комуналне дјелатности 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

 

3. Одлука о усвајању Календара културних и 

спортских манифестација на подручју општине 

Србац за 2021. годину 
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду, пољопривреду 

и друштвене дјелатности. 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

 

4. Одлука о финансирању и категоризацији 

спорта и физичке културе општине Србац за 2021. 

годину 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду, пољопривреду 

и друштвене дјелатности 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

 

5. Одлука о утрошку новчаних средстава посебних 

намјена за развој неразвијенх дијелова општине 

Србац прикупљених од корисника шума и 

шумског земљишта у својини Републике Српске у 

2021. години на подручју општине Србац 

ОБРАЋИВАЧ:Одјељење за привреду, пољопривреду  

и друштвене дјелатности  

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

 

6. Одлука о утрошку новчаних средстава од 

посебних водних накнада у 2021. години на 

подручју општине Србац 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду, пољопривреду 

и друштвене дјелатности 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

 

7. Одлука о расписивању јавног огласа за давање 

у закуп пољопривредног земљишта у својини 

Републике Српске на подручју општине Србац 

путем прибављања писаних понуда (ратарска, 

сточарска и повртарска производња)  

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду, пољопривреду  

и друштвене дјелатности  

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

 

8. Одлука о расписивању јавног огласа за давање 

у закуп пољопривредног земљишта у својини 

Републике Српске на подручју општине Србац 

путем прибављања писаних понуда (воћарска 

производња) 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду, пољопривреду  

и друштвене дјелатности  

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

 

 

 

 

 



26.01.2021.                     СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СРБАЦ – број 1                         7  

 

 

 

 

II-ТРОМЈЕСЕЧЈЕ (април-јун 2021. године) 

 

ИЗВЈЕШТАЈИ И ИНФОРМАЦИЈЕ 

1. Извјештај о раду Начелника општине и Опш-

тинске управе општине Србац за 2020. годину  

ОБРАЂИВАЧ: Начелник општине, одјељења  Опш-

тинске управе, ТВЈ 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

 

2. Извјештај о извршењу Буџета општине Србац 

за 2020. годину 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за финансије 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

 

3. Извјештај о стању управног рјешавања у Опш-

тинској управи општине Србац за 2020. годину        

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за општу управу 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

 

4. Извјештај о реализацији Плана капиталних ин-

вестиција општине Србац за 2020. годину 
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду, пољопривреду 

и друштвене дјелатности 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

 

5. Извјештај о реализацији Плана имплементације 

развојних пројеката општине Србац за 2020. 

годину 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду, пољопривреду  

и друштвене дјелатности  

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

 

6. Извјештај о реализацији Програма зимског 

одржавања улица и локалних путева  у 2020/2021. 

години на подручју општине Србац 

ОБРАЂИВАЧ:Одјељење за просторно уређење и 

стамбено комуналне дјелатности 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

 

7. Извјештај о  раду у органима  Комуналног пре-

дузећа „Водовод“ АД Србац за 2020. годину  

ОБРАЂИВАЧ: Начелник општине и КП „Водовод“ 

а.д. Србац 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

 

8. Извјештај о раду  у органима Комуналног пре-

дузећа „Комуналац“ АД Србац за 2020. годину 

ОБРАЂИВАЧ: Начелник општине и КП „Комуналац“ 

а.д. Србац 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

 

9. Извјештај о стању припремљености система 

противградне превентиве на подручју општине 

Србац за противградну сезону 2021. године     

ОБРАЂИВАЧ: ЈП Противградна превентива РС АД 

Градишка 

ПРЕДЛАГАЧ: ЈП Противградна превентива PC АД 

Градишка 

10. Извјештај о насиљу у породици на подручју 

општине Србац за 2020. годину 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за општу управу 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

 

11. Информација о реализацији уговорених услуга 

утврђивања времена и узрока смрти за лица 

умрла ван здравствене установе на подручју 

општине Србац за 2020. годину 
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду, пољопривреду  

и друштвене дјелатности  

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

 

12. Информација о реализацији Програма систе-

матске дератизације и дезинсекције на подручју 

општине Србац  за 2020. годину  
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду, пољопривреду  

и друштвене дјелатности  

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

 

13. Информација о раду мјесних заједница на под-

ручју општине Србац за 2020. годину 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за општу управу 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

 

14. Информација о стању ловства на подручју оп-

штине Србац за ловну 2020/2021. годину и План 

газдовања за ловну 2021/22. годину  

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду, пољопривреду 

и друштвене дјелатности 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

 

15. Информација о раду Полицијске станице Ср-

бац за прво тромјесечје 2021. године 

ОБРАЂИВАЧ: Полицијска станица Србац 

ПРЕДЛАГАЧ: Полицијска станица Србац 

 

ТЕМАТСКА СЈЕДНИЦА  

 

1. Демографски развој и пронаталитетна поли-

тика на подручју општине Србац 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за општу управу, Одјељење 

за привреду, пољопривреду  и друштвене дјелатности 

и именовано  Радно тијело 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

 

ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ 

 

1. Програм обезбјеђења и кориштења новчаних 

средстава за подстицање развоја пољопривреде за 

2021. годину 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду, пољопривреду  

и друштвене дјелатности  

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 
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НОРМАТИВНА ДЈЕЛАТНОСТ 

 

1. Одлука о приступању изради Стратегије развоја 

општине Србац за период од 2021. до 2030. године  
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду, пољопривреду 

и друштвене дјелатности  

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

 

2. Одлука о кориштењу средстава од накнада за 

претварање пољопривредног земљишта у 

непољопривредне сврхе за 2021. годину 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду, пољопривреду 

и друштвене дјелатности  

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

 

III-ТРОМЈЕСЕЧЈЕ (јул-септембар 2021. године) 

 

ИЗВЈЕШТАЈИ И ИНФОРМАЦИЈЕ 

 

1. Извјештај о извршењу Буџета општине за 

период јануар - јун 2021. године 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за финансије 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

 

2. Извјештај о раду и извршењу планова јавног 

предузећа, јавних установа и других организација 

на подручју општине Србац за прво полугодиште 

2021. године: 

а) Јавног  предузећа "Радио Србац" Србац 

б) Јавне установе  Центар за културу и спорт Србац 

в) Јавне установе  Народна библиотека Србац 

г) Јавне установе  Дјечији вртић "Наша радост" 

Србац 

д) Јавне установе  Центар за социјални рад Србац  

ђ) Јавне здравствене установе „Дом здравља Србац“ 

Србац 

е) Јавне установе Агенција за развој малих и средњих 

предузећа општине Србац 

ж) Јавне установе Туристичка организација општине 

Србац 

з) Борачке организације општине Србац 

и) Општинске  организације  породица заробљених и 

погинули бораца и несталих цивила Pепублике 

Cрпске, Србац 

ј) Удружења ратних војних инвалида општине Србац 

к) Савеза удружења бораца народноослободилачког 

рата 

л) Удружења родитеља и дјеце са посебним пот-

ребама „Извор“ Србац 

љ) Удружења грађана Ц.Е.З.А.Р. Србац 

м) Омладинског савјета Србац 

н) Општинске организације слијепих и слабовидих 

Србац 

њ) Српског просвјетног и културног друштва 

„Просвјета“ Србац  

о) Информација о раду и финансијском пословању 

Општинске организације Црвеног крста Србац за 

период јануар-јун 2021. године 

ОБРАЂИВАЧИ: Јавно предузеће, јавне установе  и 

друге организације 

ПРЕДЛАГАЧ: Јавно предузеће, јавне установе  и 

друге организације  

 

3. Извјештај о раду инспекцијских органа и кому-

налне полиције за период јануар-јун  

2021. године 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за инспекцијске послове   

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

 

4. Информација о стању у области борачко инва-

лидске заштите за 2020. годину 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за општу управу  

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

 

5. Информација о раду, материјалном и соци-

јалном положају пензионера и Извјештај о 

утрошку новчаних средстава из Буџета општине 

Србац у 2020. години Удружења пензионера 

општине Србац  

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за општу управу, 

Удружење пензионера општине Србац 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

 

6. Информација о пословању Јавне установе Цен-

тар средњих школа "Петар Кочић" Србац за 

период јануар- јун 2021. године 

ОБРАЋИВАЧ: ЈУ Центар средњих школа "Петар 

Кочић" Србац 

ПРЕДЛАГАЧ: ЈУ Центар средњих школа "Петар 

Кочић" Србац 

 

7. Информација о привредним кретањима и 

запослености на подручју општине Србац за 2020. 

годину 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду, пољопривреду 

и друштвене дјелатности  

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

 

8. Информација о раду Полицијске станице Србац 

за прво полугодиште 2021. године 

ОБРАЂИВАЧ: Полицијска станица Србац 

ПРЕДЛАГАЧ: Полицијска станица Србац 

 

ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ 

 

1. Програм зимског одржавања  улица и локалних 

путева на подручју општине Србац за зиму 

2021/2022. године 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно уређење и 

стамбено комуналне дјелатности 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

 

2. Програм кориштења средстава за подстицај 

запошљавања за 2021. годину на подручју 

општине Србац 
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ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду, пољопривреду 

и друштвене дјелатности 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

 

НОРМАТИВНА ДЈЕЛАТНОСТ    

           

1. Одлука о додјели јавних признања општине 

Србац за 2021. годину 

ОБРАЂИВАЧ: Комисија за награде и признања 

ПРЕДЛАГАЧ: Комисија за награде и признања 

 

IV-TPOMJECEЧJE (октобар-децембар 2021. 

године) 

 

ИЗВЈЕШТАЈИ И ИНФОРМАЦИЈЕ 

 

1. Извјештај о успјеху и владању ученика на крају 

школске 2020/2021. године 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду, пољопривреду  

и друштвене дјелатности у сарадњи са школама 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

 

2. Извјештај о упису ученика у прве разреде 

основних и средњих школа у школској  2021/2022. 

години 
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду, пољопривреду  

и друштвене дјелатности у сарадњи са школама 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

 

3. Извјештај о раду Система противградне 

превентиве на подручју општине Србац у сезони 

2021. године 
ОБРАЂИВАЧ: ЈП "Противградна превентива" PC АД 

Градишка 

ПРЕДЛАГАЧ: ЈП "Противградна превентива" PC АД 

Градишка 

 

4. Информација о раду Полицијске станице Србац 

за девет мјесеци 2021. године 

ОБРАЂИВАЧ: Полицијска станица Србац 

ПРЕДЛАГАЧ: Полицијска станица Србац 

 

5. Информација о проведеном закупу пољоприв-

редног земљишта у државној својини на подручју 

општине Србац за 2021. годину 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду, пољопривреду 

и друштвене дјелатности 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине  

 

6. Информација о реализацији Програма кориш-

тења средстава за подстицај запошљавања за 2020. 

годину 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду, пољопривреду  

и друштвене дјелатности  

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

 

 

 

ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ 

 

1. Програм рада Скупштине општине Србац  за 

2022. годину 

ОБРАЂИВАЧ: Колегијум Скупштине општине 

ПРЕДЛАГАЧ: Предсједник Скупштине општине  

 

2. Програм рада Јавне установе Дјечији вртић 

"Наша радост" Србац за школску 2021/2022. 

годину 

ОБРАЂИВАЧ: Јавна установа Дјечији вртић "Наша 

радост" Србац 

ПРЕДЛАГАЧ: Јавна установа Дјечији вртић "Наша 

радост" Србац 

 

3. Програм комуналног уређења мјеста Србац за 

2022. годину 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно уређење и 

стамбено комуналне дјелатности  

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

 

4. План имплементације развојних пројеката 

општине Србац за 2022. годину 
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду, пољопривреду  

и друштвене дјелатности  

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

 

5. План рада и финансирања система против-

градне превентиве општине Србац у 2022. години     
ОБРАЋИВАЧ: ЈП "Противградна превентива" PC АД 

Градишка 

ПРЕДЛАГАЧ: ЈП "Противградна превентива" PC АД 

Градшпка 

 

НОРМАТИВНА ДЈЕЛАТНОСТ 

 

1. Закључак о прихватању Нацрта Основа еконо-

мске политике општине Србац за 2022. годину 
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду, пољопривреду  

и друштвене дјелатности  

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

 

2. Одлука о усвајању Основа економске политике 

општине Србац за 2022. годину 
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду, пољопривреду  

и друштвене дјелатности  

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

 

3. Закључак о прихватању Нацрта Буџета опш-

тине Србац за 2022. годину 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за финансије 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

 

4. Одлука о усвајању Буџета општине Србац за 

2022. годину 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за финансије 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 
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5. Одлука о извршењу Буџета општине Србац за 

2022. годину 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за финансије 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

 

6. Одлука о висини стопе пореза на непокретности 

на подручју општине Србац за 2022. годину 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за финансије 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

 

7. Одлука о стипендирању студената у школској  

2021/2022. години 
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду, пољопривреду  

и друштвене дјелатности  

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

 

8. Одлука о именовању доктора медицине – 

мртвозорника за  подручје општине Србац у 2022. 

години 
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду, пољопривреду  

и друштвене дјелатности  

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

 

9. Одлука о одобравању исплате новчаних 

средстава за подстицање развоја пољопривреде у 

2021. години на подручју општине Србац 

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду, пољопривреду 

и друштвене дјелатности 

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

 

10. Одлука о економској цијени услуга у Јавној 

установи Дјечији вртић „Наша радост“ Србац за 

2022. годину 
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду, пољопривреду  

и друштвене дјелатности  

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

 

11. Одлука о давању мишљења на приједлог 

Плана уписа ученика у прве разреде за школску 

2022/23. годину 
ОБРАЂИВАЧ: Јавна установа Центар средњих школа 

„Петар Кочић“ Србац  

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

 

III МЈЕРЕ ЗА ИЗВРШЕЊЕ ПРОГРАМА РАДА 

СКУПШТИНЕ У 2021. ГОДИНИ 

 

Стручни обрађивачи и предлагачи материјала 

одређени овим програмом дужни су: 

 

1. да материјале припремају у форми предвиђеној за 

доношење аката према утврђеној методологији, 

2. да се материјал за сједнице Скупштине општине 

припрема у складу са Пословником о раду 

Скупштине општине Србац, 

3. да се у материјалима изнесе објективно стање и 

чињенице са јасним и конкретним приједлозима 

мјера и закључака, 

4. да се утврђени приједлози аката блаворемено 

достављају за уврштавање у дневни ред скупштине 

општине потписани од обрађивача и начелника 

одјељења и обавезно у електронском облику, 

5. уколико за поједине сједнице не доставе 

одговарајуће материјале Скупштини општине, 

предвиђене по програму, дужни су да доставе писану 

информацију о разлозима због којих одређени 

материјал за сједницу не може бити благовремено 

достављен. 

 

IV 

 

Секретар Скупштине општине непосредно је 

одговоран за координацију активности на изради 

приједлога докумената одређених овим програмом са 

начелницима одјељења општинске управе и 

Начелником општине у складу са прописима и овим 

програмом, те за благовремено достављање 

материјала одборницима Скупштине и организацију 

и припрему сједница радних тијела о предложеним 

материјалима. 

 

V 

 

Програм рада Скупштине општине Србац за 2021. 

годину објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Србац“. 

 

Број: 01-022-130 

Датум: 26.01.2021.године 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Милош Будић,с.р. 

______________________________________________ 
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На основу члана 39. став 2. тачка 2. и члана 82. став 2. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 1. и 

члана 21. Закона о комуналним дјелатностима 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 124/11 

и 100/17), члана 37. став 2. тачка 2. и члана 90. 

Статута општине Србац („Службени гласник 

општине Србац“, број: 5/17 и 8/17), и члана 150. 

Пословника о раду Скупштине општине Србац 

(„Службени гласник општине Србац“, број: 7/17 и 

4/18), Скупштина општине Србац на сједници 

одржаној дана 26.01.2021. године, донијела је 

 

ПРОГРАМ 

КОМУНАЛНОГ УРЕЂЕЊА МЈЕСТА 

 СРПЦА ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

Овим Програмом утврђени су врста и обим радова 

који су неопходни за одржавање минималног нивоа 

јавне хигијене мјеста Србац, и одржавање 
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комуналних објеката, уређаја и комуналних услуга 

заједничке комуналне потрошње, и то: 

 

- чишћење јавних површина у насељеном мјесту 

Србац које обухвата чишћење, прикупљање, 

одржавање и депоновање смећа и других чврстих 

отпадака,  

- одржавање и уређивање јавних зелених површина 

као што су паркови, зеленила уз саобраћајнице, 

простор око стамбених зграда, 

- одводња атмосферских вода које подразумијевају 

чишћење уличних сливника и канала са реше-

ткама,  

- у вријеме када пада снијег чишћење тротоара и 

ивичњака од снијега и леда. 

- одржавање хоризонталне и вертикалне саобра-

ћајне сигнализације; 

 

Врста и обим радова дати су у овом Програму. Да би 

се обезбједио потребан ниво хигијене, уз одржавање 

појединих комуналних објеката и уређаја и 

комуналних услуга заједничке комуналне потрошње и 

што успјешније реализовао Програм извршена је 

категоризација, односно зонирање јавних прометних 

површина са потребном учесталошћу извршења 

појединих активности. 

 

I  - ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ ХИГИЈЕНЕ  

Категорија – Зона Површина 

за чишћење 

Повр-

шина за 

прање 

Зона „А“ 

Ул. Српских бораца са 

Тргом бораца 

4.400 m2 4.400 m2 

Трг србачке лаке 

бригаде 

4.200 m2 4.200 m2  

Ул. Гимназијска 500 m2               

500 м2 

Ул. Првомајска 840 m2               

840 м2 

Шеталишате 

Косолинац 

500 m2 - 

УКУПНО ЗОНА „А“  10.440 m2 9.940 m2 

Зона „Б“    

Ул. 11. Новембра 8.000 m2 8.000 m2 

Ул. Моме Видовића  3.200 m2 3.200 m2 

Ул. Петра Кочића  600 m2 600 m2 

Ул.ЗдравкаЧелара 3.500 m2 3.500 m2 

Ул. ДанкаМитрова 4.000 m2 4.000 m2 

УКУПНО ЗОНА „Б“ 19.300 m2 19.300 m2 

Зона „Ц“ 

Ул. Моме Видовића 3.200 m2  

Ул. Сарајевска 500 m2    

Ул.Здравка Челара  1.500 m2  

Ул. 27. јула 500 m2  

Ул. Саве Вујановића 

Жуће 

5.400 m2  

Ул. Љубовијска 5.400 m2           

УКУПНО ЗОНА „Ц“ 16.500 m2            

Зона  „Д“ 

Ул. 27.јула 1.800 m2  

Ул. Савска  4.000 m2  

Ул. Данка Митрова 4.500 m2  

Ул. Врбаска 2.940 m2  

Ул.Мотајичког одреда 2.800 m2  

УКУПНО ЗОНА „Д“ 16.040 m2  

Зона „Е“ 

Уређење спортског 

рекреативног центра  

4.200 m2           

Уређење око објекта 

Спортска дворана у 

Српцу  

5.486 m2           

УКУПНО ЗОНА „Е“ 96.860 m2  

УКУПНО (ЗОНА „А“ 

+ „Б“ + „Ц“ + „Д“ + 

„Е“. 

71.966 m2 

 

 

  

1. Чишћење јавних прометних површина метлом, 

прикупљање и одвоз смећа на рејонски депо – 

2.588.720 m2 (на бази 10 мјесеци): 

ЗОНА "A"  10.440 m2 x 9, 

ЗОНА "Б"  19.300 m2 x 5, 

ЗОНА "Ц"  16.500 m2 x 2,  

ЗОНА "Д"  16.040 m2 x 1, 

ЗОНА „Е“  96.860 m2 x 1;                                                                                                                                   

 

2. Обезбјеђење радне снаге за прање јавно-прометних 

површина  - цистерна ТВЈ Србац: 

ЗОНА „А“  9.940 m2 x 2, 

ЗОНА „Б“ 19.300 m2 x  1;  

 

3. Одвоз смећа контејнером са рејонског депоа на 

главну депонију - 12 контејнера x 6 мјесеци; 

 

4. Одржавање дјечијег забавног парка на локацији 

„Центар“ Србац 

 

II ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА  

 

1. Кошење травњака, травнатих површина око     ста-

мбених зграда, прикупљање покошеног материјала и 

одвоз на депонију - 270.013 m2 

 

Ред. 

Бр. 

Локација Површи

на (m2) 

Број 

коше-

ња 

годи-

шње 

1. Зона Основна 

школа       

189 30 

2. Испред НЛБ 

Развојна банка       

75 30 

3. Црква према 

продавници обуће 

300 30 
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4. Продавница обуће 

према шумској 

управи 

117 30 

5. Шумарија 94,50 30 

6. Спомен обиљежје   435 30 

7. Улаз у Србац мост 

лијево и десно, са 

обе стране, по 

потреби            

558 12 

8. Стара пошта 450 20 

9. Улица Д.Митрова 

према Радио 

станици Србац, 

лијево 

2260 20 

10. Улица Д.Митрова 

према Радио 

станици Србац, 

десно 

172,5 20 

11. Радио Србац – Дом 

младих 

180 20 

12. Локација нови 

парк 

1538,50 12 

13. Зграда С-45 616 12 

14. Зграда С-45   451 12 

15. Зграда С- 27 594 12 

16. Код зграде 

Павковић 

518 12 

17. Улица 11. 

Новембра до 

Ђајића куће, обе 

стране 

2.452,50 15 

18. Ђајића кућа и 

преко пута 

(Мотајица) 

245,50 15 

19. Словеначка зграда 1082 12 

20. Медитеранска  42 

стана   

1280 12 

21. Скупштина 

општине 

638,75 42 

22. Нови парк код 

вртића   

1700 15 

Укупно 15.947,25  

 

1. Јесење грабљање лишћа, прикуљање на реонски 

депо, утовар и довоз на  

депонију -75000 m2; 

2. Припрема површина (зимско штијање) за 

прољетно уређење града - 950 m2 x 1 годишње; 

3. Садња цвијећа и украсног биља -  1050 m2 x 1 

годишње; 

4.  Окопавање и прихрана засађеног цвијећа и 

украсног биља - 1000 m2 х 4 годишње; 

5.  Залијевање засада; 

6. Орезивање – прокресавање уличног и парковског 

дрвећа - 1 x годишње; 

7. Уређење око ограде спортског рекреативног 

центра Србац - 4200 m2 x 1; 

8. Кошење корита Косолинца и Ине 1 x 2000 м2; 

 

III  ОДВОДЊА АТМОСФЕРСКИХ ВОДА  

 

1.  Чишћење уличних и других сливника оборинских  

     вода - 122 kom x 2 пута; 

2.  Чишћење канала са решеткама у Улици Моме  

     Видовића, Улици Ружа и Улици Љубовијска, 550  

     m x 3 пута; 

3.  Чишћење ивичњака од наноса пијеска и шљунка у 

улицама са изграђеним ивичњацима и тротоарима, 

одвоз почишћеног материјала - 13.900 m1 x 1; 

 

IV ОДРЖАВАЊЕ ВЕРТИКАЛНЕ И 

ХОРИЗОНТАЛНЕ САОБРАЋАЈНЕ 

СИГНАЛИЗАЦИЈЕ 

 

1. Одржавање хоризонталне саобраћајне сигна- 

    лизације - 300 м2 х 1; 

2.  Одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације  

    - 25 ком (по потреби);  

 

V ОДРЖАВАЊЕ ГРАДСКЕ ФОНТАНЕ У 

СРПЦУ 

 

1. Чишћење и провјера функционисања система 

једном мјесечно, у периоду од 15. априла  до 15. 

октобра; 

2.   Постављање и уклањање заштитне цераде на  

      почетку и крају сезоне; 

 

VI ЗБРИЊАВАЊЕ ПАСА ЛУТАЛИЦА 

 

1. Хватање и транспорт паса луталица – 100 паса; 

 

 

VII НОВОГОДИШЊЕ КИЋЕЊЕ ГРАДА 

 

Новогодишње кићење града у складу са налогом за 

новогодишње кићење града који издаје Одјељење за 

просторно уређење и стамбено комуналне дјелат-

ности. 

 

1. Набавка и постављање реквизита по мјесту Србац 

до 15. децембра 2021. године; 

 

2. Скидање реквизита до 15. јануара 2022. године; 

 

VII Овај Програм ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Србац“.  

 

Број: 01-022-28/21 

Датум: 26.01.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Милош Будић,с.р. 

______________________________________________ 
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На основу члана 53. став 2. Закона о заштити 

становништва од заразних болести („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 90/17, 42/20 и 

98/20), члана 39. став 2. тачка 2. и члана 82. став 2. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 1. 

Програма мјера за спречавање и сузбијање, 

елиминацију и ерадикацију заразних болести за 

подручје Републике Српске за 2021. годину 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

128/20), члана 37. став 2. тачка 2. и члана 90. Статута 

општине Србац („Службени гласник општине 

Србац“, број: 5/17 и 8/17) и члана 147. Пословника о 

раду Скупштине општине Србац („Службени гласник 

општине Србац“, број: 7/17 и 4/18), Скупштина 

општине Србац на сједници одржаној дана 26.01. 

2021. године, донијела је 

 

П Р О Г Р А М 

мјера за спречавање и сузбијање, елиминацију и 

ерадикацију заразних болести на подручју 

општине Србац за 2021. годину 
 

I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Чланом 3. Закона о заштити становништва од 

заразних болести („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 90/17, 42/20 и 98/20) прописана је 

обавеза планирања, предузимања и провођења мјера 

за спречавање и сузбијање, елиминацију и 

ерадикацију заразних болести јединицама локалне 

самоуправе и њеним органима, здравственим и 

другим установама, предузећима и другим правним и 

физичким лицима. У спровођењу превентивних мјера 

за спречавање и сузбијање заразних болести људи, 

Скупштина општине преко својих органа, као и 

здравствене и друге установе, предузећа и друга 

правна и физичка лица, усмјериће активности 

нарочито на спровођењу општих, посебних, 

ванредних и осталих мјера. Стручно провођење 

превентивних мјера заштите становништва од 

заразних болести, вршиће Институт за јавно 

здравство Републике Српске из Бањалуке и Јавна 

здравствена установа „Дом здравља“ Србац, а 

контролу провођења превентивних мјера заштите 

становништва од заразних болести, вршиће 

здравствени инспектор са овлашћењем инспектора за 

храну општине Србац.  

 

II МЈЕРЕ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ И СУЗБИЈАЊЕ 

ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ 

 

1. Опште мјере за заштиту од заразних болести  

 

1) Обезбјеђење санитарно техничких услова за 

одржавање личне и опште хигијене и уклањање 

отпадних материја у домаћинству на приватном 

посједу, у објектима у којима се обавља пословна 

дјелатност и у њиховој околини, средствима 

саобраћаја и свим мјестима јавног окупљања.  

Правна лица и предузетници, привредна друштва, 

установе и власници приватних посједа дужни су у 

својим објектима и њиховој околини обезбиједити 

санитарно-техничке услове за одржавање личне и 

опште хигијене, те уклањати отпадне материје на 

начин који не угрожава здравље људи.  

2) Обезбјеђење здравствено исправне воде 

намијењене за пиће  

Извршиоци ове мјере су Комунално предузеће 

„Водовод“ а.д. Србац, Институт за јавно здравство 

Републике Српске из Бањалуке и Хигијенско-

епидемиолошка служба Јавне здравствене установе  

„Дом здравља“ Србац. Мјеру треба проводити 

континуирано током 2021. године. Средства за 

провођење контроле воде из јавних водних објеката 

(школски водни објекти, бунари и извори)  

обезбједиће се из буџета општине Србац, а средства 

за анализе воде из јавног водовода обезбјеђује 

Комунално предузеће „Водовод“ а.д. Србац. 

3)  Обезбјеђење микробиолошке исправности хране и 

предмета опште употребе, као и чистоће опреме, 

уређаја, радне одјеће, радних површина и руку 

радника који раде у производњи и промету тих 

производа.  

 

Ову мјеру дужни су проводити сви субјекти који се 

баве производњом и прометом хране и предмета 

опште употребе. Задатак је трајан, а надзор над 

провођењем ове мјере вршиће се контролом 

хигијенске исправности хране и предмета опште 

употребе у производњи и промету. Средства 

обезбјеђују субјекти који послују са храном и 

предметима опште употребе, а у случају појаве 

тровања вршиће се циљна испитивања. За циљна 

испитивања у случају тровања средства се 

обезбјеђују из буџета општине Србац. 

4) Провођење дезинфекције, дезинсекције и 

дератизације на јавним површинама, насељеним 

мјестима, објектима за снабдијевање водом за пиће, 

објектима за производњу и промет хране и предмета 

опште употребе (те сировина за њихову производњу, 

односно, средства намијењена за њихов превоз), 

објектима и просторијама за одлагање отпадних 

материја, објектима здравствених установа, 

објектима и средствима јавног саобраћаја, стамбеним 

објектима и двориштима, мјестима јавног окупљања 

и задржавања људи и осталим објектима привредних 

друштава и других правних и физичких лица 

 

 Дезинфекција  

Извршилац превентивне дезинфекције је Хигијенско-

епидемиолошка служба ЈЗУ „Дом здравља“ Србац, а 

односи се на дезинфекцију јавних водних објеката 

(дезинфекција локалних водовода, локалних 
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водоопскрбних објеката, дезинфекција просторија 

школских и предшколских установа).  

 

 Дезинсекција 

Дезинсекција представља скуп мјера и поступака за 

сузбијање инсеката, вектора трансмисивних заразних 

болести, као и других инсеката хигијенског и 

медицинског значаја и подразумијева уништавање 

комараца, крпеља, мува, осова, бубашваба и других 

инсеката, који нису само преносиоци болести него и 

изазивају алергијске реакције приликом уједа. 

Извршилац дезинсекције је најповољнији извођач (у 

складу са Законом о јавним набавкама БиХ) који 

задовољава прописане норме у складу са Законом о 

заштити становништва од заразних болести 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 90/17, 

42/20 и 98/20), Правилником о начину обављања 

дезинфекције, дезинсекције и дератизације 

(„Службени гласник Републике Српске“,број 118/18) 

и Правилником о условима и поступку за утврђивање 

услова који се односе на кадар, простор и опрему и о 

висини трошкова за утврђивање испуњености услова 

за овлашћеног извођача („Службени гласник 

Републике Српске“ број 118/18). У објектима под 

санитарним надзором и другим објектима у којима се 

обавља друштвена, односно јавна дјелатност, као и на 

плавним подручјима општине Србац провођење 

дезинсекције обавља се у складу са Законом о 

заштити становништва од заразних болести 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 90/17, 

42/20 и 98/20). Рокови за провођење дезинсекције су 

април/мај и октобар/новембар 2021. године. Средства 

за провођење ове мјере обезбјеђује општина Србац. 

 

 Дератизација  

Извршилац систематске дератизације је најповољнији 

извођач (у складу са Законом о јавним набавкама 

БиХ), а могу је обављати здравствене установе које 

испуњавају услове у погледу стручног кадра, опреме 

и средстава, тј. задовољавају прописане норме у 

складу са Законом о заштити становништва од 

заразних болести („Службени гласник Републике 

Српске“, број 90/17, 42/20 и 98/20), Правилником о 

начину обављања дезинфекције, дезинсекције и 

дератизације („Службени гласник Републике 

Српске“,број 118/18) и Правилником о условима и 

поступку за утврђивање услова који се односе на 

кадар, простор и опрему и о висини трошкова за 

утврђивање испуњености услова за овлашћеног 

извођача („Службени гласник Републике Српске“ 

број 118/18).  

 

Систематска дератизација обухвата:  

- индивидуална домаћинства,  

- стамбени фонд, 

- јавна предузећа и установе,  

- вјерске установе,  

- јавне зелене површине, 

- мјесни објекти и гробља,  

- обале ријека,  

- канализациону мрежу, 

- депоније смећа,  

- привредне субјекте (предузећа, угоститељске, 

занатске и трговачке радње).  

 

Рокови за провођење дератизације су април/мај и 

октобар/новембар 2021. године. Средства за 

провођење ове мјере обезбјеђују корисници услуга и 

општина Србац.  

 

5) Обезбјеђивање резерви лијекова, дезинфекционих 

средстава, заштитних и других медицинских 

средстава и опреме за употребу у случају избијања 

епидемија 

 

6) Уклањање људских и животињских излучевина, 

лешева, органа и ткива, отпадних вода и других 

отпадних материја на начин и под условима који не 

угрожавају здравље становништва, изворишта воде за 

пиће и животну средину.  

 

Овa мјера проводи се према плану који је дужна 

донијети јединица локалне самоуправе.  

 

2. Посебне мјере за спречавање и сузбијање 

заразних болести 

 

1) Епидемиолошки надзор, здравствено образовање и 

континуирано информисање запослених радника, 

пацијената и становништва о кретању заразних 

болести, карактеристикама појединих болести, 

мјерама заштите и тренутној епидемиолошкој 

ситуацији  

 

2) Санитарни надзор над лицима запосленим на 

одређеним пословима и посебнa едукацијa тих лица  

 

Ради спречавања преношења заразних болести под 

санитарни надзор стављају се лица која раде:  

 

- у производњи, преради и промету храном 

- на одржавању система за снабдијевање станов-

ништва водом за пиће 

- у производњи козметичких средстава  

- на пословима рада са дјецом предшколског узраста 

у области образовања и васпитања ученичког 

стандарда  

- у играоницама 

- на пружању услуге његе и уљепшавања лица и 

тијела  

- на пословима производње, паковања и издавања 

лијекова и медицинских средстава  

- здравствени радници, здравствени сарадници и 

други радници који раде у организационој јединици 

здравствене установе или здравственој установи која 

пружа здравствене услуге у одређеним областима  



26.01.2021.                     СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СРБАЦ – број 1                         15  

 

 

 

 

- лица која обављају практичну наставу на горе 

наведеним пословима. 

 

Извршиоци ове мјере су домови здравља и Институт 

за јавно здравство Републике Српске из Бањалуке. 

Средства обезбјеђују предузетници и предузећа за 

санитарни преглед запослених који се обавља сваких 

6 мјесеци.  

 

Посебна едукација за стицање основних знања о 

хигијени животне и радне средине, хигијени 

животних намирница, хигијени исхране, личној 

хигијени, о заразним и паразитарним болестима и за 

стицање основних знања из правних прописа који 

регулишу област заштите становништва од заразних 

болести се проводи над лицима која су стављена под 

здравствени надзор тј. лица која у својим пословима 

и радним задацима долазе у контакт са животним 

намирницама и предметима опште употребе или која 

пружају хигијенске услуге другим лицима. 

Извршиоци ове мјере су домови здравља и Институт 

за јавно здравство Републике Српске из Бањалуке. 

Средства за провођење ове мјере обезбјеђује 

послодавац, а едукација запослених је обавезна сваке 

4 године.  

 

3) Епидемиолошко истраживање на терену ради 

раног откривања извора и путева преношења 

заразних болести, откривање лица која су била 

изложена примарном извору заразе и у контакту са 

обољелим лицима, као и здравствени надзор над тим 

лицима. 

4) Лабораторијско испитивање и брза дијагностика 

заразног обољења, те верификација узрочника 

заразне болести у референтном центру за 

микробиолошка лабараторијска испитивања узроч-

ника заразне болести 

 

5) Мјере карантина и стављање у карантин лица које 

је било у контакту са лицем обољелим од посебно 

опасне заразне болести, у складу са препорукама 

Института за јавно здравство Републике Српске из 

Бањалуке  

 

6) Обезбјеђење посебних услова за смјештај лица у 

изолацији и њихово лијечење у здравственој 

установи, као и превоз санитетским возилом тих лица  

 

7) Евиденција, пријављивање, обавјештавање и 

достављање извјештаја Институту за јавно здравство 

Републике Српске из Бањалуке о заразним болестима 

 

8) Имунизација и хемопрофилакса против заразних 

болести  

 

9) Тестирање крви, ткива, ћелија, органа и другог 

хуманог материјала код добровољних давалаца крви 

 

10) Провођење организационих, техничких, 

дијагностичких, терапеутских, хигијенских и других 

мјера за спречавање и сузбијање интрахоспиталних 

инфекција у здравственим установама  

 

11) Адекватно управљање медицинским отпадом  

 

12) Провођење дезинфекције, дезинсекције и 

дератизације у току и након завршетка заразне 

болести  

 

13) Здравствени надзор над лицима која носе 

узрочнике одређених заразних болести и над 

путницима у међународном саобраћају који долазе из 

подручја зараженог или угроженог посебно опасном 

заразном болешћу, колером или маларијом 

 

14) Безбједан транспорт инфективног биолошког 

материјала  

 

Све напријед наведене мјере проводе здравствене 

установе. 

 

3. Ванредне мјере за спречавање и сузбијање 

заразних болести  

 

Ванредне мјере за спречавање и сузбијање заразних 

болести проводе се у ситуацији у којој долази до 

угрожавања безбједности и здравља људи, 

постојањем непосредне опасности за масовно 

преношење заразне болести. Ванредне мјере су:  

1) Ограничење кретања у зараженом и угроженом 

подручју и стављање под здравствени надзор лица 

које је било у контакту са зараженим лицем  

 

2) Ограничење или забрана промета поједине или 

свих врста робе и средстава на одређеном подручју  

 

3) Престанак рада васпитно-образовних установа и 

забрана окупљања на јавним мјестима 

 

4) Увођење обавезног ангажовања запослених у 

здравственим установама и других грађана на 

отклањању посљедица настале ситуације  

 

5) Ванредна вакцинација, односно хемопрофилакса 

 

6) Изолација обољелих у кућним условима или 

другом адаптираном објекту када због масовног 

оболијевања није могућа изолација у здравственој 

установи  

 

7) Уступање и адаптација других објеката и 

ангажовање потребних средстава и опреме за потребе 

здравствене службе 

 

8) Успостављање карантина и стављање у карантин 

лица које је било у контакту са лицем обољелим од 
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посебно опасне заразне болести, те у складу са 

препорукама и друге мјере које природа болести 

налаже, односно, мјере које предложи Свјетска 

здравствена организација  

 

9) Информисање јавности о актуелној 

епидемиолошкој ситуацији, постојећим ресурсима, 

мјерама које се предузимају и које треба да предузму 

грађани.  

 

У циљу провођења заштите становништва од заразне 

болести Министарство за заштиту здравља и 

социјалну заштиту Републике Српске, на приједлог 

Института за јавно здравство Републике Српске 

доноси годишњи Програм мјера за спречавање и 

сузбијање, елиминацију и ерадикацију заразних 

болести за подручје Републике. Скупштине јединице 

локалне самоуправе доносе властите Програме за 

своје подручје, којим се обезбјеђују средства и 

извршиоци, рокови извршења и врше надзор над 

провођењем мјера. Трошкови провођења мјера у 

случају проглашења епидемије за подручје јединице 

локалне самоуправе финансирају се из буџета 

јединица локалне самоуправе.  

 

4. Остале мјере за спречавање и сузбијање 

заразних болести  

 

1) Сахрањивање, ексхумација и превоз умрлих лица 

мора се вршити на начин који онемогућава ширење 

заразне болести. 

2) Превоз умрлих лица врше правна лица или 

предузетници регистровани за обављање те 

дјелатности намјенским возилом.  

 

3) Превоз умрлих у међународном саобраћају може 

се вршити и средствима јавног превоза, у складу са 

међународним прописима.  

 

4) У случају смрти од посебно опасне заразне 

болести, опремање умрлог лица обавља се у 

здравственој установи у којој је лице умрло.  

 

Ексхумација се врши уз рјешење - сагласност 

здравственог инспектора, а трошкове сноси 

подносилац захтјева за ексхумацију.  

 

Сахрањивање умрлих лица се може вршити само на 

мјестима одређеним за сахрањивање. 

 

III ПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА 

 

Ради ефикасније стручне примјене прописаних и 

других мјера превентивне здравствене заштите 

становништва од заразних болести, здравствене 

службe морају:  

 

- Бити оспособљене за рано отклањање извора заразе 

и путева преношења заразе 

- Бити оспособљене за лабараторијско испитивање 

узрочника заразних болести, односно, епидемија 

заразних болести 

- Обезбиједити довољне резерве вакцина за болести 

које подлијежу обавезној  имунизацији.  

 

О провођењу овог програма стараће се здравствени 

инспектор са овлашћењем инспектора за храну 

општине Србац.  

 

IV ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Овај програм ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Србац“. 

 

Број: 01-022-29/21 

Датум: 26.01.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Милош Будић,с.р. 

______________________________________________ 
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На основу члана 8. став 1. тачка 4) и члана 9. став 1. 

Закона о заштити становништва од заразних болести 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 90/17, 

42/20 и 98/20), члана 39. и члана 82. став 2., Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 3. и 5. 

Правилника о начину обављања дезинфекције, 

дезинсекције и дератизације („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 118/18) и члана 37. и 90. 

Статута општине Србац („Службени гласник 

општине Србац“, број: 5/17 и 8/17), Скупштина 

општине Србац на сједници одржаној дана 

26.01.2021. године, донијела је  

 

ПЛАН 

систематске дератизације и дезинсекције на 

територији општине Србац за 2021. годину 

 

I УВОД 

 

Климатске промјене имају мјерљив утицај на 

временске прилике у виду повећања просјечних 

вриједности и промјене количине падавина, те се 

очекују све чешћи таласи врућина, суша и поплаве. 

Једна од посљедица климатских промјена је и њихов 

утицај на појаву, распрострањеност и сезонске 

варијације заразних болести људи. Највећи утицај 

климатске промјене имају на векторске заразне 

болести. То су болести чији узрочник извјесно 

вријеме, прије него што доспије у организам свог 

домаћина, проведе у вектору (комарци, крпељи и 

различите друге врсте инсеката). Одговарајућа 
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температура и влажност ваздуха су основни 

предуслов за развој јаја и ларви инсеката у одрасле 

јединке, тако да у условима високе температуре и 

велике влажности њихов број може да порасте и за 

неколико пута. Када су у питању векторске заразне 

болести на територији Републике Српске региструју 

се претежно случајеви оболијевања од Lyme borelioze 

и по који случај импортоване маларије и грознице 

западног Нила годишње. Због повећања случајева 

обољевања код људи у свијету и појаве ових 

обољења у неким европским земаљама гдје их раније 

није било, ове заразне болести су постале пријетеће 

болести у Европи.  

 

У циљу обезбјеђења адекватне заштите становништва 

од заразних болести, на основу одредби дефинисаних 

Законом о заштити становништва од заразних 

болести, Скупштина општине Србац доноси 

годишњи Програм мјера за спречавање и сузбијање, 

елиминацију и ерадикацију заразних болести на 

подручју општине Србац и годишњи Програм 

систематске дератизације и дезинсекције на 

територији општине Србац. Истим законом је 

дефинисано да скупштина јединице локалне 

самоуправе израђује годишњи план систематске 

превентивне дератизације и дезинсекције. 

 

II СИСТЕМАТСКА ДЕЗИНСЕКЦИЈА 

 

Планом систематске дезинсекције за подручје 

општине Србац за 2021. годину дефинишу се мјере 

превенције векторских заразних болести које могу 

представљати пријетњу за јавно здравље, и то 

сљедеће мјере:  

 

1. Сузбијање комараца и других вектора заразних 

болести проводити плански, организовано и 

дугорочно. 

 

2. Пооштрити извођење мјера дезинсекције, због 

напријед изнесених чињеница. 

 

3. Надлежне институције (Јавна здравствена установа 

Институт за јавно здравство – у даљем тексту 

„Институт“ и здравствена инспекција) требају 

пооштрити надзор и контролу систематске 

дезинсекције. 

 

4. Извођачи су у обавези: 

- На вријеме обавијестити надлежни орган општине и 

Институт о припремним радњама за вршење 

систематске дезинсекције, што значи да извођач на 

вријеме треба упознати надлежне установе са 

оперативним Планом спровођења дезинсекције, тако 

да и грађани на вријеме буду обавијештени. 

- Легла за развој комараца претходно требају бити 

позиционирана односно мапирана, те се на осиову 

тога треба формирати база података са сталним, 

привременим и потеицијалним леглима. 

- Сузбијање комараца вршити по интегралном 

концепту, при чему рад заснивати превасходно на 

ларвицидном третману, а сузбијање одраслих форми 

свести на неопходан оптимум.  

- Дезинсекцију вршити еколошки најприхватљивијим 

биоцидима.  

- Правовремено обавијестити становништво о свим 

активностима везаним за сузбијање комараца.  

- Овакав приступ са тежиштем на ларвицидном 

третману између осталог има за циљ очување 

животне средине. 

- Прије ларвицидног третмана обезбиједити да 

Институт изврши супервизију мониторинга 

(утврђивање бројности ларви комараца). На основу 

мониторинга одабрати дозу и концентрацију 

инсектицида који ће се употријебити (стручни тим). 

Након ларвицидног третмана обезбиједити да 

Институт изврши оцјену ефикасности 

употријебљеног ларвицида. 

- У првој фази сузбијања одраслих комараца 

обезбиједити да Институт изврши супервизију 

мониторинга односно процјену бројности комараца 

на одређеним локацијама. Након адултицидног 

третмана обезбиједити да Институт изврши оцјену 

ефикасности употријебљеног адултицида. 

- Након обављене дезинсекције доставити Институту 

извјештај о извршеној дезинсекцији. 

5. Препоруке за грађанство, с обзиром да је 

најефикаснији начин превенције векторских заразних 

болести спријечити убод комарца или другог инсекта, 

су сљедеће: 

- Избјегавати подручја са великим бројем инсеката 

(шуме и мочваре и сл.). 

- Смањити број комараца на отвореном гдје се ради, 

игра или борави, што се постиже исушивањем извора 

стајаће воде и уредним одржавањем травнатих 

површина. На тај начин смањује се број мјеста на 

које комарци могу да положе јаја. Најмање једном 

недељно треба испразнити воду из саксија за цвијеће, 

посуда за храну и воду за кућне љубимце, канти, 

буради и лименки. Уклонити одбачене гуме и друге 

предмете који могу да прикупљају воду. 

- По могућности, у топлијим мјесецима боравити у 

климатизованим просторима, јер је број инсеката у 

таквим условима значајно смањен. 

- Употреба репелената на откривеним дијеловима 

тијела приликом боравка на отвореном. 

- Носити одјећу која покрива ноге и руке. 

Препоручује се да одјећа буде комотна, јер комарци 

могу да убоду кроз припијену одјећу. 

- Избјегавати боравак на отвореном у вријеме 

периода најинтензивније активносги комараца 

односно у сумрак и у зору. 

- Употреба заштитне мреже против комараца на 

прозорима и око кревета. 
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- Употреба електричних апарата који уништавају 

комарце у затвореиом простору. 

- У случају путовања у иностранство, поготово ако се 

ради о тропском и субтропском подручју, обавезно се 

придржавати свих наведених мјера превенције које 

подразумијевају и превентивно узимање лијекова 

односно хемиопрофилаксу прије одласка, током 

боравка и по повратку из маларичних подручја. 

Уколико се појаве било какви симптоми болести по 

повратку са путовања, одмах се јавити свом љекару и 

навести податак о путовању и евентуалном убоду 

комарца, крпеља или другог инсекта. 

 

III СИСТЕМАТСКА ДЕРАТИЗАЦИЈА 

Планом систематске дератизације за 

подручје општине Србац за 2021. годину дефинише 

се: 

 

1. Обим посла, односно, дефинисаност подручја на 

коме ће се спровести систематска превентивна 

дератизација 

2. Вријеме извођења 

3. Врсте средстава и препарата, њихове количине и 

начине примјене 

4. Обавезе извођача дератизације 

5. Начине обавјештавања грађана, правних и 

физичких лица 

6. Обавезе правних и физичких лица 

7. Надзор над спровођењем дератизације (врсте 

надзора, извршиоци). 

 

1. Обим посла, односно, дефинисаност подручја на 

коме ће се спровести превентивна систематска 

дератизација: 

а) отворени и затворени водотоци, паркови, гробља, 

површине које нису приведене урбанистичкој 

намјени, саобраћајнице, мостови, отворена и 

затворена паркиралишта, тргови, тржнице и пијаце, 

јавни нужници и друга јавна мјеста на којима постоји 

могућност задржавања и размножавања штетних 

глодара, 

б) канализациона мрежа за одвођење отпадних и 

оборинских вода, уређаји за пречишћавање тих вода, 

те септичке јаме и сл., 

в) шахтови и енергетски канали топловодних, 

плинских, електричних, телефонских и других 

инсталација, 

г) депоније смећа и отпадних материја, 

д) објекти и средства јавног превоза (аутобуске 

станице, гаражни простори и хангари саобраћајних 

средства за јавни превоз), 

ђ) сви објекти и просторије које служе за 

производњу, прераду животних намирница и 

предмета опште употребе, 

е) помоћни простори стамбених и стамебно-

пословних зграда у свим облицима својине 

укључујући: подруме, таване, дрварнике, магазинске 

просторе, дворишта, сметљарнике, гараже, отворена 

и затворена ђубришта, 

ж) просторије за остављање пољопривредних машина 

и оруђа, те припадајуће јавне површине тих објеката 

(дворишта и сл.), 

з) неуређене или дјелимично уређене зелене и друге 

јавне површине у околини стамбених зграда, 

и) подруми, тавани, дрварници, магазииски простори, 

дворишта, сметљарници, гараже, 

отворена и затворена ђубришта и сл. пословних и 

помоћних просторија на којима постоји могућност 

размножавања глодара, посебно простори за 

складиштење и припрему хране, те припадајуће 

површине:  

 

- предузећа, трговачких, угоститељских и занатских 

радњи, 

- хотелско-туристичких, угоститељских, спортских и 

рекреационих простора, 

- предшколских, школских, вјерских установа и 

институција, домова пензионера и других сличних 

објеката, 

- здравствених установа у свим облицима својине, 

- објеката за пружање медицинских и хигијенских 

услуга становништву (педикерски, козметички, 

фризерски и бријачки салони, центри за масажу, 

соларијуми, хиропрактичие ординације), 

- органа управе, јавних предузећа и установа, 

привредних друштава организација и других правних 

лица у свим облицима својине, као и физичких лица 

која обављају предузетничку дјелатност, 

- услужних, трговачких, занатских и угоститељскох 

радњи, а нарочито оних које се баве производњом, 

складиштењем и прометом животних намирница, 

- других правних и физичких лица, 

- свих осталих субјеката/објеката и других мјеста на 

којима постоји могућност задржавања и 

размножавања штетних глодара. 

 

Надлежно одјељење ће у оквиру захтјева за 

покретање процедуре јавне набавке за избор извођача 

дератизације, прецизно дефинисати број, односно, 

површину јавних и других мјеста за које трошкове 

спровођења обавезне дератизације сноси јединица 

локалне самоуправе. 

 

2. Вријеме извођења 

 

Дератизација ће се вршити у двије оперативне фазе 

рада (прољетна и јесења) сваке календарске године и 

обавезно се изводи у свакој оперативној фази на свим 

објектима и просторима који су напријед наведени. 

Дератизација се изводи континуирано у току цијеле 

године, а оперативне (ударне) фазе се изводе у 

прољетном и јесењем периоду када је највећа 

популација штетних глодара, те када се због 

биолошког циклуса и миграционих својстава глодара 
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постижу и најбољи ефекти уништавања истих у 

насељеним мјестима. 

 

Временских термина извођења дератизације се 

требају придржавати правна и физичка лица, те 

извођачи дератизације, а то су: 

 

а) Прва (прољетна) оперативна фаза дератизације ће 

се изводити у временском интервалу од 01 .04. до 

31.05. календарске године 

 

б) Друга (јесења) оперативна фаза дератизације ће се 

изводити у временском интервалу од 01.10. до 30. 11. 

календарске године. 

 

Интервентна дератизација је трећа фаза извођења 

дератизације, а она ће се изводити по уоченој 

инфеетацији штетних глодара. Интервентна 

дератизација мора се спровести у објектима и 

просторима када се уочи повећан број глодара, као и 

у свим случајевима када се појави несигурна или 

погоршана епидемиолошка ситуација заразних 

болести које преносе глодари. Интервентна 

дератизација временски се изводи током цијеле 

календарске године, између двије фазе, а све до 

почетка прве односно прољетне оперативне фазе 

дератизације на подручју општине Србац у наредној 

години. Континуитет дератизације се постиже 

обрадом мјеста која служе као стална легла и 

станишта глодара успостављањем тзв. „сталних 

хранилишта“ и која се одржавају током цијеле 

године. 

 

3. Врсте средстава и препарата, њихове количине 

и начини примјене 

 

Дератизација се изводи хемијским средствима и 

препаратима чија је употреба дозвољена у Републици 

Српској и која уз токсиколошку оцјену имају и доказ 

о утврђеној ефикасности, према прописима који 

регулишу ову област, а писмени доказ подносе 

извођачи дератизације (у складу са Законом о 

биоцидима, „Службени гласник Републике Српске“, 

број 37/09). Примјена активних састојака у мамцима 

који ће се користити у дератизацији мора одговарати 

Листи отрова који се могу стављати у промет у 

Републици Српској, а која је утврђена Рјешењем о 

утрђивању листе отрова који се могу стављати у 

промет у Републици Српској. Провјеру ефикасности 

средстава врши овлаштена установа. Препоруку за 

провјеру ефикасности средстава може дати 

здравствена инспекција или Институт. 

 

4. Обавезе извођача дератизације 

 

Извођач дератизације мора имати одобрење 

Министарства здравља и социјалне заштите 

Републике Српске, а које укључује употребу 

одређених отрова према законским прописима, затим 

услове прописане Правилником о условима и 

поступку за утврђивање испуњености услова који се 

односе на кадар, простор и опрему и о висини 

трошкова за утврђивање испуњености услова за 

овлашћеног извођача („Службени гласник Републике 

Српске“, број 118/18). Извођач је дужан да приликом 

извођења дератизације предузима све потребне мјере 

предострожности за заштиту здравља грађана и 

радника који изводе дератизацију, као и мјере за 

заштиту домаћих животиња, корисних инсеката, 

животне и радне средине. 

 

5. Начин обавјештавања грађана, правних и 

физичких лица 

 

Извођач је дужан да прије почетка извођења 

дератизације обавијести грађане и друга правна и 

физичка лица о почетку и начину извођења 

дератизације, дајући и потребна упутства за заштиту 

од евентуалних штетних посљедица. Упутства за 

заштиту треба да садрже: 

а) опште мјере предострожности и сигурности, 

б) посебне мјере за заштиту грађана и имовине, 

в) опште мјере за заштиту домаћих животиња, 

г) мјере које се односе на обавезе правних и 

физичких лица за припремање простора у којима се 

изводи дератизација (уклањање смећа и других 

отпадака, обезбјеђење приступачности простору, 

давање потребних обавјештења стручним лицима 

извођача и др.). 

 

Обавјештења и упутства дају се на пригодан начин 

путем плакатирања, оглашавањем у средствима 

јавног информисања прије и у току извођења 

дератизације. 

 

6. Обавезе правних и физичких лица 

 

Сва правна и физичка лица у чијим се објектима 

изводи дератизација, дужна су да стручним 

радницима извођача омогуће приступ и дају им 

потребна обавјештења. Такође, дужни су спроводити 

одређене мјере и извршавати радње које им налажу 

стручни радници у циљу осигурања успјешног 

извођења дератизације и заштите људи и домаћих 

животиња. 

 

7. Надзор над спровођењем дератизације (врсте 

надзора и извршиоци) 

 

Стручни надзор над извођењем дератизације јавних 

површина и јавних добара врши Институт, а управни 

надзор над спровођењем, те надзор над 

организацијом и извођењем дератизације врши 

здравствена инспекција. Здравствена инспекција по 

свом налазу или налазу Института може забранити 
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или обуставити извођење дератизације због сљедећих 

разлога: 

 

а) када се утврди да извођач дератизације користи 

препарате чија ефикасност није провјерена и 

употреба дозвољена, 

б) када се утврди да нису испуњени услови 

прописани у плану и наредби, 

в) када се утврди да радници који врше дератизацију 

немају прописане услове за вршење дератизације. 

 

О свим налазима здравствене инспекције обавјеш-

тавају се учесници поступка и Институт. У случају 

неквалитетног или непотпуног извршења дератиза-

ције, здравствена инспекција ће предложити надлеж-

ним органима да се поступак дератизације понови о 

трошку извођача или предложити раскид уговора на 

штету извођача дератизације. 

 

IV ЗАВРШНE ОДРЕДБE 

Овај План ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Србац“. 

 

Број: 01-022-30/21 

Датум: 26.01.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Милош Будић,с.р. 

______________________________________________ 
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На основу члана 8. став 1. тачка 4) и члана 9. став 1. 

Закона о заштити становништва од заразних болести 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 90/17, 

42/20 и 98/20), члана 39. и члана 82. став 2., Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 3. и 5. 

Правилника о начину обављања дезинфекције, 

дезинсекције и дератизације („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 118/18) и члана 37. и 90. 

Статута општине Србац („Службени гласник 

општине Србац“, број: 5/17 и 8/17), Скупштина 

општине Србац на сједници одржаној дана 

26.01.2021. године, донијела је 

 

П Р О Г Р А М 

систематске дератизације и дезинсекције на 

територији општине Србац 

за 2021. годину 

 

I  ЗНАЧАЈ ДЕРАТИЗАЦИЈЕ И ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ 

 

Дератизација и дезинсекција представљају важне 

мјере за заштиту становника од заразних болести. 

Ове хигијенско-епидемиолошке мјере предузимају се 

у циљу уништавања мишева, пацова и инсеката, као 

важних чинилаца у настанку заразних болести на 

јавним површинама, у објектима, на средствима, 

производима, предметима и другим мјестима на 

којима је потребно уклањање узрочника заразних 

болести и њихових преносиоца. 

 

Законом о заштити становништва од заразних 

болести („Службени гласник Републике Српске“, 

број: 90/17, 42/20 и 98/20) дефинисано је да су 

превентивна дератизација и дезинсекција опште 

хигијенско-епидемиoлошке мјере које се проводе у 

насељеним мјестима, на јавним површинама, у 

стамбеним објектима, у средствима јавног саобраћаја, 

у објектима под  санитарним надзором и њиховој 

непосредној околини и другим објектима у којима се 

обавља друштвена, односно јавна дјелатност, а у 

циљу заштите становништва од заразних болести. 

Републички органи, органи локалне самоуправе, 

привредна друштва, установе, предузетници и друга 

правна лица  дужни су обезбиједити основне услове 

за одржавање личне и опште хигијене на јавним и 

радним мјестима, а сваки грађанин је обавезан да 

одржава личну и општу хигијену.  

 

1. ДЕРАТИЗАЦИЈА – подразумијева сузбијање 

глодара (пацова и мишева) у циљу свођења њиховог 

броја на толерантни ниво.  

Сузбијање и уништавање глодара се спроводи из 

више разлога: 

  - здравствених, 

  - економских, 

  - естетских и 

  - заштите животне средине. 

 

2. ДЕЗИНСЕКЦИЈА – представља скуп мјера и 

поступака за сузбијање инсеката, вектора 

трансмисивних заразних болести, као и других 

инсеката хигијенског и медицинског значаја и 

подразумијева уништавање комараца, крпеља, мува, 

осова, бубашваба и других инсеката, који нису само 

преносиоци болести него и изазивају алергијске 

реакције приликом уједа. 

 

II   ЦИЉ ПРОГРАМА 

 

У циљу спречавања и сузбијања заразних болести 

које се шире посредством глодара и инсеката, доноси 

се Програм којим се уређује територија на којој ће се 

проводити дератизација и дезинсекција, вријеме 

провођења, учесници у реализацији програма, извори 

и динамика обезбјеђивања средстава и праћење 

провођења. 

 

III  ОБИМ СИСТЕМАТСКЕ ДЕРАТИЗАЦИЈЕ 

 

Провођење систематске прољетне и јесенске 

дератизације вршиће се на подручју општине Србац, 

и то на: 



26.01.2021.                     СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СРБАЦ – број 1                         21  

 

 

 

 

 1. Објектима и површинама чије финанси-

рање пада на терет општине: 

 зграда општинске управе 

 предшколска установа Дјечији вртић „Наша 

радост“ Србац 

 школски објекти на подручју општине Србац 

 социјалне и здравствене установе                                                                

        

УКУПНО :   81.000 m
2 

 

1. мјесни објекти и гробља ...УКУПНО:       27 ha 

2. јавне градске површине ...УКУПНО:   32.600 m
2
 

3. канализацијска мрежа .... УКУПНО:   10.000 m
2
 

4. канализацијски сливници .УКУПНО:    150 ком  

5. отворени и затворени канали, обале ријека и 

водотока .............................УКУПНО :       12 km 

6. депоније смећа ................. УКУПНО :   5.200 m
2
 

 

 2. Стамбеним зградама и индивидуалним 

домаћинствима са припадајућим објектима на 

градском и сеоском подручју чије финансирање пада 

на терет власника објеката. 

 

 3. Пословним објектима у власништву 

приватних правних и физичких лица, трговинским, 

угоститељским, занатским, услужним, производним и 

управним просторијама, пословно-производним и 

управним просторијама државних предузећа чије 

финансирање пада на терет власника и корисника 

објеката. 

 

Реализација систематске дератизације финансираће 

се из средстава планираних у Буџету општине Србац 

за 2021. годину са буџетске позиције 412200. 

 

IV  ОБИМ ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ 

(Уништавање крпеља и комараца) 

 

Спровођење дезинсекције – уништавање комараца 

спроводиће се кроз ларвицидни (уништавање ларви) 

и адултицидни третман (уништавање одраслих 

инсеката) на површини од 1.200 ha и то: 

 

  1. Ларвицидни третман (уништавање 

ларви) на површини од 300 ha 

  

 2. Адултицидни третман (уништавање 

одраслих инсеката) са земље посебним уређајима на 

површини од 900 ha.  

 

У објектима под санитарним надзором и другим 

објектима у којима се обавља друштвена, односно 

јавна дјелатност, као и на плавним подручјима 

општине Србац спровођење дератизације и 

дезинсекције обавља се у складу са Законом о 

заштити становништва од заразних болести. 

 

Реализација систематске дезинсекције финансираће 

се из средстава планираних у Буџету општине Србац 

за 2021. годину са буџетске позиције 412200. 

 

V  МЈЕРЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА 

 

Спровођење систематске дератизације и дезинсекције 

(уништавање крпеља и комараца) обухвата примјену 

хемијских, механичких и биолошких средстава за 

сузбијање свих врста глодара, и инсеката (крпеља и 

комараца). О томе која ће врста, тип и количина 

средстава бити употријебљена, приједлог даје 

Институт за јавно здравство Републике Српске и 

овлашћена организација (извођач дезинсекције и 

дератизације) којој буду повјерени послови 

дератизације и дезинсекције, у складу са важећим 

законским прописима. При томе треба водити рачуна 

о ефикасности препарата, нешкодљивости по људско 

здравље, као и заштити животне средине. 

 

Да би дератизацију и дезинсекцију извели што 

успјешније, она мора бити синхронизована по плану 

и програму за цијелу територију општине у односу на 

вријеме, на простор извођења, методологију и избор 

препарата којима се врши третирање инсеката. 

 

Мјере дезинсекције имају превентивни и профи-

лактички карактер. 

 

Превентивне мјере се односе на активности које се 

предузимају за спречавање настанка услова који 

погодују одржавању, размножавању и расејавању 

различитих врста артропода (инсеката). 

 

Профилактичке мјере се односе на сузбијање 

инсеката механичким, физичким, биолошким и 

хемијским средствима. 

 

VI  ДИНАМИКА СПРОВОЂЕЊА ПРОГРАМА 

 

Извођење систематске дератизације и дезинсекције 

(уништавање крпеља и комараца) одвија се у три 

фазе: 

1. Фаза – Усвајање Програма систематске 

дератизације и дезинсекције од стране Скупштине 

општине Србац. 

2.   Фаза – Расписивање јавних конкурса за избор 

извршиоца услуге систематске дератизације и 

дезинсекције, провођење поступка јавне набавке,  

потписивање уговора са извршиоцем услуге 

систематске дератизације и дезинсекције, те 

извршење услуге систематске дератизације и 

дезинсекције. 

3. Фаза – Надзор и контрола провођења услуге 

систематске дератизације и дезинсекције обухвата 

сљедеће нивое надзора: 

 

- од стране самог извршиоца, 
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- од стране надлежних инспекцијских служби (са-

нитарна, ветеринарска и пољопривредна инспекција), 

 

- од стране Института за јавно здравство Републике 

Српске у складу са чланом 5. Правилника о начину 

обављања дезинфекције, дезинсекције и дератизације 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

118/18)  

                       

Реализација Програма систематске дератизације и 

дезинсекције одвијаће се у складу са обезбијеђеним 

финансијским средствима, Оперативним планом 

извршиоца услуге и временским условима.  

 

Овај Програм ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Србац“. 

 

Број: 01-022-31/21 

Датум: 26.01.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Милош Будић,с.р. 

______________________________________________ 
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Ha основу члана 39. и 82. став 2. Закона локалној 

самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", 

број 97/16 и 36/19), члана 50, 51, 52. и 53. Закона о 

службеницима и намјештеницима у органима 

јединице локалне самоуправе ("Службени гласник 

Републике Српске", број 97/16), члана 8. Закона о 

министарским, владиним и другим именовањима 

Републике Српске ("Службени гласник Републике 

Српске", број 41/03), члана 37. и 90. Статута општине 

Србац ("Службени гласник општине Србац", број: 

5/17 и 8/17), Скупштина општине Србац на сједници 

одржаној  26.01.2021. године, донијела je                                       

 

ОДЛУКУ 

о расписивању Јавног конкурса за избор и 

именовање секретара Скупштине општине Србац 

 

Члан 1. 

 

Расписује се Јавни конкурс за избор и именовање 

секретара Скупштине општине Србац.  

 

Члан 2. 

 

Општи и посебни услови и критеријуми за избор и 

именовање секретара скупштине општине и поступак 

избора утврђени су Законом о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице локалне 

самоуправе, Законoм о министарским, владиним и 

другим именовањима Републике Српске и 

Правилником о организацији и систематизацији 

радних мјеста Општинске управе општине Србац.  

A) ОПШТИ УСЛОВИ:  

 

1. Да je држављанин Републике Српске, односно 

Босне и Херцеговине  

2. Да je старији од 18 година  

3. Да има општу здравствену способност  

4. Да није осуђиван за кривично дјело на безусловну 

казну затвора од најмање шест мјесеци или за 

кривично дјело које га чини неподобним за обављање 

послова у општинској управи, 

5. Да није отпуштен из органа управе као резултат 

дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у 

БиХ три године прије објављивања конкурса, 

6. Да није у сукобу интереса, односно да не обавља 

дужност која је неспојива са дужношћу службеника у 

општинској управи и  

7. Да се на њега не односи  члан IX 1. Устава Босне и 

Херцеговине.  

 

Б) ПОСЕБНИ УСЛОВИ  

 

- да има завршен четворогодишњи студиј са звањем 

дипломирани правник или први циклус студија са 

звањем дипломирани правник и остварних најмање 

240 ECTS бодова или еквивалент,  

 

-да има најмање три године радног искуства у 

траженом степену образовања, односно звања и  

 

-да има положен сручни испит за рад у управи и 

познавање рада на рачунару.  

 

Члан 3. 

 

Након ступања на снагу ове одлуке објавиће се 

конкурс за попуну послова секретара  Скупштине  

општи-не  у  једном дневном листу доступном 

јавности на територији Републике Српске и 

Службеном гласнику Републике Српске, с роком од 

15 дана за пријављивање кандидата. 

 

Члан 4. 

 

Поступак избора кандидата провешће Комисија за 

избор и именовање секретара Скупштине општине, 

што подразумијева контролу испуњености општих и 

посебних услова и улазни интервју и достављање 

приједлога комисије предсједнику скупштине.  

 

Члан 5. 

 

Стручне и административно-техничке послове на 

спровођењу ове Одлуке обављаће Одсјек за 

скупштинске послове.  
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Члан 6. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у “Службеном гласнику општине 

Србац.”  

 

Број: 01-022-8/21 

Датум: 26.01.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Милош Будић,с.р. 

______________________________________________ 
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Ha основу члана 39. и 82. став 2. Закона о локалној 

самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", 

број: 97/16 и 36/19), члана 50, 54. и 77. Закона о 

службеницима и намјештеницима у органима 

јединице локалне самоуправе ("Службени гласник 

Републике Српске", број: 97/16), члана 8. Закона о 

министарским, владиним и другим именовањима 

Републике Српске ("Службени гласник Републике 

Српске", број: 41/03) и члана 37. и 90. Статута 

општине Србац ("Службени гласник општине 

Србац", број: 5/17 и 8/17), Скупштина општине Србац 

на сједници одржаној 26.01.2021. године, донијела је  

 

ОДЛУКУ 

о расписивању Јавног конкурса за избор и 

именовање начелника одјељења Општинске 

управе општине Србац 
 

Члан 1. 

 

Расписује се Јавни конкурс за избор и именовање 

начелника одјељења Општинске управе општине 

Србац: начелника Одјељења за општу управу, 

начелника Одјељења за привреду, пољопривреду и 

друштвене дјелатности, начелника Одјељења за 

финансије, начелника Одјељења за просторно 

уређење и стамбено-комуналне дјелатности и 

начелника Одјељења за инспекцијске послове. 

 

Члан 2. 

 

Општи и посебни услови и критеријуми за избор и 

именовање начелника одјељења Општинске управе 

општине Србац и поступак избора утврђени су 

Законом о службеницима и намјештеницима у 

органима јединице локалне самоуправе, Законoм о 

министарским, владиним и другим именовањима 

Републике Српске и Правилником о организацији и 

систематизацији радних мјеста општинске управе 

општине Србац.  

 

Општи услови:  
 

1. Да je држављанин Републике Српске, односно 

Босне и Херцеговине  

2. Да je старији од 18 година  

3. Да има општу здравствену способност  

4. Да није осуђиван за кривично дјело на безусловну 

казну затвора од најмање шест мјесеци или за 

кривично дјело које га чини неподобним за обављање 

послова у општинској управи, 

5. Да није отпуштен из органа управе као резултат 

дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у 

БиХ три године прије објављивања конкурса, 

6. Да није у сукобу интереса, односно да не обавља 

дужност која је неспојива са дужношћу службеника у 

општинској управи и  

7. Да се на њега не односи  члан IX 1. Устава Босне и 

Херцеговине.  

 

Посебни услови:  

 

а) За начелника Одјељења за општу управу:  

- да има завршен четворогодишњи студиј са звањем 

дипломирани економиста или први циклус студија са 

звањем дипломирани економиста и остварених 

најмање 240 ECTS бодова или еквивалент,  

-да има најмање три године радног искуства у 

траженом степену образовања, односно звања и  

-да има положен сручни испит за рад у управи и 

познавање рада на рачунару.  

б) За начелника Одјељења за привреду, 

пољопривреду и друштвене дјелатности:  

- да има завршен четворогодишњи студиј са звањем 

дипломирани инжењер грађевинарства или први 

циклус студија са звањем дипломирани инжењер 

грађевинарства и остварених најмање 240 ECTS 

бодова или еквивалент,  

-да има најмање три године радног искуства у 

траженом степену образовања, односно звања и 

-да има положен сручни испит за рад у управи и 

познавање рада на рачунару.  

в) За начелника Одјељења за финансије:  

- да има завршен четворогодишњи студиј са звањем 

дипломирани економиста или први циклус студија са 

звањем дипломирани економиста и остварених 

најмање 240 ECTS бодова или еквивалент,  

-да има најмање три године радног искуства у 

траженом степену образовања, односно звања и  

-да има положен сручни испит за рад у управи и 

познавање рада на рачунару.  

г) За начелника Одјељења за просторно уређење и 

стамбено комуналне дјелатности:  

- да има завршен четворогодишњи студиј са звањем 

дипломирани инжењер грађевинарства или 

дипломирани инжењер пољопривреде или први 

циклус студија са звањем дипломирани инжењер 

грађевинарства или дипломирани инжењер 

пољопривреде и остварених најмање 240 ECTS 

бодова или еквивалент,  

-да има најмање три године радног искуства у 

траженом степену образовања, односно звања и  
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-да има положен сручни испит за рад у управи и 

познавање рада на рачунару.  

д) За начелника Одјељења за инспекцијске послове:  

- да има завршен четворогодишњи студиј са звањем 

дипломирани економиста или први циклус студија са 

звањем дипломирани економиста и остварених 

најмање 240 ECTS бодова или екви-валент,  

-да има најмање три године радног искуства у 

траженом степену образовања, односно звања и  

-да има положен сручни испит за рад у управи и 

познавање рада на рачунару.  

 

Члан 3. 

 

Након ступања на снагу ове одлуке објавиће се јавни 

конкурс за избор и именовање начелника одјељења у 

једном дневном листу доступном јавности на 

територији Републике Српске и Службеном гласнику 

Републике Српске, с роком од 15 дана за 

пријављивање кандидата. 

 

Члан 4. 

 

Начелник општине у складу са Законом именује 

Конкурсну комисију, која сачињава списак кандидата 

који испуњавају услове за пријем на упражњено 

радно мјесто, након чега се спроводи изборни 

поступак у складу са Законом, а подразумијева 

вршење оцјењивања стручне оспособљености, знања 

и вјештина кандидата који учествују у изборном 

поступку, према критеријумима и мјерилима 

прописаним за избор, укључујући усмени интервју са 

кандидатима, те по окончању изборног поступка 

сачињавање листе за избор кандидата по редослиједу 

кандидата који се рангирају почевши од најбољег 

оствареног резултата, што се доставља начелнику 

општине ради провођења даљег поступка.  

 

Члан 5. 

 

Ова Одлука cтyпa на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Србац“.  

 

Број: 01-022-9/21 

Датум: 26.01.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Милош Будић,с.р. 

______________________________________________ 
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На основу члана 39. и члана 82. став 2. Закона о 

локалној самоуправи ("Службени гласник Републике 

Српске", број: 97/16 и 36/19), члана 155. и 156. Закона 

о службеницима и намјештеницима у органима 

јединице локалне самоуправе ("Службени гласник 

Републике Српске", број: 97/16), члана 8. Закона о 

министарским, владиним и другим именовањима 

Републике Српске ("Службени гласник Републике 

Српске", број 41/03), члана 37. и 90. Статута општине 

Србац ("Службени гласник општине Србац", број: 

5/17 и 8/17), Скупштина општине Србац на сједници 

одржаној 26.01.2021. године, донијела је  

 

ОДЛУКУ 

о расписивању Јавног конкурса за избор и 

именовање предсједника и чланова 

Одбора за жалбе 

 

Члан 1. 

 

Овом Одлуком утврђују се услови и поступак за 

именовање три члана Одбора за жалбе (предсједника 

и два члана), на мандатни период од четири године.  

 

Члан 2. 

 

Општи и посебни услови за именовање утврђени су 

Законом о министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске, Законом о 

службеницима и намјештеницима у органима 

јединице локалне самоуправе и Одлуком Скупштине 

општине Србац о оснивању Одбора за жалбе и 

утврђивању критеријума за именовање предсједника 

и чланова одбора.  

 

Општи услови:  
1. Да је држављанин Републике Српске, односно 

Босне и Херцеговине,  

2. Да је старији од 18 година,  

3. Да има општу здравствену способност,  

4. Да није осуђиван за кривично дјело на безусловну 

казну затвора од најмање шест мјесеци или за 

кривично дјело које га чини неподобним за обављање 

послова у државним органима,  

5. Да није отпуштен из органа управе као резултат 

дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у 

БиХ три године прије објављивања конкурса, 

6. Да није у сукобу интереса, односно да не обавља 

дужност која је неспојива са дужношћу предсједника 

и члана Одбора за жалбе, 

7. Да се на њега не односи члан IX 1. Устава Босне и 

Херцеговине (да не служи казну изречену од 

Међународног суда за бившу Југославију и да ниje 

под оптужницом тог суда, а да се ниje повиноваo 

налогу да се појави пред судом). 

 

Посебни услови:  
1. да има завршен четворогодишњи студиј са звањем 

дипломирани правник или први циклус студија са 

звањем дипломирани правник и најмање 240 ECTS 

бодова или еквивалент,  

2. да има најмање пет година радног искуства у 

траженом степену образовања,  
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3. да има положен стручни испит за рад у управи или 

положен правосудни испит,  

4. доказани резултати рада на ранијим пословима и 

посједовање организационих способности.  

 

Члан 3. 

 

Јавни конкурс ће се објавити у "Службеном гласнику 

Републике Српске" и једном дневном листу 

доступном јавности на територији Републике Српске, 

са роком од 15 дана за пријављивање кандидата, а 

рачуна се од дана последњег објављивања конкурса 

ако се конкурс не објави истовремено.  

 

Члан 4. 

 

Поступак избора Одбора за жалбе, који 

подразумијева контролу испуњености услова и 

улазни интервју, провешће Комисија у року од 30 

дана од истека рока за пријављивање кандидата.  

 

Члан 5. 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Србац“.  

 

Број: 01-022-10/21 

Датум: 26.01.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Милош Будић,с.р. 

______________________________________________ 
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На основу члана 39. став 2. тачка 9. и члана 82. став 2. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 63. став 

2. Закона о средњем образовању и васпитању 

(„Службни гласник Републике Српске“, број 41/18) и 

члана 37. и  90. Статута општине Србац  („Службени 

гласник општине Србац“, број:  5/17 и 8/17) и у 

складу са чланом 149. Пословника о раду Скупштине 

општине Србац („Службени гласник општине 

Србац“, број 7/17 и 4/18), Скупштина општине Србац 

је на сједници одржаној дана 26.01.2021. године, 

донијела  

 

О Д Л У К У 

о давању мишљења на приједлог Плана уписа 

ученика у први разред Јавне установе Центар 

средњих школа „Петар Кочић“ Србац  

за школску 2021/2022.годину 

 

Члан 1. 

 

Јавној установи Центар средњих школа „Петар 

Кочић“ Србац, даје се сагласност на приједлог Плана 

уписа ученика у први разред средње школе за 

школску 2021/22.годину. 

 

Члан 2. 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Србац“. 

 

Број: 01-022-11/21 

Датум: 26.01.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Милош Будић,с.р. 

______________________________________________ 
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На основу члана 95. став 5. Закона о предшколском 

васпитању и образовању („Службени гласник 

Републике Српске“,  број: 79/15 и 63/20), члана 39. 

став 2. тачка 2. и члана 82. став 2. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број: 97/16 и 36/19 ), члана 37. став 2. тачка 2. и члана  

90. Статута општине Србац („Службени гласник 

општине Србац“ број: 5/17 и 8/17), Скупштина 

општине Србац на сједници одржаној дана 

26.01.2021. године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

о одређивању износа новчаног учешћа 

родитеља за боравак дјеце у ЈУ Дјечији вртић 

„Наша радост“ Србац за 2021. годину  

 

       Члан 1. 

 

Овом Одлуком Скупштина општине Србац одређује 

износ новчаног учешћа родитеља за боравак дјеце у 

ЈУ Дјечији вртић „Наша радост“ Србац како слиједи: 

 

 

Ред. 

Бр. 
КАТЕГОРИЈА 

БРОЈ 

ДЈЕЦЕ 
ЦИЈЕНА 

1. 

Родитељи 

(запослени и 

незапослени) 

1 дијете 120,00 КМ 

2 дјеце 200,00 КМ 

3 дјеце 240,00 КМ 

2. 
Самохрани 

родитељи 

1 дијете 90,00 КМ 

3. 
Родитељи РВИ I 

– IV категорије 

1 дијете 60,00 КМ 

 

 

Члан 2.        

 

Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да важи 

Одлука број 01-022-83/19 објављена у „Службеном 

гласнику општине Србац“,  број 5/19 од 16.04.2019. 

године. 
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Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Србац“. 

 

Број: 01-022-12/21 

Датум: 26.01.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Милош Будић,с.р. 

______________________________________________ 
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На основу члана 39. став 2. тачка 2. и члана 82. став 2. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 37. 

став 2. тачка 2. и члана 90. Статута општине Србац 

(„Службени гласник општине Србац“, број: 5/17 и 

8/17), члана 149. Пословника о раду Скупштине 

општине Србац („Службени гласник општине 

Србац“, број: 7/17 и 4/18), Скупштина општине Србац 

на сједници одржаној дана 26.01.2021. године 

донијела је    

 

 О Д Л У К У 

о усвајању Плана имплементације развојних 

пројеката  општине Србац за период 2021-2023. 

године 

 

Члан 1. 

 

Овом Одлуком Скупштина општине Србац усваја 

План имплементације развојних пројеката општине 

Србац за период 2021-2023. године. 

 

Члан 2. 
 

План имплементације развојних пројеката општине 

Србац за период 2021-2023. године је саставни дио 

ове Одлуке и за његову реализацију задужују се: 

Одјељење за привреду, пољопривреду и друштвене 

дјелатности, Одјељење за просторно уређење и 

стамбено-комуналне дјелатности, Одјељење за општу 

управу и Одјељење за финансије. 

 

Члан 3. 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Србац“. 

 

Број: 01-022-13/21 

Датум: 26.01.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Милош Будић,с.р. 

______________________________________________ 
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Opština: Srbac  Plan implementacije i indikativni finansijski okvir za 2021-2023. godina            

Veza sa 
strateški

m i 
sektorski

m 
ciljem/ 

ciljevima 

Projekat / mjera 
(vrijeme trajanja) 

Ukupni ishodi Ukupni 
orijent. 

izdaci (do 
završetka 
projekta) 

Ukupni 
predviđeni 

izdaci  (za III 
godine) 

Finansiranje iz budžeta JLS Finansiranje iz ostalih izvora     Nosioci 
implementacije 

Veza sa 
budžetom i/ili 

oznaka 
eksternog 

izvora 
finansiranja 

Opštinska služba 
odgovorna za 

praćenje 

Godina 
početka 
impl. i A-

E 
klasifika

cija 

Ozna
ka 

sekto
ra 

     Pregled po godinama Struktura ostalih izvora za I.god.    Pregled ostalih izvora po godinama     

     god. I god. II god. III ukupno 
(I+II+III) 

Kredit Entitet Država Javna 
preduzeća 

Privatni 
izvori 

IPA Donatori Ostalo god. I god. II god. III ukupno (I+II+III)     

                          

1 2 3 4 5=9+21 6 7 8 9=6+7+8 10 11 12 13 14 15 16 17 18=Zbir 10-
17 

19 20 21=18+19+20 22 23 24 25 26 

SC1/Sec 
1.1. 

Izrada i realizacija 
plana promocije Srpca 
kao investicione 
lokacije (2021-2023) 

Najmanje 100 
promotivnih brošura 
distribuirano u toku 
godine 
Najmanje 20 
uspostavljenih 
kontakata sa 
potencijalnim 
investitorima do 2023. 
godine 
Najmanje 10 investitora 
koji su izrazili 
interesovanje za 
ulaganja na području 
opštine Srbac do 2023. 
godine 

9.000 9.000 3.000 3.000 3.000 9.000         0   0 JLS 412700 Odjeljenje za 
privredu, 
poljoprivredu i 
društvene 
djelatnosti 

2021 ES 

SC1/Sec 
1.1. 

Razvoj privredne 
saradnje sa 
dijasporom (2021-
2023) 

Najmanje 4 investitora iz 
dijaspore izrazilo interes 
za ulaganje na teritoriji 
Opštine do 2023. godine 

3.000 3.000 1.000 1.000 1.000 3.000         0   0 JLS 412900 Odjeljenje za 
privredu, 
poljoprivredu i 
društvene 
djelatnosti 

2021 ES 

SC1/Sec 
1.2. 

Unapređenje 
obrazovnih programa 
srednje škole u skladu 
sa potrebama 
privrede (2021-2023) 

Najmanje 20 učenika 
upisano na novi smjer 
do 2023.  
Najmanje 20 učenika 
pohađa unapređene 
programe prakse od 
2021. godine 
Unapređena praksa u 
jednom programu 
obrazovanja u srednjoj 
školi 

0 0    0         0   0 JLS Interni resursi Odjeljenje za 
privredu, 
poljoprivredu i 
društvene 
djelatnosti 

2021 ES 

SC1/Sec 
1.2. 

Organizovanje obuka i 
prekvalifikacija u 
skladu sa potrebama 
privrede (2023) 

Najmanje 15 polaznika 
obuka osposobljeno za 
obavljanje poslova u 
industrijskim 
preduzećima u skladu sa 
trenutnim potrebama 
privrednih subjekata do 
2023. godine 

30.000 30.000   10.000 10.000         0  20.000 20.000 JLS 414100, 
donatori 

Odjeljenje za 
privredu, 
poljoprivredu i 
društvene 
djelatnosti 

2023 (A) ES 

SC1/Sec 
1.3. 

Uspostavljanje 
kapaciteta za 
skladištenje, sortiranje 
i pakovanje 
poljoprivrednih 
proizvoda (2021-2023) 

Najmanje 20 
proizvođača koristi 
kapacitete za 
skladištenje u 
hladnjačama, sortiranje i 
pakovanje do 2023. 
godine 
Najmanje 20 t 
uskladištenih proizvoda 
godišnje do 2023. 
godine 

230.000 230.000    0       30.000  30.000 100.000 100.000 230.000 JLS Privredni 
subjekti, 
donatori 

Odjeljenje za 
privredu, 
poljoprivredu i 
društvene 
djelatnosti 

2021 (B) ES 

SC1/Sec 
1.3. 

Mjera: Organizovanje 
obuka i savjetovanja 
za poljoprivredne 
prozvođače (2021-
2023) 

Najmanje 70% polaznika 
obuke dalo pozitivnu 
ocjenu kvaliteta 
realizovane obuke 
(mjereno anketom sa 
ostvarenom 
minimalnom 
prosječnom ocjenom 3 
na skali od 1-5) 

0 0    0         0   0 JLS interni resursi Odjeljenje za 
privredu, 
poljoprivredu i 
društvene 
djelatnosti 

2021 ES 
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SC1/Sec 
1.3. 

Izgradnja sistema za 
navodnjavanje (2021-
2023) 

Do 2023. godine 
povećan prinos na 
navodnjavanim 
površinama za 10% u 
odnosu na period prije 
instalacije sistema 

200.000 200.000 10.000 10.000 10.000 30.000  50.000   20.000    70.000 50.000 50.000 170.000 JLS 416100, MPVŠ, 
poljoprivredni 
proizvođači 

Odjeljenje za 
privredu, 
poljoprivredu i 
društvene 
djelatnosti 

2021 ES 

SC1/Sec 
1.3. 

Izgradnja kapaciteta 
za plasteničku 
proizvodnju (2021-
2023) 

Povećani prinosi 
plasteničke proizvodnje 
za 10% do 2023. godine 
u odnosu na 2021. 
godinu 

130.000 130.000 20.000 20.000 20.000 60.000  20.000   10.000    30.000 20.000 20.000 70.000 JLS 416100, MPVŠ, 
poljoprivredni 
proizvođači 

Odjeljenje za 
privredu, 
poljoprivredu i 
društvene 
djelatnosti 

2021 ES 

SC2/Sec 
2.1. 

Izrada prostorno-
planske 
dokumentacije (2021-
2023) 

Izrađen Prostorni plan 
opštine Srbac do 2023. 
godine 

60.000 60.000 10.000 20.000 30.000 60.000         0   0 JLS 511700 Odjeljenje za 
prostorno 
uređenje i 
stambeno-
komunalne 
djelatnosti 

2021 DS 

SC2/Sec 
2.1. 

Proširenje vodovodne 
mreže i uspostavljanje 
mehanizama kontrole 
kvaliteta vode (2021-
2023) 

Naselja Ćukali, Župski 
Razboj, Razboj Lijevče, 
Kukulje i Lilić priključeni 
na gradsku vodovodnu 
mrežu do 2023. godine 
Mjerenje kvaliteta vode 
u vodovodnoj mreži se 
redovno obavlja 
najmanje tri puta 
mjesečno 

370.000 370.000 40.000 40.000 40.000 120.000       50.000  50.000 100.000 100.000 250.000 JLS 511100, JKP, 
građani, 
donatori 

Odjeljenje za 
prostorno 
uređenje i 
stambeno-
komunalne 
djelatnosti 

2021 (B) DS 

SC2/Sec 
2.1. 

Proširenje mreže 
asfaltiranih 
saobraćajnica u 
ruralnim područjima 
(2021-2023) 

Preko 1000 stanovnika 
ruralnih naselja Srđevići, 
Ćukali, Glamočani, 
Kobaš, Selo Srbac koristi 
asfaltirane saobraćajnice 
u navedenim naseljima 
do 2023. godine 

1.700.000 1.700.000 100.000 100.000 100.000 300.000       400.000  400.000 500.000 500.000 1.400.000 JLS 511200, resorna 
ministarstva, JP, 
donatori 

Odjeljenje za 
prostorno 
uređenje i 
stambeno-
komunalne 
djelatnosti 

2021 DS 

SC2/Sec 
2.1. 

Unapređenje elektro-
energetske mreže u 
južnom dijelu opštine 
Srbac (2021-2023) 

Privredni subjekti i 
domaćinstva u južnom 
dijelu opštine imaju 
redovno snabdijevanje 
el. energijom do 2023. 
godine  

1.500.000 1.500.000    0    500.000     500.000 500.000 500.000 1.500.000 JLS Elektrodistribuci
ja 

Odjeljenje za 
prostorno 
uređenje i 
stambeno-
komunalne 
djelatnosti 

2021 (B) DS 

SC2/Sec 
2.2. 

Uređenje kanalske 
mreže i regulacija 
vodotokova (2021-
2023) 

Uređeno najmanje 4 km 
kanalske mreze 
Smanjen broj 
intervencija TVJ u 
aktivnostima zaštite od 
poplava za 25% do 2023. 
godine u odnosu na 
2021. godinu 

120.000 120.000 10.000 10.000 10.000 30.000  30.000       30.000 30.000 30.000 90.000 JLS 412500, resorno 
ministarstvo, 
strani donatori 

Odjeljenje za 
prostorno 
uređenje i 
stambeno-
komunalne 
djelatnosti 

2021 DS 

SC2/Sec 
2.2. 

Rekonstrukcija 
Savskog i Vrbaskog 
nasipa (2021-2023) 

Rekonstruisano 
najmanje 5 km nasipa  
Smanjen broj 
intervencija TVJ u 
aktivnostima zaštite od 
poplava za 20% do 2023. 
godine u odnosu na 
2021. godinu 

1.000.000 1.000.000    0       1.000.000  1.000.000   1.000.000 JLS resorno 
ministarstvo, 
strani donatori 

Odjeljenje za 
prostorno 
uređenje i 
stambeno-
komunalne 
djelatnosti 

2021 DS 

SC2/Sec 
2.3. 

Obezbjeđenje uslova 
za rad NVO/UG (2021-
2023) 

Povećan broj NVO za 
10% i broj aktivnih 
članova NVO za 25% do 
2023. godine 

75.000 75.000 20.000 20.000 20.000 60.000       5.000  5.000 5.000 5.000 15.000 JLS 415200, 
donatori 

Odjeljenje za 
privredu, 
poljoprivredu i 
društvene 
djelatnosti 

2021 DS 

SC2/Sec 
2.3. 

Poboljšanje uslova 
rada u obrazovnim i 
kulturnim 
institucijama (2021-
2023) 

Povećan broj aktivnih 
članova kulturnih i 
sportskih društava za 5% 
godišnje do 2023. 
godine 
Rekonstruisano i 
didaktičkim sredstvima 
opremljeno najmanje 5 
prostorija u obrazovnim 
institucijama na 
području opštine do 
2023. godine 

112.500 112.500 12.500 12.500 12.500 37.500  25.000       25.000 25.000 25.000 75.000 JLS 511300, MPK Odjeljenje za 
privredu, 
poljoprivredu i 
društvene 
djelatnosti 

2021 DS 

SC2/Sec 
2.3. 

Promocija sportskih i 
kulturnih aktivnosti 
(2021-2023) 

Povećan broj aktivnih 
članova kulturnih i 
sportskih društava za 5% 
godišnje do 2023. 
godine 

135.000 135.000 30.000 30.000 30.000 90.000  10.000     5.000  15.000 15.000 15.000 45.000 JLS 415200, resorna 
ministarstva, 
donatori 

Odjeljenje za 
privredu, 
poljoprivredu i 
društvene 
djelatnosti 

2021 DS 
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SC2/Sec 
2.3. 

Unaprijeđena podrška 
i prilagođena 
infrastruktura za 
socijalno ugrožene 
kategorije 
stanovništva (2021-
2023) 

Stambeno zbrinute 
najmanje 5 socijalno 
ugrožene porodice do 
2023. godine 
 
Najmanje 100 korisnika 
dobilo podršku u sklopu 
nove uvedene mjere 
podrške socijalno 
ugroženom stanovništvu 
do 2023. godine 

960.000 960.000 100.000 100.000 100.000 300.000  200.000     20.000  220.000 220.000 220.000 660.000 JLS 416100, 
Ministarstvo 
ZSC, donatori 

Odjeljenje za 
opštu upravu 

2021 DS 

SC3/Sec 
3.1. 

Izrada i revizija 
Programa sanitarne  
zaštite izvorišta na 
području opštine 
(2021-2023) 

Usvojena odluka o zaštiti 
izvorišta Kobaš i odluka 
o zaštiti izvorišta 
Prijebljezi do 2023. 
godine 

20.000 20.000  5.000 5.000 10.000         0 5.000 5.000 10.000 JLS budžet opštine, 
donatori, JKP 

Odjeljenje za 
prostorno 
uređenje i 
stambeno-
komunalne 
djelatnosti 

2021 (A) SO 

SC3/Sec 
3.1. 

Obilježavanje zona 
zaštite (2021-2023) 

Obilježene zone zaštite 
izvorišta Prijebljezi, 
Kobaš i Vrijeska do 2023. 
godine 

10.000 10.000    0         0 5.000 5.000 10.000 JLS Donatori, JKP Odjeljenje za 
prostorno 
uređenje i 
stambeno-
komunalne 
djelatnosti 

2021 (A) SO 

SC3/Sec 
3.1. 

Regulacija rukavca 
rijeke Vrijeska unutar 
uže zone sanitarne 
zaštite (2021-2023) 

Zaštićeno izvorište 
Vrijeska od uticaja 
površinskih tokova do 
2023. godine 

40.000 40.000    0         0 20.000 20.000 40.000 JLS JKP, FZZS i EE, 
donatori 

Odjeljenje za 
prostorno 
uređenje i 
stambeno-
komunalne 
djelatnosti 

2021 (B) SO 

SC3/Sec 
3.2. 

Izgradnja sortirnice 
(2021-2023) 

Najmanje 10% čvrstog 
otpada se sortira do 
2023. godine  
Smanjeni troškovi 
odvoza otpada KP 
„Komunalac“ a.d. Srbac 
u Ramiće za 20% do 
2023. godine 

70.000 70.000    0    70.000     70.000   70.000 JLS JKP, donatori Odjeljenje za 
prostorno 
uređenje i 
stambeno-
komunalne 
djelatnosti 

2021 (A) SO 

SC3/Sec 
3.2. 

Unapređenje 
tehničkih kapaciteta 
KP Komunalac Srbac 
(2021-2023) 

Smanjeni troškovi 
poslovanja KP 
„Komunalac“ a.d. Srbac 
za 20% do kraja 2023. 

90.000 90.000    0    50.000     50.000 20.000 20.000 90.000 JLS JKP, FZZS i EE Odjeljenje za 
prostorno 
uređenje i 
stambeno-
komunalne 
djelatnosti 

2021 (B) SO 

SC3/Sec 
3.3. 

Sanacija objekata u 
javnom sektoru u cilju 
postizanja energetske 
efikasnosti (2021-
2023) 

Smanjena potrošnja 
energenta za 
zagrijavanje javnih 
objekata za 20% do 
2023. u odnosu na 2021. 
godinu 

250.000 250.000    0       50.000  50.000 100.000 100.000 250.000 JLS Donatori, 
resorna 
ministarstva 

Odjeljenje za 
prostorno 
uređenje i 
stambeno-
komunalne 
djelatnosti 

2021 (A) SO 

SC3/Sec 
3.3. 

Poboljšanje 
energetske efikasnosti 
gradske rasvjete 
(2021-2023) 

Zamijenjeno 30% 
elemenata javne 
rasvjete novim koji su 
energetski efikasniji 
Smanjeni rashodi 
opštine Srbac za javnu 
rasvjetu za 20% u 2023. 
u odnosu na 2021.  

180.000 180.000 20.000 20.000 20.000 60.000       80.000  80.000 20.000 20.000 120.000 JLS Donatori, IRB RS Odjeljenje za 
prostorno 
uređenje i 
stambeno-
komunalne 
djelatnosti 

2021 (C) SO 

U K U P N O:         
7.294.500  

             
7.294.500  

          
376.500  

          
391.500  

          
411.500  

      
1.179.500  

                         
-  

          
335.000  

                         
-  

          
620.000  

            
30.000  

                         
-  

      
1.640.000  

                         
-  

         
2.625.000  

      
1.735.000  

      
1.755.000  

             
6.115.000  
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На основу члана 39. став 2. тачка 2. и члана 82. став 2. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 1., 2., 

3., 7. и 11. Закона о комуналним таксама („Службени 

гласник Републике Српске“, број 4/12 и 123/20), члана 

37. став 2. тачка 2. и члана 90. Статута општине 

Србац („Службени гласник општине Србац“, број 

5/17 и 8/17), члана 149. Пословника о раду 

Скупштине општине Србац („Службени гласник 

општине Србац“, број 7/17 и 4/18), Скупштина 

општине Србац на сједници одржаној дана 

26.01.2021. године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

о измјенама и допунама Одлуке о комуналним 

таксама 

 

Члан 1. 

 

У Одлуци о комуналним таксама („Службени гласник 

општине Србац“, број 1/13, 9/13, 2/14 и 9/20), у члану 

4. тачке г), д), е) ж) и и) бришу се. 

Досадашња тачка з) постаје тачка в). 

 

Члан 2. 

 

У члану 9. у ставу 1. тачка д) мијења се и гласи: 

„д)удружења од јавног интереса за Републику Српску, 

а којима је то својство признато у складу са актом 

којим се уређује додјела и престанак статуса 

удружења од јавног интереса“. 

 

У тачки ђ) тачка на крају текста замјењује се запетом 

и додају се ријечи: 

„особе са инвалидитетом које имају 80% 

инвалидитета и особе са тјелесним оштећењем од 70-

100%, родитељ или старатељ који има статус лица 

које се стара о лицу са инвалидитетом, односно лице 

којем је рјешењем тај статус утврђен“, 

а послије тачке е) додају се нове тачке ж) и з), које 

гласе: 

„ж)предузетници који, у смислу закона којим се 

уређује порез на доходак, имају статус малог 

предузетника,, 

з)обвезници комуналних такса за 12 мјесеци од 

регистрације“. 

Члан 3. 

 

У члану 10. у ставу 2. ријечи „тачка б) до и)“ 

мијењају се ријечима „тачка б) и в)“. 

 

Члан 4. 

 

Члан 11. мијења се и гласи: 

„Инспекцијски надзор над спровођењем члана 4. 

тачка б) и в) врши Одјељење за инспекцијске послове 

Општинске управе општине Србац, а надзор над 

спровођењем члана 4. тачка а) Одлуке врши Пореска 

управа Републике Српске – Подручна јединица 

Србац“. 

Члан 5. 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Србац“. 

 

Број: 01-022-14/21 

Датум: 26.01.2021. године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Милош Будић,с.р. 

______________________________________________ 
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На основу члана 39. став 2. тачка 2. и члана 82. став 2. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16 и 36/19), чланa 39. 

став 3. и члана 40. став 1. Закона о уређењу простора 

и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, 

број 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), члана 37. став 2. 

тачка 2. и члана 90. Статута Општине Србац 

(„Службени гласник Општине Србац“, број 5/17 и 

8/17), у вези са чланом 149. Пословника о раду 

Скупштине општине Србац („Службени гласник 

општине Србац“, број 5/17 и 4/18), Скупштина 

општине Србац на сједници одржаној дана 

26.01.2021. године, донијела је     

 

О Д Л У К У 

о приступању изради измјене Урбанистичког 

пројекта „Спортска дворана и трговачки центар“ 

у К.О. Србац Мјесто 

 

Члан 1. 

 

Приступа се изради измјене Урбанистичког пројекта 

„Спортска дворана и трговачки центар“ у К.О. Србац 

Мјесто. 

Члан 2. 

 

Урбанистичким пројектом ће бити обухваћен простор 

уз улицу Данка Митрова тј. парцеле означене као 

к.ч.н.бр. 357/1, 358/1, 359/2, 359/4, 359/5, 359/7 и 

361/2 К.О. Србац Мјесто, а који је приказан на карти 

у прилогу ове одлуке. 

 

Члан 3. 

 

Период за који се утврђују плански параметри је до 

2031. године. 

Члан 4. 

 

За израду измјене Урбанистичког пројекта, 

дефинишу се сљедеће смјернице:  
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Урбанистички пројекат израдити у складу са 

одредбама Закона о уређењу простора и грађењу, 

Правилника о начину израдe, садржају и формирању 

докумената просторног уређења, Правилника о 

општим правилима урбанистичке регулације и 

парцелације, те другим прописима из посебних 

области релевантних за планирање и уређење 

простора (саобраћај, снабдијевање водом и 

енергијом, телекомуникације, заштита од природних 

непогода и техничких инцидената, заштита ваздуха, 

воде, тла, природних вриједности, културних добара, 

пољопривредног и шумског земљишта, и других 

елемената животне средине и друго).  

 

Приликом израде измјене Урбанистичког пројекта 

потребно је водити рачуна о јавном интересу и 

општим и посебним циљевима просторног развоја.  

 

Носилац израде обавезан је обезбиједити 

усаглашеност измјене Урбанистичког пројекта у току 

његове израде, са документом просторног уређења 

ширег подручја, као и програмским елементима који 

му буду достављени од стране носиоца припреме.  

 

Члан 5. 

 

Рок за израду планског документа  је 45 дана од дана 

потписивања  уговора са носиоцем израде измјене 

Урбанистичког пројекта.  

Члан 6. 

 

Садржај Урбанистичког пројекта начелно је одређен 

чланом 36. Закона о уређењу простора и грађењу 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 40/13, 

106/15, 3/16 и 84/19), а детаљније одредбама 

Правилника о начину израде, садржају и формирању 

докумената просторног уређења члан 161. до 168. 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 69/13).  

Члан 7. 

 

Носилац припреме измјене Урбанистичког пројекта 

након спроведене процедуре утврђује нацрт 

Урбанистичког пројекта и мјесто, вријеме и начин 

његовог излагања на јавни увид.  

Нацрт измјене Урбанистичког пројекта биће стављен 

на јавни увид у трајању од 30 дана, у просторијама 

носиоца припреме и носиоца израде.  

О мјесту, времену и начину излагања нацрта измјене 

Урбанистичког пројекта на јавни увид, јавност и 

власници непокретности ће бити обавијештени 

огласом објављеним у најмање два средства јавног 

информисања, најмање два пута, с тим да ће прва 

обавјест бити објављена 8 дана прије почетка  јавног 

увида, а друга 15 дана од почетка излагања нацрта на 

јавни увид.  

Носилац израде обавезан је да размотри све 

примједбе, приједлоге и мишљења, који су 

достављени током јавног увида и да прије 

утврђивања приједлога измјене Урбанистичког 

пројекта о њима заузме свој став, који у писаној 

форми доставља носиоцу припреме и лицима која су 

доставила своје приједлоге, примједбе и мишљења.  

Став носиоца израде измјене Урбанистичког пројекта 

о примједбама, приједлозима и мишљењима разматра 

се на јавној расправи.  

Приједлог измјене Урбанистичког пројекта утврдиће 

носилац припреме у складу са закључцима утврђеним 

на стручној расправи, одржаној у складу са 

одредбама члана 48. Закона о уређењу простора и 

грађењу.  

Члан 8. 

 

Средства потребна за израду измјене Урбанистичког 

пројекта и трошкове у поступку његовог доношења 

обезбиједиће заинтересованa странка. 

Члан 9. 

Носилац припреме измјене Урбанистичког пројекта 

је Одјељење за просторно уређење и стамбено - 

комуналне дјелатности Општинске управе Општине 

Србац.  

Члан 10. 

 

Носилац израде измјене Урбанистичког пројекта 

биће правно лице који има одговарајућу лиценцу за 

израду ове врсте документа просторног уређења.  

Члан 11. 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Србац“. 

 
Број: 01-022-15/21 

Датум: 26.01.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Милош Будић,с.р. 
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На основу члана 39. и 82. став 2. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број: 97/16 и 36/19), члана 80. Закона о уређењу 

простора и грађењу („Службени гласник Републике 
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Српске“, број: 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19) и члана 37. 

и 90. Статута општине Србац („Службени гласник 

општине Србац“, број: 5/17 и 8/17) и члана 149. 

Пословника о раду Скупштине општине Србац 

(„Службени гласник општине Србац“, број: 7/17 и 

4/18), Скупштина општине Србац, на сједници 

одржаној 26.01.2021. године, донијела је 

О Д Л У К У 

о утврђивању просјечне коначне грађевинске 

цијене једног м² корисне површине стамбеног и 

пословног простора за подручје општине Србац за 

2021. годину 

 

Члан 1. 

 

Овом Одлуком утврђује се да просјечна коначна 

цијена једног м² корисне површине стамбеног и 

пословног простора за подручје општине Србац 

износи 600,00КМ. 

Члан 2. 

 

Цијена утврђена чланом 1. Одлуке служиће као основ 

за израчунавање висине ренте и других накнада 

утврђених Законом о уређењу простора и грађењу 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 40/13, 

106/15, 3/16 и 84/19) и другим прописима. 

 
Члан 3. 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Општине 

Србац“.  

 

Број: 01-022-16/21 

Датум: 26.01.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Милош Будић,с.р. 

______________________________________________ 
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На основу члана 69. став 1. и члана 73. став 2. Закона 

о уређењу простора и грађењу („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), 

члана 39. и 82. став 2. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), 

члана 37. и 90. Статута Општине Србац („Службени 

гласник oпштине Србац“, број 5/17 и 8/17) и члана 

149. Пословника о раду Скупштине општине Србац 

(„Службени гласник општине Србац“, број: 7/17 и 

4/18), Скупштина општине Србац на сједници 

одржаној дана 26.01.2021. године, донијела је     

 

ОДЛУКУ 

о висини накнаде за трошкове уређења 

грађевинског земљишта за 2021.годину 

 

Члан 1. 

 

Овом Одлуком се утврђује висина накнаде за 

трошкове уређења грађевинског земљишта за 1 m² 

(један метар квадратни) корисне површине објекта за 

подручје гдје је донесен спроведбени документ 

просторног уређења и за подручја за који није 

донесен документ просторног уређења. 

 

Члан 2. 
 

Трошкови уређења грађевинског земљишта 

израчунати према одредбама Закона о уређењу 

простора и грађењу, Правилника о обрачуну накнаде 

трошкова уређења градског грађевинског земљишта 

и Уредбе о условима, начину обрачуна и плаћању 

накнаде за легализацију објеката, износе просјечно 

192,32КМ/ m². 

Члан 3. 

 

Висина накнаде за трошкове уређења грађевинског 

земљишта утврђује се по јединици корисне површине 

објекта (KM/ m²) садржане у пројекту на основу којег 

се издају дозволе и то у процентима од износа 

трошкова уређења грађевинског земљишта који је 

утврђен у члану 2. ове одлуке, према зонама и то: 

-  за прву зону ...2,00 % ,  што износи 3,84КМ/m², 

- за другу зону ...1,60 %, што износи 3,07КМ/m², 

- за трећу зону ... 1,30 %, што износи 2,50КМ/m², 

- за четврту зону..1,00 %, што износи 1,92КМ/m², 

- за пету зону..... 0,70 %, што износи 1,34КМ/m², 

- за шесту .......... 0,40 %, што износи 0,76КМ/m², 

 

Члан 4. 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Србац 

 

 Број: 01-022-17/21 

Датум: 26.01.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Милош Будић,с.р. 

______________________________________________ 
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На основу члана 39. став 2. тачка 2. и члана 82. став 2. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 348. 

Закона о стварним правима („Службени гласник 

Републике Српске“, број 124/08, 58/09, 95/11 и 60/15), 

члана 16. Одлуке о уређењу простора и грађевинском 

земљишту („Службени гласник општине Србац“, број 

9/17 и 2/18), члана 4. Правилника о поступку јавног 

конкурса за располагање непокретностима у својини 

Републике Српске и јединица локалне самоуправе 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 20/12), 
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члана 37. став 2. тачка 2. и члана 90. Статута општине 

Србац („Службени гласник општине Србац“, број 

5/17 и 8/17), у складу са чланом 149. Пословника о 

раду Скупштине општине Србац („Службени гласник 

општине Србац“, број 7/17 и 4/18), Скупштина 

општине Србац на сједници одржаној дана 

26.01.2021. године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

о приступању продаји неизграђеног грађевинског 

земљишта у Индустријској зони у К.О. Црнаја 

 

Члан 1. 

Приступа се продаји неизграђеног грађевинског 

земљишта у својини Општине Србац у Индустријској 

зони у К.О. Црнаја путем усменог јавног надметања – 

лицитације, за изградњу пословно-производног 

објекта, намјене производња текстила и текстилних 

производа, означено са:  

 

-к.ч.н.бр. 146/4, Црнаја, њива 5. класе, површине 2724 

m2, уписана у лист непокретности број 55, К.О. 

Црнаја, право својине Општина Србац са 1/1 дијела, 

по почетној цијени од 0,70 КМ/m2, са минималним 

коефицијентом изграђености од 0,10%. 

 

Члан 2. 

На основу ове oдлуке провести поступак лицитације 

између општине Србац, као продавца и купца, те 

прибавити позитивно мишљење Правобранилаштва 

Републике Српске прије закључивања нотарски 

обрађеног уговора о продаји. 

 

Члан 3. 

Овлашћује се Начелник општине Србац да по 

проведеном поступку лицитације потпише уговор са 

најповољнијим понуђачем, са прецизираним правима 

и обавезама уговорних страна. 

                                                                 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Србац“. 

 
Број: 01-022-18/21 

Датум: 26.01.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Милош Будић,с.р. 
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На основу члана 39. став 2. тачка 2. и 13. и члана 82. 

став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 

348. став 4. Закона о стварним правима („Службени 

гласник Републике Српске“, број 124/08, 58/09, 95/11, 

60/15 и 107/19), члана 37. став 2. тачка 2. и члана 90. 

Статута општине Србац („Службени гласник 

општине Србац“, број 5/17 и 8/17), у складу са 

чланом 149. Пословника о раду Скупштине општине 

Србац („Службени гласник општине Србац“, број 

7/17 и 4/18), Скупштина општине Србац на сједници 

одржаној дана 26.01.2021. године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

о замјени неизграђеног грађевинског земљишта 

Општине Србац  за грађевинско земљиште Божић 

Добрице и Божић Стојана из Српца 

 

Члан 1. 

Даје се у замјену неизграђено грађевинско земљиште 

општине Србац, означено са: 

 

-к.ч.н.бр. 531/80, Ракоштак, њива, површине 581 m2, 

уписана у ПЛ 25, К.О. Расавац, посјед Општина 

Србац са 1/1 дијела, а којој по земљишној књизи 

одговара к.ч.ст.бр. 464/41, површине 581 m2, уписана 

у зк.ул.бр. 1218, К.О. Инађол, својина Општина 

Србац са 1/1 дијела, 

 

за грађевинско земљиште Божић Добрице и Божић 

Стојана из Српца, укупне површине 1051 m2, 

означено са: 

 

-к.ч.н.бр. 1292/15, Брдо, њива, површине 652 m2, и 

к.ч.н.бр. 1292/17, њива, 6. класе, површине 399 m2, 

обе уписане у ПЛ 679, К.О. Србац Село, посјед 

Божић (Мирослава) Добрица и Божић (Мирослава) 

Стојан са 1/2 дијела, а којима по земљишној књизи 

одговара к.ч.ст.бр. 33/1, Брдо, њива, површине 1051 

m2, уписана у зк.ул.бр. 1850, К.О. Србац, својина 

Божић (Мирослава) Добрица и Божић (Мирослава) 

Стојан са 1/2 дијела.  

Члан 2. 

Овлашћује се Начелник општине Србац да у циљу 

реализације ове Одлуке потпише Уговор о замјени 

земљишта из члана 1. oдлуке, а након прибављања 

позитивног мишљења Правобранилаштва Републике 

Српске. 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у Службеном гласнику општине Србац. 

 

Број: 01-022-19/21 

Датум: 26.01.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Милош Будић,с.р. 

______________________________________________ 
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На основу члана 39. став 2. тачка 2. и члана 82. став 2. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 348. 

Закона о стварним правима („Службени гласник 

Републике Српске“, број 124/08, 58/09, 95/11, 60/15 и 
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107/19), члана 4. Правилника о поступку јавног 

конкурса за располагање непокретностима у својини 

Републике Српске и јединица локалне самоуправе 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 20/12), 

члана 37. став 2. тачка 2. и члана 90. Статута општине 

Србац („Службени гласник општине Србац“, број 

5/17 и 8/17), у складу са чланом 149. Пословника о 

раду Скупштине општине Србац („Службени гласник 

општине Србац“, број 7/17 и 4/18), Скупштина 

општине Србац на сједници одржаној дана 

26.01.2021. године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

о продаји неизграђеног грађевинског земљишта у 

К.О. Србац Село Шаула Жељку из Српца 

 

Члан 1. 

Продаје се Шаула Жељку из Српца неизграђено 

грађевинско земљиште у својини Општине Србац у 

К.О. Србац Село за изградњу помоћног објекта, као 

најповољнијем купцу утврђеним у поступку јавног 

надметања дана 24.09.2020. године, у складу са 

Одлуком о приступању продаји неизграђеног 

грађевинског земљишта у К.О. Србац Село, број 01-

022-112/20 од 25.08.2020. године („Службени гласник 

општине Србац“, број 13/20), означено са:  

 

-к.ч.н.бр. 1226/21, Орашник, њива, површине 172 m2, 

уписана у ПЛ 64, К.О. Србац Село, посјед општина 

Србац са 1/1 дијела, а којој по земљишној књизи 

одговара к.ч.ст.бр. 233/22, Чардачиште, ораница, 

површине 172 m2, уписана у зк.ул.бр. 1603, К.О. 

Србац, својина општине Србац са 1/1 дијела, по 

цијени од 10,05 КМ/m2, односно за купопродајну 

цијену од 1.728,60 КМ. 

 

Члан 2. 

О купопродаји некретнине из члана 1. ове Одлуке, 

након прибављеног позитивног мишљења 

Правобранилаштва Републике Српске, закључиће се 

купопродајни уговор између Општине Србац, као 

продавца, и Шаула Жељке из Српца, као купца, којим 

ће се прецизирати међусобна права и обавезе 

уговорних страна. 

Члан 3. 

Овлашћује се Начелник општине да у име Општине 

закључи уговор о продаји земљишта из члана 1. ове 

Одлуке. 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Србац“. 

 

Број: 01-022-20/21 

Датум: 26.01.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Милош Будић,с.р. 

______________________________________________ 
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На основу члана 39. став 2. тачка 2. и члана 82. став 2. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 348. 

Закона о стварним правима („Службени гласник 

Републике Српске“, број 124/08, 58/09, 95/11, 60/15 и 

107/19), члана 4. Правилника о поступку јавног 

конкурса за располагање непокретностима у својини 

Републике Српске и јединица локалне самоуправе 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 20/12), 

члана 37. став 2. тачка 2. и члана 90. Статута општине 

Србац („Службени гласник општине Србац“, број 

5/17 и 8/17), у складу са чланом 149. Пословника о 

раду Скупштине општине Србац („Службени гласник 

општине Србац“, број 7/17 и 4/18), Скупштина 

општине Србац на сједници одржаној дана 

26.01.2021. године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

о продаји неизграђеног грађевинског земљишта у 

К.О. Расавац Ћулум Љубомиру из Српца 

 

Члан 1. 

Продаје се Ћулум Љубомиру из Српца неизграђено 

грађевинско земљиште у својини Општине Србац у 

К.О. Расавац за изградњу објеката стамбене намјене, 

као најповољнијем купцу утврђеним у поступку 

јавног надметања дана 24.09.2020. године, у складу са 

Одлуком о приступању продаји неизграђеног 

грађевинског земљишта у К.О. Расавац, број 01-022-

111/20 од 25.08.2020. године („Службени гласник 

општине Србац“, број 13/20), означено са:  

 

-к.ч.н.бр. 531/86, Ракоштак, њива, површине 549 m2, 

уписана у ПЛ 25, К.О. Расавац, посјед Општина 

Србац са 1/1 дијела, а којој по земљишној књизи 

одговара к.ч.ст.бр. 464/45, Подкућница, ораница, 

површине 549 m2, уписана у зк.ул.бр. 1218, К.О. 

Инађол, својина Општина Србац са 1/1 дијела, по 

цијени од 2,55 КМ/m2, односно за купопродајну 

цијену од 1.399,95 КМ, 

 

-к.ч.н.бр. 531/87, Ракоштак, њива, површине 619 m2, 

уписана у ПЛ 25, К.О. Расавац, посјед Општина 

Србац са 1/1 дијела, а којој по земљишној књизи 

одговара к.ч.ст.бр. 464/46, Подкућница, ораница, 

површине 619 m2, уписана у зк.ул.бр. 1218, К.О. 

Инађол, својина Општина Србац са 1/1 дијела, по 

цијени од 2,55 КМ/m2, односно за купопродајну 

цијену од 1.578,45 КМ. 

 

Члан 2. 

О купопродаји некретнина из члана 1. ове Одлуке, 

након прибављеног позитивног мишљења 

Правобранилаштва Републике Српске, закључиће се 

купопродајни уговор између Општине Србац, као 

продавца, и Ћулум Љубомира из Српца, као купца, 
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којим ће се прецизирати међусобна права и обавезе 

уговорних страна. 

Члан 3. 

Овлашћује се Начелник општине да у име Општине 

закључи уговор о продаји земљишта из члана 1. ове 

Одлуке. 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Србац“. 

 

Број: 01-022-21/21 

Датум: 26.01.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Милош Будић,с.р. 

______________________________________________ 
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На основу члана 39. став 2. тачка 2. и члана 82. став 2. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 348. 

Закона о стварним правима („Службени гласник 

Републике Српске“, број 124/08, 58/09, 95/11, 60/15 и 

107/19), члана 16. Одлуке о уређењу простора и 

грађевинском земљишту („Службени гласник 

општине Србац“, број 9/17 и 2/18), члана 4. 

Правилника о поступку јавног конкурса за 

располагање непокретностима у својини Републике 

Српске и јединица локалне самоуправе („Службени 

гласник Републике Српске“, број 20/12), члана 37. 

став 2. тачка 2. и члана 90. Статута општине Србац 

(„Службени гласник општине Србац“, број 5/17 и 

8/17), у складу са чланом 149. Пословника о раду 

Скупштине општине Србац („Службени гласник 

општине Србац“, број 7/17 и 4/18), Скупштина 

општине Србац на сједници одржаној дана 

26.01.2021. године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

о продаји неизграђеног грађевинског земљишта у 

К.О. Црнајa Рац Босиљки из Српца 

 

Члан 1. 

Продаје се Рац Босиљки из Српца неизграђено 

грађевинско земљиште у својини Општине Србац у 

К.О. Црнаја за изградњу производно-пословног 

објекта, као најповољнијем купцу утврђеним у 

поступку јавног надметања дана 24.09.2020. године, у 

складу са Одлуком о приступању продаји 

неизграђеног грађевинског земљишта у К.О. Црнаја, 

број 01-022-113/20 од 25.08.2020. године („Службени 

гласник општине Србац“, број 13/20), означено са:  

 

-к.ч.н.бр. 10/1, Црнаја, њива, површине 3112 m2, а 

којој по земљишнокњижном стању одговара к.ч.ст.бр. 

26/6, Брњавица, ораница, површине 3112 m2 и 

к.ч.н.бр. 10/10, Црнаја, њива, површине 87 m2, а којој 

по земљишнокњижном стању одговара к.ч.ст.бр. 

26/10, Брњавица, ораница, површине 87 m2, које чине 

блок парцелу, обе уписане у ПЛ 94, К.О. Црнаја, 

посјед Општина Србац са 1/1 дијела, односно 

зк.ул.бр. 157, К.О. Брњавица, својина Општина Србац 

са 1/1 дијела, за изградњу пословно-производног 

објекта, са минималним коефицијентом изграђености 

од 10%, по цијени од 0,75 КМ/m2, односно за 

купопродајну цијену од 2.399,25 КМ. 

 

Члан 2. 

О купопродаји некретнина из члана 1. ове Одлуке, 

након прибављеног позитивног мишљења 

Правобранилаштва Републике Српске, закључиће се 

купопродајни уговор између Општине Србац, као 

продавца, и Рац Босиљке из Српца, као купца, којим 

ће се прецизирати међусобна права и обавезе 

уговорних страна. 

 

Члан 3. 

Овлашћује се Начелник општине да у име Општине 

закључи уговор о продаји земљишта из члана 1. ове 

Одлуке. 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Србац“. 

 
Број: 01-022-22/21 

Датум: 26.01.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Милош Будић,с.р. 

______________________________________________ 
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На основу члана 39. став 2. тачка 2. и члана 82. став 2. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 348. 

Закона о стварним правима („Службени гласник 

Републике Српске“, број 124/08, 58/09, 95/11, 60/15 и 

107/19), члана 4. Правилника о поступку јавног 

конкурса за располагање непокретностима у својини 

Републике Српске и јединица локалне самоуправе 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 20/12), 

члана 37. став 2. тачка 2. и члана 90. Статута општине 

Србац („Службени гласник општине Србац“, број 

5/17 и 8/17), у складу са чланом 149. Пословника о 

раду Скупштине општине Србац („Службени гласник 

општине Србац“, број 7/17 и 4/18), Скупштина 

општине Србац на сједници одржаној дана 

26.01.2021. године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

о продаји неизграђеног грађевинског земљишта у 

К.О. Расавац Алексић Драгану из Ћукала 
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Члан 1. 

Продаје се Алексић Драгану из Ћукала неизграђено 

грађевинско земљиште у својини Општине Србац у 

К.О. Расавац за изградњу објекта стамбене намјене, 

као најповољнијем купцу утврђеним у поступку 

јавног надметања дана 29.09.2020. године, у складу са 

Одлуком о приступању продаји неизграђеног 

грађевинског земљишта у К.О. Расавац, број 01-022-

111/20 од 25.08.2020. године („Службени гласник 

општине Србац“, број 13/20), означено са:  

 

-к.ч.н.бр. 531/37, „Ракоштак“, њива, 5. класе, 

површине 977 m2, уписана у ПЛ 25, К.О. Расавац, 

посјед Општина Србац са 1/1 дијела, а којој по 

земљишној књизи одговара к.ч.ст.бр. 463/2, 

Подкућница, ораница, површине 977 m2, уписана у 

зк.ул.бр. 1218, К.О. Инађол, својина Општина Србац 

са 1/1 дијела, по цијени од 2,55 КМ/m2, односно за 

купопродајну цијену од 2.491,35 КМ. 

 

Члан 2. 

О купопродаји некретнине из члана 1. ове Одлуке, 

након прибављеног позитивног мишљења 

Правобранилаштва Републике Српске, закључиће се 

купопродајни уговор између Општине Србац, као 

продавца, и Алексић Драгана из Ћукала, као купца, 

којим ће се прецизирати међусобна права и обавезе 

уговорних страна. 

Члан 3. 

Овлашћује се Начелник општине да у име Општине 

закључи уговор о продаји земљишта из члана 1. ове 

Одлуке. 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Србац“. 

 

Број: 01-022-23/21 

Датум: 26.01.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Милош Будић,с.р. 

______________________________________________ 
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На основу члана 39. став (2) тачка 21, члана 51. став 

(1) и (2) и члана 82. став (2) Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16 и 36/19), члана 37. став (2) тачка 23, члана 

40, 59. и 90. Статута општине Србац („Службени 

гласник општине Србац“, број 5/17 и 8/17) и члана 7. 

став (1) тачка 5, члана 47, 60. и 151. Пословника о 

раду Скупштине општине Србац („Службени гласник 

општине Србац“, број 7/17 и 4/18), Скупштина 

општине Србац  је на 3. сједници одржаној 

26.01.2021. године, донијела  

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о избору Комисије за статут и прописе 

 

1. У Комисију за статут и прописе Скупштине 

општине Србац, бирају се:  

   1) Добрила Микић, одборник СНСД, предсједник,  

   2) Славица Дабић , одборник  СНСД , замјеник 

предсједника,  

   3) Саша Шарић,  одборник  НДП, члан, 

   4) Славиша Сарић, из реда стручних лица, кандидат  

ДНС, члан и  

   5) Свјетлана Радојевић, из реда стручних лица, 

кандидат СДС,члан.  

2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Србац“. 

 

Број: 01-111-21/21 

Датум: 26.01.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Милош Будић,с.р. 

______________________________________________ 
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На основу члана 39. став (2) тачка 21, члана 51. став 

(1) и (2) и члана 82. став (2) Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16 и 36/19), члана 37. став (2) тачка 23, члана 

40, 59. и 90. Статута општине Србац („Службени 

гласник општине Србац“, број 5/17 и 8/17) и члана 7. 

став (1) тачка 5, члана 47, 61. и 151. Пословника о 

раду Скупштине општине Србац („Службени гласник 

општине Србац“, број 7/17 и 4/18), Скупштина 

општине Србац  је на 3. сједници одржаној 

26.01.2021. године, донијела  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о избору Комисије за буџет и финансије 

 

1. У Комисију за буџет и финансије Скупштине 

општине Србац, бирају се:  

   1) Бојана Михољчић Шапурић, одборник  СНСД, 

предсједник,  

   2) Срђан Гојковић, одборник  УС, замјеник пред-

сједника,  

   3) Данијела Божић Новковић, одборник ДНС члан, 

   4) Крсто Чавор, из реда стручних лица, кандидат 

СНСД, члан и  

   5) Јелка Шарић,из реда стручних лица, кандидат  

ПДП, члан.  

 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Србац“. 

 

Број: 01-111-22/21 

Датум: 26.01.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Милош Будић,с.р. 

______________________________________________ 
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На основу члана 39. став (2) тачка 21, члана 51. став 

(1) и (2) и члана 82. став (2) Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16 и 36/19), члана 37. став (2) тачка 23, члана 

40, 59. и 90. Статута општине Србац („Службени 

гласник општине Србац“, број 5/17 и 8/17) и члана 7. 

став (1) тачка 5, члана 47, 62. и 151. Пословника о 

раду Скупштине општине Србац („Службени гласник 

општине Србац“, број 7/17 и 4/18), Скупштина 

општине Србац  је на 3. сједници одржаној 

26.01.2021. године, донијела  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о избору Комисије за људска права, надзор, 

представке и притужбе грађана 

 

1. У Комисију за људска права, надзор, представке и 

притужбе грађана Скупштине општине Србац, бирају 

се:  

 

   1)  Драшко Момић, одборник  СНСД, предсједник,  

   2)  Зорица Станчић, одборник  СНСД, замјеник 

предсједника,  

   3)  Душанка Игњатић, одборник ПДП, члан, 

   4)  Љиљана Лазић, из реда стручних лица, кандидат  

СНСД,  члан и  

   5)  Бошко Стојковић, из реда стручних лица, 

кандидат СДС , члан.  

 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Србац“. 

 

Број: 01-111-23/21 

Датум: 26.01.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Милош Будић,с.р. 

______________________________________________ 
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На основу члана 39. став (2) тачка 21, члана 51. став 

(1) и (2) и члана 82. став (2) Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16 и 36/19), члана 37. став (2) тачка 23, члана 

40, 59. и 90. Статута општине Србац („Службени 

гласник општине Србац“, број 5/17 и 8/17) и члана 7. 

став (1) тачка 5, члана 47, 63. и 151. Пословника о 

раду Скупштине општине Србац („Службени гласник 

општине Србац“, број 7/17 и 4/18), Скупштина 

општине Србац  је на 3. сједници одржаној 

26.01.2021. године, донијела  

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о избору Комисије за мјесне заједнице, сарадњу са 

општинама и градовима 

 

 

1. У Комисију за мјесне заједнице, сарадњу са 

општинама и градовима Скупштине општине Србац, 

бирају се:  

 

   1) Бојан Ђенић, одборник  УС, предсједник,  

   2) Радојица Видовић, одборник СНСД, замјеник 

предсједника,  

   3) Синиша Јејинић, одборник  ДНС, члан. 

 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Србац“. 

 

Број: 01-111-24/21 

Датум: 26.01.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Милош Будић,с.р. 

______________________________________________ 
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На основу члана 39. став (2) тачка 21, члана 51. став 

(1) и (2) и члана 82. став (2) Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16 и 36/19), члана 37. став (2) тачка 23, члана 

40, 59. и 90. Статута општине Србац („Службени 

гласник општине Србац“, број 5/17 и 8/17) и члана 7. 

став (1) тачка 5, члана 47, 65. и 151. Пословника о 

раду Скупштине општине Србац („Службени гласник 

општине Србац“, број 7/17 и 4/18), Скупштина 

општине Србац  је на 3. сједници одржаној 

26.01.2021. године, донијела  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о избору Комисије за борачка питања 

 

1. У Комисију за борачка питања  Скупштине 

општине Србац, бирају се:  

 

   1) Бранко Граховац, одборник  СНСД, предсједник,  

   2) Драшко Момић, одборник  СНСД, замјеник 

предсједника,  

   3) Мићо Малбашић, одборник ПДП, члан,  

   4) Душко Недић, из реда других лица, кандидат 

СДС , члан и  

   5) Зоран Ђукић, из реда других лица, кандидат  УС, 

члан.  

 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Србац“. 

 

Број: 01-111-25/21 

Датум: 26.01.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Милош Будић,с.р. 

______________________________________________ 
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На основу члана 39. став (2) тачка 21, члана 51. став 

(1) и (2) и члана 82. став (2) Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16 и 36/19), члана 37. став (2) тачка 23, члана 

40, 59. и 90. Статута општине Србац („Службени 

гласник општине Србац“, број 5/17 и 8/17) и члана 7. 

став (1) тачка 5, члана 47, 66. и 151. Пословника о 

раду Скупштине општине Србац („Службени гласник 

општине Србац“, број 7/17 и 4/18), Скупштина 

општине Србац  је на 3. сједници одржаној 

26.01.2021. године, донијела  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о избору Комисије за награде и признања 

 

1. У Комисију за награде и признања  Скупштине 

општине Србац, бирају се:  

 

   1) Бојан Ђенић, одборник  УС, предсједник,  

   2) Бранкица Ивановић, одборник  СНСД, замјеник 

предсједника,  

   3) Данијела Божић Новковић, одборник  ДНС, члан,  

   4) Живко Тодоровић , из реда стручних лица, 

кандидат  СНСД, члан и  

   5) Горан Марић, из реда стручних лица, кандидат 

ПДП, члан.  

 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Србац“. 

 

Број: 01-111-26/21 

Датум: 26.01.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Милош Будић,с.р. 

______________________________________________ 
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На основу члана 39. став (2) тачка 21, члана 51. став 

(1) и (2) и члана 82. став (2) Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16 и 36/19), члана 37. став (2) тачка 23, члана 

40, 59. и 90. Статута општине Србац („Службени 

гласник општине Србац“, број 5/17 и 8/17) и члана 7. 

став (1) тачка 5, члана 47, 64. и 151. Пословника о 

раду Скупштине општине Србац („Службени гласник 

општине Србац“, број 7/17 и 4/18), Скупштина 

општине Србац  је на 3. сједници одржаној 

26.01.2021. године, донијела  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о избору Комисије за вјерска питања 

 

1. У Комисију за вјерска питања Скупштине општине 

Србац, бирају се:  

   1) Срђан Гојковић, одборник  УС, предсједник,  

   2) Драшко Момић, одборник  СНСД, замјеник 

предсједника,  

   3) Синиша Јејинић, одборник  ДНС, члан. 

 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Србац“. 

 

Број: 01-111-27/21 

Датум: 26.01.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Милош Будић,с.р. 

______________________________________________ 
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На основу члана 39. став (2) тачка 21, члана 51. став 

(1) и (2) и члана 82. став (2) Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16 и 36/19), члана 37. став (2) тачка 23, члана 

40, 59. и 90. Статута општине Србац („Службени 

гласник општине Србац“, број 5/17 и 8/17) и члана 7. 

став (1) тачка 5, члана 47, 67. и 151. Пословника о 

раду Скупштине општине Србац („Службени гласник 

општине Србац“, број 7/17 и 4/18), Скупштина 

општине Србац  је на 3. сједници одржаној 

26.01.2021. године, донијела  

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о избору Комисије за питања младих 

 

 

1. У Комисију за питања младих  Скупштине 

општине Србац, бирају се:  

 

   1) Александар Бабић, одборник  СНСД, 

предсједник,  

   2) Бојана Михољчић Шапурић, одборник СНСД, 

замјеник предсједника,  

   3) Синиша Јејинић, одборник ДНС, члан,  

   4) Далиборка Стојковић, из реда младих, кандидат 

СДС члан и  

   5) Стојан Зрнић, из реда младих, кандидат УС, 

члан. 

 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Србац“. 

 
Број: 01-111-28/21 

Датум: 26.01.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Милош Будић,с.р. 

______________________________________________ 
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На основу члана 39. став (2) тачка 21, члана 51. став 

(1) и (2) и члана 82. став (2) Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
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број 97/16 и 36/19), члана 37. став (2) тачка 23, члана 

40, 59. и 90. Статута општине Србац („Службени 

гласник општине Србац“, број 5/17 и 8/17) и члана 7. 

став (1) тачка 5, члана 47, 68. и 151. Пословника о 

раду Скупштине општине Србац („Службени гласник 

општине Србац“, број 7/17 и 4/18), Скупштина 

општине Србац  је на 3. сједници одржаној 

26.01.2021. године, донијела  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о избору Комисије за послове из стамбене области 

 

1. У Комисију за послове из стамбене области 

Скупштине општине Србац, бирају се:  

 

   1) Славица Дабић, одборник СНСД, предсједник,  

   2) Бранкица Ивановић, одборник СНСД, замјеник 

предсједника,  

   3) Драган Лепир, одборник  СДС,  члан, 

   4) Бојан Балабан, одборник  СНСД,  члан и 

   5) Саша Шарић, одборник НДП, члан. 

 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Србац“. 

 

Број: 01-111-29/21 

Датум: 26.01.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Милош Будић,с.р. 

______________________________________________ 
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На основу члана 39. став (2) тачка 21, члана 51. став 

(1) и (2) и члана 82. став (2) Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16 и 36/19), члана 37. став (2) тачка 23, члана 

40, 59. и 90. Статута општине Србац („Службени 

гласник општине Србац“, број 5/17 и 8/17) и члана 7. 

став (1) тачка 5, члана 47, 69. и 151. Пословника о 

раду Скупштине општине Србац („Службени гласник 

општине Србац“, број 7/17 и 4/18), Скупштина 

општине Србац  је на 3. сједници одржаној 

26.01.2021. године, донијела  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о избору Комисије за заштиту околине, културног 

и природног насљеђа 

 

1. У Комисију за заштиту околине, културног и 

природног наслеђа, Скупштине општине Србац, 

бирају се:  

   1) Бранкица Ивановић, одборник СНСД, 

предсједник,  

   2) Драшко Момић, одборник СНСД, замјеник 

предсједника,  

   3) Душанка Игњатић, одборник ПДП, члан,  

   4) Вујадин Савић, из реда стручних лица, кандидат 

НДП, члан и  

   5) Наташа Кусић Савић, из реда стручних лица, 

кандидат ДНС, члан.  

 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Србац“. 

 

Број: 01-111-30/21 

Датум: 26.01.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Милош Будић,с.р. 

______________________________________________ 
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На основу члана 39. став (2) тачка 21, члана 51. став 

(1) и (2) и члана 82. став (2) Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16 и 36/19), члана 37. став (2) тачка 23, члана 

40, 59. и 90. Статута општине Србац („Службени 

гласник општине Србац“, број 5/17 и 8/17) и члана 7. 

став (1) тачка 5, члана 47, 70. и 151. Пословника о 

раду Скупштине општине Србац („Службени гласник 

општине Србац“, број 7/17 и 4/18), Скупштина 

општине Србац  је на 3. сједници одржаној 

26.01.2021. године, донијела  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о избору Одборa за друштвени положај жене и 

равноправност међу половима 
 

1. У Одбор  за друштвени положај жене и 

равноправност међу половима Скупштине општине 

Србац, бирају се:  

 

   1) Зорица Станчић, одборник СНСД, предсједник,  

   2) Добрила Микић, одборник  СНСД, замјеник 

предсједника,  

   3) Мара Цвијановић Делевић, одборник  СДС, члан. 

 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Србац“. 

 

Број: 01-111-31/21 

Датум: 26.01.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Милош Будић,с.р. 

______________________________________________ 
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На основу члана 39. став (2) тачка 21, члана 51. став 

(1) и (2) и члана 82. став (2) Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16 и 36/19), члана 37. став (2) тачка 23, члана 

40, 59. и 90. Статута општине Србац („Службени 

гласник општине Србац“, број 5/17 и 8/17) и члана 7. 
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став (1) тачка 5, члана 47, 71. и 151. Пословника о 

раду Скупштине општине Србац („Службени гласник 

општине Србац“, број 7/17 и 4/18), Скупштина 

општине Србац  је на 3. сједници одржаној 

26.01.2021. године, донијела  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о избору Одборa за праћење примјене Етичког 

кодекса Скупштине општине Србац 
 

1. У Одбор  за праћење примјене Етичког  кодекса 

Скупштине општине Србац Скупштине општине 

Србац, бирају се:  

 

   1) Саша Шарић, одборник  НДП, предсједник,  

   2) Драшко Момић, одборник  СНСД, замјеник 

предсједника,  

   3) Данко Драгојевић, одборник  ДНС, члан, 

   4) Жарко Брканлић, из реда угледних грађана, 

кандидат СНСД, члан,  

   5) Драган Кусић, из реда угледних грађана, 

кандидат СНСД, члан.  

   6) Верољуб Малетић, из реда угледних грађана, 

кандидат СДС,  члан и  

   7) Петар Мрђа, из реда угледних грађана, кандидат 

ПДП, члан.  

 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Србац“. 

 

Број: 01-111-32/21 

Датум: 26.01.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Милош Будић,с.р. 

______________________________________________ 
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На основу члана 39. став (2) тачка 21, члана 51. став 

(1) и (2) и члана 82. став (2) Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16 и 36/19), члана 37. став (2) тачка 23, члана 

40, 59. и 90. Статута општине Србац („Службени 

гласник општине Србац“, број 5/17 и 8/17) и члана 7. 

став (1) тачка 5, члана 47, 72. и 151. Пословника о 

раду Скупштине општине Србац („Службени гласник 

општине Србац“, број 7/17 и 4/18), Скупштина 

општине Србац  је на 3. сједници одржаној 

26.01.2021. године, донијела  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о избору Одбора за здравље 

 

1. У Одбор за здравље Скупштине општине Србац, 

бирају се: 

 

   1) Славица Дабић, одборник СНСД, предсједник,  

   2)  Добрила Микић, одборник  СНСД, замјеник 

предсједника,  

   3) Данијела Божић Новковић, одборник  ДНС, члан,  

   4) Вања Дринић, из реда стручних лица, кандидат 

СНСД, члан и  

   5) Горан Марић, из реда стручних лица, кандидат 

ПДП, члан.  

 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Србац“. 

 

Број: 01-111-33/21 

Датум: 26.01.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Милош Будић,с.р. 

______________________________________________ 

 

41 

 

На основу члана 39. став (2) тачка 21, члана 51. став 

(1) и (2) и члана 82. став (2) Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16 и 36/19), члана 37. став (2) тачка 23, члана 

40, 59. и 90. Статута општине Србац („Службени 

гласник општине Србац“, број 5/17 и 8/17) и члана 7. 

став (1) тачка 5, члана 47, 73. и 151. Пословника о 

раду Скупштине општине Србац („Службени гласник 

општине Србац“, број 7/17 и 4/18), Скупштина 

општине Србац  је на 3. сједници одржаној 

26.01.2021. године, донијела  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о избору Савјета за пољопривреду 

 

1. У Савјет за пољопривреду Скупштине општине 

Србац, бирају се:  

 

   1) Јордан Куваља, одборник  СНСД, предсједник,  

   2) Радојица Видовић, одборник  СНСД, замјеник 

предсједника,  

   3) Мићо Малбашић, одборник  ПДП, члан,  

   4) Милош Берић, из реда стручних лица, кандидат 

СНСД, члан и  

   5) Ђурица Антонић, из реда стручних лица, 

кандидат  СДС,члан.  

 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Србац“. 

 

Број: 01-111-34/21 

Датум: 26.01.2021. године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Милош Будић,с.р. 

______________________________________________ 
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На основу члана 39. став (2) тачка 21, члана 51. став 

(1) и (2) и члана 82. став (2) Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16 и 36/19), члана 37. став (2) тачка 23, члана 

40, 59. и 90. Статута општине Србац („Службени 

гласник општине Србац“, број 5/17 и 8/17) и члана 7. 

став (1) тачка 5, члана 47, 74. и 151. Пословника о 

раду Скупштине општине Србац („Службени гласник 

општине Србац“, број 7/17 и 4/18), Скупштина 

општине Србац  је на 3. сједници одржаној 

26.01.2021. године, донијела  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о избору Савјета за спорт 

 

1. У Савјет  за спорт  Скупштине општине Србац , 

бирају се:  

 

   1) Радојица Видовић, одборник  СНСД, 

предсједник,  

   2) Бранко Граховац, одборник  СНСД, замјеник 

предсједника,  

   3) Данко Драгојевић, одборник ДНС, члан,  

   4) Славко Драгосављевић, из реда стручних лица, 

кандидат СНСД, члан и  

   5) Гојко Басурић, из реда стручних лица, кандидат 

СДС, члан.  

 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Србац“. 

 

Број: 01-111-35/21 

Датум: 26.01.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Милош Будић,с.р. 

______________________________________________ 
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На основу члана 39. став 2. и члана 82. став 2. Закона 

о локалној самоуправи ("Службени гласник 

Републике Српске", број 97/16 и 36/19), члана 79. 

став 2. Закона о службеницима и намјештеницима у 

органима јединице локалне самоуправе ("Службени 

гласник Републике Српске", број 97/16) и члана 40. и 

90. Статута општине Србац („Службени гласник 

општине Србац“, број 5/17 и 8/17) и члана 117. и 151. 

Пословника о раду Скупштине општине Србац 

(„Службени гласник општине Србац“, број 7/17 и 

4/18), Скупштина општине Србац  је на 3. сједници 

одржаној 26.01.2021. године, донијела  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о утврђивању листе стручњака за именовање 

Конкурсних комисија за пријем службеника 

Општинске управе општине Србац 

 

1. Утврђује се листа стручњака који ће се именовати 

у Конкурсне комисије за пријем службеника  

Општинске управе општине Србац и то: 

 

1. Живко Микулић, дипл. економиста 

2. Живко Тодоровић, дипл. економиста 

3. Ненад Срдић, мастер саобраћаја 

4. Владислав Илић, дипл. економиста 

5. Бранимир Дабић, дипл. правник 

6. Славен Малешевић, дипл.инж. електротехнике 

7. Драго Јовичић, дипл. економиста 

8. Миланка Шњегота, мастер економије 

9. Светомир Кљајчин, дипл. економиста 

10. Александар Милетић, дипл. економиста 

11. Дражен Стојковић, дипл. економиста 

12. Горан Васић, дипл.инж. шумарства 

13. Славко Драгосављевић, доктор наука 

14. Анђелко Думонић, дипл. инж. пољопривреде 

15. Бојан Којић, дипл. правник 

16. Младен Ракић, дипл. правник 

17. Милорад Којић, дипл. правник 

18. Бранка Санчанин, дипл. менаџер за културу 

19. Бојана Барашин, дипл. економиста 

20. Раде Гудаловић, дипл. инж. машинстава 

21. Милош Берић, дипл. инж. пољопривреде 

22. Радисава Шушчевић, дипл. туризмолог 

23. Бранкица Ђукић, дипл. економиста 

24. Радана Пантелић, магистар разредне наставе  

25. Ђорђе Којић, дипл. географ 

26. Милош Крчмар, дипл. правник  

27. Бојан Бабић, дипл.правник безбједности и 

криминалистике 

28. Срђан Савић, дипл. еколог  

29. Ивана Драгосављевић, дипл. правник 

30. Никола Билановић, дипл. правник 

31. Милован Кусић, дипл. инж. саобраћаја 

32. Срђан Билановић, дипл. инж. Ит 

33. Синиша Миланковић, дипл. правник 

34. Ранко Шикман, дипл. инж. пољопривреде  

35. Јелена Ракић, дипл. економиста 

36. Зоран Ђурић, дипл. инж. грађевинарства 

37. Вујадин Савић, дипл. економиста 

38. Синиша Лепир, дипл. инж. пољопривреде 

39. Владан Благојевић, дипл. инж. саобраћаја 

40. Горанка Савић, дипл. економиста 

41. Свјетлана Тесла, дипл. правник 

42. Зорица Балабан, дипл. педагог 

43. Милан Ромић, дипл. социјални радник 

44. Горан Ковачевић, дипл. правник 

45. Радован Митраковић, магистар разредне наставе 

46. Небојша Шврака, доктор наука  

47. Драгутин Глигорић, мастер права 

48. Данијела Гужвић, дипл. педагог 

49. Милица Крејић, дипл. медицинско-

лабораторијски инжењер 

50. Дренка Угрен, дипл. просторни планер 

51. Владимир Пеулић, дипл. инж. саобраћаја 
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52. Бојана Топић, дипл. инж. технологије 

53. Јелка Шарић, дипл. правник  

54. Драгана Ђукић, менаџер умјетничке продукције 

55. Боривој Сладић, дипл. инж. машинства  

56. Саша Крчмар, дипл. инж. машинства 

57. Петар Мрђа, мастер психологије 

58. Горан Марић, дипл. инж. лабораторије 

59. Дијана Пејаковић, дипл. инж. рударства 

60. Синиша Вујичић, наставник  

61. Драган Скробоња, дипл. информатичар 

62. Дејан Митраковић, професор разредне наставе 

63. Саво Јеличић, дипл. санитарни инжењер 

64. Мирко Козар, дипл. економиста 

65. Дијана Ковачевић, дипл. правник 

66. Милош Милинчић, професор српског језика и 

књижевности 

67. Свјетлана Радојевић - Усорац, дипл. правник за 

безбједност 

68. Бошко Стојковић, професор физике.  

 

2. Ступањем на снагу овог рјешења, престаје да важи 

Рјешење о утврђивању листе стручњака за именовање 

Конкурсних комисија за пријем службеника 

Општинске управе општине Србац ("Службени 

гласник општине Србац, број 13/16). 

 

3. Ово Рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у "Службеном гласнику општине 

Србац". 

 

Број: 01-111-36/21 

Датум: 26.01.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Милош Будић,с.р. 

______________________________________________ 
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Ha основу члана 82. став 2.  Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број: 97/16 и 36/19), члана 53. став 1. и 2. Закона о 

службеницима и намјештеницима у органима 

јединице локалне самоуправе ("Службени гласник 

Републике Српске", број: 97/16), члана 9. Закона о 

министарским, владиним и другим именовањима 

Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 41/03), члана 90. Статута општине 

Србац ("Службени гласник општине Србац", број: 

5/17 и 8/17), Скупштина општине Србац на сједници 

одржаној 26.01.2021. године, донијела је  

 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању Комисије за избор и именовање 

секретара Скупштине општине Србац 

 

1. У Комисију за избор  и именовање секретара 

Скупштине општине Србац, именују се: 

 

1. Маја Ђукић, за предсједника, 

2. Сузана Кнежевић, за члана, 

3. Добрила Микић, за члана, 

4. Душанка Игњатић, за члана и 

5. Саво Јеличић, за члана. 

 

2. Задатак Комисије je да проведе поступак избора 

кандидата, што подразумијева контролу испуњености 

општих и посебних услова  и улазни интервју  и 

достављање приједлога комисије предсједнику 

скупштине. 

3. Ово Рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Србац“. 

 

Број: 01-111-37/21 

Датум: 26.01.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Милош Будић,с.р. 

______________________________________________ 
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Ha основу члана 82. став 2.  Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број: 97/16 и 36/19), члана 155. став 3. Закона о 

службеницима и намјештеницима у органима 

јединице локалне самоуправе ("Службени гласник 

Републике Српске", број: 97/16), члана 9. Закона о 

министарским, владиним и другим именовањима 

Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 41/03), члана 90. Статута општине 

Србац ("Службени гласник општине Србац", број: 

5/17 и 8/17), Скупштина општине Србац на сједници 

одржаној 26.01.2021. године, донијела је  

 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању Комисије за избор Одбора за жалбе  

1. У Комисију за избор Одбора за жалбе, именују се: 

 

1. Маја Ђукић, за предсједника, 

2. Татјана Поповић Кнежевић, за члана, 

3. Дијана Ковачевић, за члана, 

4. Бранимир Дабић, за члана и 

5. Драгутин Глигорић, за члана 

 

2. Задатак Комисије je да проведе поступак избора 

кандидата, што подразумијева контролу испуњености 

општих и посебних услова и улазни интервју и 

достављање приједлога комисије предсједнику 

скупштине. 

3. Ово Рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Србац“. 

 

Број: 01-111-38/21 

Датум: 26.01.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Милош Будић,с.р. 

______________________________________________ 
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На основу члана 39. став 2. тачка 2. и члана 82. став 2. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16 и 36/19), чланa 39. 

став 3. и члана 40. став 1. Закона о уређењу простора 

и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, 

број 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), члана 37. став 2. 

тачка 2. и члана 90. Статута Општине Србац 

(„Службени гласник oпштине Србац“, број 5/17 и 

8/17), у вези са чланом 149. Пословника о раду 

Скупштине општине Србац („Службени гласник 

општине Србац“, број 7/17 и 4/18), Скупштина 

општине Србац на сједници одржаној дана 

26.01.2021. године, донијела је     

 

О Д Л У К У 

о приступању изради Регулационог плана 

проширење Индустријске зоне у Ситнешима 

 

Члан 1. 

Приступа се изради Регулационог плана проширење 

Индустријске зоне у Ситнешима. 

 

Члан 2. 

Регулационим планом ће бити обухваћене парцеле 

означене као к.ч.н.бр. 1720, 1722, 1723, 1724, 1725, 

1728/4, 1729, 1730/1, 1731 и 1732/1 К.О. Ситнеши, а 

које су приказане на карти у прилогу ове одлуке. 

 

Члан 3. 

Период за који се утврђују плански параметри је до 

2031. године. 

Члан 4. 

За израду измјене Регулационог плана, дефинишу се 

сљедеће смјернице:  

План израдити у складу са одредбама Закона о 

уређењу простора и грађењу, Правилника о начину 

израдe, садржају и формирању докумената 

просторног уређења, Правилника о општим 

правилима урбанистичке регулације и парцелације, 

те другим прописима из посебних области 

релевантних за планирање и уређење простора 

(саобраћај, снабдијевање водом и енергијом, 

телекомуникације, заштита од природних непогода и 

техничких инцидената, заштита ваздуха, воде, тла, 

природних вриједности, културних добара, 

пољопривредног и шумског земљишта, и других 

елемената животне средине и друго).  

Приликом израде Регулационог плана потребно је 

водити рачуна о јавном интересу и општим и 

посебним циљевима просторног развоја.  

Носилац израде обавезан је обезбиједити 

усаглашеност Регулационог плана у току његове 

израде, са документом просторног уређења ширег 

подручја, као и програмским елементима који му 

буду достављени од стране носиоца припреме.  

Члан 5. 

Рок за израду планског документа  је 45 дана од дана 

потписивања  уговора са носиоцем израде 

Регулационог плана.  

Члан 6. 

Садржај Регулационог плана  начелно је одређен 

чланом 35. Закона о уређењу простора и грађењу 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 40/13, 

106/15, 3/16 и 84/19), а детаљније одредбама 

Правилника о начину израде, садржају и формирању 

докумената просторног уређења члан 144. до 154. 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 69/13).  

Члан 7. 

Носилац припреме Регулционог плана након 

спроведене процедуре утврђује нацрт Плана и мјесто, 

вријеме и начин његовог излагања на јавни увид.  

Нацрт измјене Регулционог плана биће стављен на 

јавни увид у трајању од 30 дана, у просторијама 

носиоца припреме и носиоца израде.  

О мјесту, времену и начину излагања нацрта измјене 

Регулационог плана на јавни увид, јавност и 

власници непокретности ће бити обавијештени 

огласом објављеним у најмање два средства јавног 

информисања, најмање два пута, с тим да ће прва 

обавјест бити објављена 8 дана прије почетка  јавног 

увида, а друга 15 дана од почетка излагања нацрта на 

јавни увид.  

Носилац израде обавезан је да размотри све 

примједбе, приједлоге и мишљења, који су 

достављени током јавног увида и да прије 

утврђивања приједлога измјене Регулационог плана о 

њима заузме свој став, који у писаној форми 

доставља носиоцу припреме и лицима која су 

доставила своје приједлоге, примједбе и мишљења.  

Став носиоца израде измјене Регулационог плана о 

примједбама, приједлозима и мишљењима разматра 

се на јавној расправи.  

Приједлог измјене Регулационог плана утврдиће 

носилац припреме у складу са закључцима утврђеним 

на стручној расправи, одржаној у складу са 

одредбама члана 48. Закона о уређењу простора и 

грађењу.  

Члан 8. 

Средства потребна за израду Регулационог плана и 

трошкове у поступку његовог доношења обезбије-

диће заинтересованa странка. 
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Члан 9. 

Носилац припреме Регулационог плана је Одјељење 

за просторно уређење и стамбено - комуналне 

дјелатности Општинске управе Општине Србац.  

Члан 10. 
Носилац израде Регулационог плана биће правно 

лице који има одговарајућу лиценцу за израду ове 

врсте документа просторног уређења.  

Члан 11. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Србац“. 

 

Број: 01-022-24/21 

Датум: 26.01.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Милош Будић,с.р. 

______________________________________________ 
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На основу члана 39. став 2. тачка 2. и члана 82. став 2. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16 и 36/19), чланa 39. 

став 3. и члана 40. став 1. Закона о уређењу простора 

и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, 

број 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), члана 37. став 2. 

тачка 2. и члана 90. Статута oпштине Србац 

(„Службени гласник oпштине Србац“, број 5/17 и 

8/17), у вези са чланом 149. Пословника о раду 

Скупштине општине Србац („Службени гласник 

општине Србац“, број 7/17 и 4/18), Скупштина 

општине Србац на сједници одржаној дана 

26.01.2021. године, донијела је     

 

О Д Л У К У 

о приступању изради Плана парцелације дијела 

насеља Ситнеши 

 

Члан 1. 

Приступа се изради Плана парцелације дијела насеља 

Ситнеши. 

Члан 2. 

Планом парцелације ће бити обухваћенe парцеле 

означене као к.ч.н.бр. 2407, 2408, 2409, 2410/1, 

2410/2, 2411, 2412/1, 2412/2, 2413, 2414, 2415, 2416/1, 

2416/2, 2416/3, 2416/4, 2417, 2418/1, 2418/2, 2418/3, 

2418/4, 2419, 2420/1, 2420/2, 2421/1, 2421/2, 2422 и 

2423 К.О. Ситнеши,  а којe су приказане на карти у 

прилогу ове одлуке. 

 

Члан 3. 

Период за који се утврђују плански параметри је до 

2031. године. 

 

Члан 4. 

За израду Плана парцелације, дефинишу се сљедеће 

смјернице:  

План израдити у складу са одредбама Закона о 

уређењу простора и грађењу, Правилника о начину 

израдe, садржају и формирању докумената 

просторног уређења, Правилника о општим 

правилима урбанистичке регулације и парцелације, 

те другим прописима из посебних области 

релевантних за планирање и уређење простора 

(саобраћај, снабдијевање водом и енергијом, 

телекомуникације, заштита од природних непогода и 

техничких инцидената, заштита ваздуха, воде, тла, 

природних вриједности, културних добара, 

пољопривредног и шумског земљишта, и других 

елемената животне средине и друго).  

Приликом израде Плана парцелације потребно је 

водити рачуна о јавном интересу и општим и 

посебним циљевима просторног развоја.  

Носилац израде обавезан је обезбиједити 

усаглашеност Плана парцелације у току његове 

израде, са документом просторног уређења ширег 

подручја, као и програмским елементима који му 

буду достављени од стране носиоца припреме.  

Члан 5. 

Рок за израду планског документа  је 45 дана од дана 

потписивања  уговора са носиоцем израде Плана 

парцелације.  

Члан 6. 

Садржај Плана парцелације начелно је одређен 

чланом 37. Закона о уређењу простора и грађењу 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 40/13, 

106/15, 3/16 и 84/19), а детаљније одредбама 

Правилника о начину израде, садржају и формирању 

докумената просторног уређења члан 169. до 178. 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 69/13).  

Члан 7. 

Носилац припреме Плана парцелације након 

спроведене процедуре утврђује нацрт Плана и мјесто, 

вријеме и начин његовог излагања на јавни увид.  

Нацрт  Плана парцелације биће стављен на јавни 

увид у трајању од 30 дана, у просторијама носиоца 

припреме и носиоца израде.  

О мјесту, времену и начину излагања нацрта Плана 

парцелације на јавни увид, јавност и власници 

непокретности ће бити обавијештени огласом 

објављеним у најмање два средства јавног 

информисања, најмање два пута, с тим да ће прва 

обавјест бити објављена 8 дана прије почетка  јавног 
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увида, а друга 15 дана од почетка излагања нацрта на 

јавни увид.  

Носилац израде обавезан је да размотри све 

примједбе, приједлоге и мишљења, који су 

достављени током јавног увида и да прије 

утврђивања приједлога Плана парцелације о њима 

заузме свој став, који у писаној форми доставља 

носиоцу припреме и лицима која су доставила своје 

приједлоге, примједбе и мишљења.  

Став носиоца израде Плана парцелације о 

примједбама, приједлозима и мишљењима разматра 

се на јавној расправи.  

Приједлог Плана парцелације утврдиће носилац 

припреме у складу са закључцима утврђеним на 

стручној расправи, одржаној у складу са одредбама 

члана 48. Закона о уређењу простора и грађењу.  

Члан 8. 

Средства потребна за израду Плана парцелације и 

трошкове у поступку његовог доношења 

обезбиједиће заинтересованa странка. 

Члан 9. 

Носилац припреме Плана парцелације је Одјељење за 

просторно уређење и стамбено - комуналне 

дјелатности Општинске управе Општине Србац.  

Члан 10. 
Носилац израде Плана парцелације биће правно лице 

који има одговарајућу лиценцу за израду ове врсте 

документа просторног уређења.  

Члан 11. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Србац“. 

 

Број: 01-022-25/21 

Датум: 26.01.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Милош Будић,с.р. 

______________________________________________ 
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На основу члана 39. став 2. тачка 2. и члана 82. став 2. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 348. 

Закона о стварним правима („Службени гласник 

Републике Српске“, број 124/08, 58/09, 95/11 и 60/15), 

члана 16. Одлуке о уређењу простора и грађевинском 

земљишту („Службени гласник општине Србац“, број 

9/17 и 2/18), члана 4. Правилника о поступку јавног 

конкурса за располагање непокретностима у својини 

Републике Српске и јединица локалне самоуправе 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 20/12), 

члана 37. став 2. тачка 2. и члана 90. Статута општине 

Србац („Службени гласник општине Србац“, број 

5/17 и 8/17), у складу са чланом 149. Пословника о 

раду Скупштине општине Србац („Службени гласник 

општине Србац“, број 7/17 и 4/18), Скупштина 

општине Србац на сједници одржаној дана 

26.01.2021. године, донијела је 

 

 

О Д Л У К У 

о приступању продаји неизграђеног грађевинског 

земљишта у Индустријској зони у К.О. Црнаја 

 

Члан 1. 

Приступа се продаји неизграђеног грађевинског 

земљишта у својини Општине Србац у Индустријској 

зони у К.О. Црнаја путем усменог јавног надметања – 

лицитације, за изградњу пословно-производног 

објекта, намјене индустрије текстила, означено са:  

 

-к.ч.бр. 10/5, Црнаја, њива 5. класе, површине 9962 

m2, уписана у лист непокретности број 55, К.О. 

Црнаја, право својине Општина Србац са 1/1 дијела, 

по почетној цијени од 0,70 КМ/m2, са минималним 

коефицијентом изграђености од 0,10%. 

 

Члан 2. 

На основу ове Одлуке провести поступак лицитације 

између општине Србац, као продавца и купца, те 

прибавити позитивно мишљење Правобранилаштва 

Републике Српске прије закључивања нотарски 

обрађеног уговора о продаји. 

 

Члан 3. 

Овлашћује се Начелник општине Србац да по 

проведеном поступку лицитације потпише уговор са 

најповољнијим понуђачем, са прецизираним правима 

и обавезама уговорних страна. 

                                                                 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Србац“. 

 

Број: 01-022-26/21 

Датум: 26.01.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Милош Будић,с.р. 

______________________________________________ 
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На основу члана 43. став 1. Закона о уређењу 

простора и грађењу („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), члана 39. 
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став 2. тачка 2. и члана 82. став 2. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број: 97/16 и 36/19), и члана 37. став 2. тачка 2. и 

члана 90. Статута општине Србац („Службени 

гласник општине Србац“, број: 5/17 и 8/17), члана 

151. Пословника о раду Скупштине општине Србац 

(„Службени гласник општине Србац“ број: 7/17 и 

4/18), Скупштина општине Србац на сједници 

одржаној дана 26.01.2021. године, донијела је 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању Савјета за израду 

Регулационог плана проширење 

Индустријске зоне Ситнеши 

 

Члан 1. 

 

Именује се Савјет за израду Регулационог плана 

проширење Индустријске зоне Ситнеши (у даљем 

тексту: Савјет плана). 

 

Члан 2. 

У Савјет именују се : 

 

1. Дарио Кресојевић, 

2. Милорад Лепир, 

3. Оливера Радовић, 

4. Милован Добрњац, 

5. Живко Тодоровић, 

6. Милован Поповић. 

 

Члан 3. 

Савјет обавља послове у складу са одредбом члана 

43. став 2. Закона о уређењу простора и гра-ђењу 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 40/13, 

106/15, 3/16 и 84/19). 

 

Члан 4. 

Техничке улове за рад Савјета обезбједиће Одјељење 

за просторно уређење и стамбено-комуналне 

дјелатности Општинске управе општине Србац, као 

носилац припреме Плана. 

 

Члан 5. 

Савјет за израду Регулационог плана именује се на 

период до доношења Плана. 

 

Члан 6. 

Ова Рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику oпштине 

Србац“. 

 
Број: 01-111-39/21 

Датум: 26.01.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Милош Будић,с.р. 

______________________________________________ 
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На основу члана 43. став 1. Закона о уређењу 

простора и грађењу („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), члана 39. 

став 2. тачка 2. и члана 82. став 2. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број: 97/16 и 36/19), и члана 37. став 2. тачка 2. и 

члана 90. Статута општине Србац („Службени 

гласник општине Србац“, број: 5/17 и 8/17), члана 

151. Пословника о раду Скупштине општине Србац 

(„Службени гласник општине Србац“ број: 7/17 и 

4/18), Скупштина општине Србац на сједници 

одржаној дана 26.01.2021. године, донијела је 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању Савјета за израду Плана 

парцелације дијела насеља Ситнеши 

 

Члан 1. 

Именује се Савјет за израду Плана парцелације 

дијела насеља Ситнеши (у даљем тексту: Савјет 

плана). 

Члан 2. 

У Савјет именују се : 

 

1. Дарио Кресојевић, 

2. Милорад Лепир, 

3. Оливера Радовић, 

4. Милован Добрњац, 

5. Живко Тодоровић, 

6. Милован Поповић. 

 

Члан 3. 

Савјет обавља послове у складу са одредбом члана 

43. став 2.  Закона о уређењу простора и гра-ђењу 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 40/13, 

106/15, 3/16 и 84/19). 

Члан 4. 

Техничке улове за рад Савјета обезбједиће Одјељење 

за просторно уређење и стамбено-комуналне 

дјелатности Општинске управе општине Србац, као 

носилац припреме Плана. 

 

Члан 5. 

Савјет за израду Плана парцелације именује се на 

период до доношења Плана. 

 

Члан 6. 

Ова Рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику oпштине 

Србац“. 

 

Број: 01-111-40/21 

Датум: 26.01.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Милош Будић,с.р. 

______________________________________________ 
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На основу члана 43. став 1. Закона о уређењу 

простора и грађењу („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), члана 39. 

став 2. тачка 2. и члана 82. став 2. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број: 97/16 и 36/19), и члана 37. став 2. тачка 2. и 

члана 90. Статута општине Србац („Службени 

гласник општине Србац“, број: 5/17 и 8/17), члана 

151. Пословника о раду Скупштине општине Србац 

(„Службени гласник општине Србац“ број: 7/17 и 

4/18), Скупштина општине Србац на сједници 

одржаној дана 26.01.2021. године, донијела је 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању Савјета за израду измјене 

Урбанистичког пројекта „Спортска дворана 

и трговачки центар“ у К.О. Србац Мјесто 

 

Члан 1. 

 

Именује се Савјет за израду измјене Урбанистичког 

пројекта „Спортска дворана и трговачки центар“ у 

К.О. Србац Мјесто (у даљем тексту: Савјет плана.) 

 

Члан 2. 

 

У Савјет именују се : 

 

1. Дарио Кресојевић, 

2. Милорад Лепир, 

3. Оливера Радовић, 

4. Милован Добрњац, 

5. Живко Тодоровић, 

6. Милован Поповић. 

 

Члан 3. 

 

Савјет обавља послове у складу са одредбом члана 

43. став 2. Закона о уређењу простора и гра-ђењу 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 40/13, 

106/15, 3/16 и 84/19). 

 

Члан 4. 

 

Техничке улове за рад Савјета обезбједиће Одјељење 

за просторно уређење и стамбено-комуналне 

дјелатности Општинске управе општине Србац, као 

носилац припреме Урбанистичког пројекта. 

 

Члан 5. 

 

Савјет за израду Урбанистичког пројекта именује се 

на период до доношења Урбанистичког пројекта. 

 

 

 

Члан 6. 

Ова Рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику oпштине 

Србац“. 

 

Број: 01-111-41/21 

Датум: 26.01.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Милош Будић,с.р. 

______________________________________________ 
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На основу члана 39. став 2. тачка 2. и члана 82. став 2. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 23. 

Закона о стварним правима („Службени гласник 

Републике Српске“, број 124/08, 58/09, 95/11, 60/15 и 

107/19),  члана 37. став 2. тачка 2. и члана 90. Статута 

општине Србац („Службени гласник општине 

Србац“, број 5/17 и 8/17), у складу са чланом 149. 

Пословника о раду Скупштине општине Србац 

(„Службени гласник општине Србац“, број 7/17 и 

4/18), Скупштина општине Србац на сједници 

одржаној дана 26.01.2021. године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

о куповини пет стамбених јединица (станова) за 

стамбено збрињавање избјеглих и расељених лица 

на подручју општине Србац на локацији у Улици 

11. новембар број 24А Србац 

 

Члан 1. 

 

Купује се пет стамбених јединица (станова) за 

потребе стамбеног збрињавања избјеглих и 

расељених лица на подручју општине Србац, на 

локацији Улица 11. новембар број 24А Србац, у 

поступку по Јавном позиву за достављање понуда за 

куповину стамбених јединица (станова) за стамбено 

збрињавање избјеглих и расељених лица број 02-372-

2/21 од 08.01.2021. године, за купопродајну цијену од 

537.379,13 КМ (у који износ је урачунат ПДВ), у 

складу са Одлуком о куповини стамбених јединица 

(станова) за потребе стамбеног збрињавања избјеглих 

и расељених лица на подручју општине Србац, број 

01-022-179/20 од 29.12.2020. године. 

  

Члан 2. 

 

Овлашћује се Начелник општине да у име Општине 

закључи уговор о купопродаји некретнина из члана 1. 

ове Одлуке, након прибављања позитивног мишљења 

Правобранилаштва Републике Српске, којим ће се 

прецизирати међусобна права и обавезе уговорних 

страна. 
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Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Србац“. 

 

Број: 01-022-27/21 

Датум: 26.01.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Милош Будић,с.р. 

______________________________________________ 
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На основу члана 39. став 2. тачка 2. и члана 82. став 2. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16 и 36/19),  члана 37. 

став 2. тачка 2. и члана 90. Статута општине Србац 

(„Службени гласник општине Србац“, број 5/17 и 

8/17), Скупштина општине Србац на сједници 

одржаној дана 26.01.2021. године, донијела је 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

Да се у Програму рада Скупштине општине Србац за 

2021. годину, тачка 8. Информација о привредним 

кретањима и запослености на подручју општине 

Србац за 2020. годину која је предвиђена да се 

разматра у трећем тромјесечју допуни са следећим 

подацима: 

 

- колико има самосталних радњи, колики је број 

запослених, има ли међу њима чланова породица 

погинулих и несталих бораца, ратних војних 

инвалида и њихове дјеце, да ли локална власт даје 

подстицаје за предузетничку дјелатност, какве су 

посљедице епидемије корона вируса и да ли је било 

отпуштања радника и затварања радњи, те какви су 

резултати пословања на крају прошле године. 

 

Број: 01-022-130-1 

Датум: 26.1.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Милош Будић,с.р. 

______________________________________________ 

 

54 

 

На основу члана 39. став 2. тачка 2. и члана 82. став 2. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16 и 36/19),  члана 37. 

став 2. тачка 2. и члана 90. Статута општине Србац 

(„Службени гласник општине Србац“, број 5/17 и 

8/17), Скупштина општине Србац на сједници 

одржаној дана 26.01.2021. године, донијела је 

 

 

 

 

Закључак 

о усвајању Плана рада и финансирања Система                         

противградне превентиве општине Србац у 2021. 

години 

Усваја се План рада и финансирања Система 

противградне превентиве општине Србац у 2021. 

години, с обзиром да се у потпуности подудара са 

плановима општине Србац у циљу спречавања узрока 

елементарних непогода и покривања читавог 

подручја општине мрежом прогивградних станица.   

 

Број: 01-022-32/21 

Датум: 26.1.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Милош Будић,с.р. 

______________________________________________ 
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На основу члана 39. став 2. тачка 2. и члана 82. став 2. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16 и 36/19),  члана 37. 

став 2. тачка 2. и члана 90. Статута општине Србац 

(„Службени гласник општине Србац“, број 5/17 и 

8/17), Скупштина општине Србац на сједници 

одржаној дана 26.01.2021. године, донијела је 

 

Закључак 

о усвајању Извјештаја о раду Система  

противградне превентиве на подручју општине 

Србац у  сезони 2020. године 

 

1. Усваја се Извјештај о раду Система противградне 

превентиве на подручју општине Србац у сезони 

2020. године.  

 

2. У наредном периоду очекује се наставак добре 

сарадње са надлежним одјељењем општинске управе 

које прати ову дјелатност, а у погледу правовременог 

информисања о предузетим мјерама и напорима које 

улаже Јавно предузеће „Противградна превентива 

Републике Српске“ а.д. Градишка на спречавању 

узрока елементарних непогода и осавремењавања 

система управљања и руковођења противградном 

превентивом.                    

 

Број: 01-022-33/21 

Датум: 26.1.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Милош Будић,с.р. 

______________________________________________  
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На основу члана 39. став 2. тачка 2. и члана 82. став 2. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16 и 36/19),  члана 37. 

став 2. тачка 2. и члана 90. Статута општине Србац 
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(„Службени гласник општине Србац“, број 5/17 и 

8/17), Скупштина општине Србац на сједници 

одржаној дана 26.01.2021. године, донијела је 

 

Закључак 

о усвајању Извјештаја о успјеху и владању  

ученика на крају другог полугодишта школске 

2019/2020. године 

 

Усваја се Извјештај о успјеху и владању ученика на 

крају другог полугодишта школске 2019/2020.  

године. 

 

Број: 01-022-34/21 

Датум: 26.1.2021. године 

   ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Милош Будић,с.р. 

______________________________________________  
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На основу члана 39. став 2. тачка 2. и члана 82. став 2. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16 и 36/19),  члана 37. 

став 2. тачка 2. и члана 90. Статута општине Србац 

(„Службени гласник општине Србац“, број 5/17 и 

8/17), Скупштина општине Србац на сједници 

одржаној дана 26.01.2021. године, донијела је 

 

Закључак 

о усвајању Извјештаја о упису ученика у прве 

разреде основних и средњих школа у школској 

2020/2021. години 

 

Усваја се Извјештај о упису ученика у прве разреде 

основних и средњих школа у школској 2020/2021. 

години.                  

                      

Број: 01-022-35/21 

Датум: 26.1.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Милош Будић,с.р. 

______________________________________________ 

 

58 

 

На основу члана 39. став 2. тачка 2. и члана 82. став 2. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16 и 36/19),  члана 37. 

став 2. тачка 2. и члана 90. Статута општине Србац 

(„Службени гласник општине Србац“, број 5/17 и 

8/17), Скупштина општине Србац на сједници 

одржаној дана 26.01.2021. године, донијела је 

 

Закључак 

о усвајању Извјештаја о остварењу Акционог 

плана имплементације развојних пројеката 

Општине Србац  за 2019. годину 

Усваја се Извјештај о остварењу Акционог плана 

имплементације развојних пројеката Општине Србац 

за 2019. годину. 

 

Број: 01-022-36/21 

Датум: 26.1.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Милош Будић,с.р. 

______________________________________________ 
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На основу члана 39. став 2. тачка 2. и члана 82. став 2. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16 и 36/19),  члана 37. 

став 2. тачка 2. и члана 90. Статута општине Србац 

(„Службени гласник општине Србац“, број 5/17 и 

8/17), Скупштина општине Србац на сједници 

одржаној дана 26.01.2021. године, донијела је 

 

Закључак 

о усвајању Извјештаја о утрошку средстава за                    

награде матурантима за 2020. годину на подручју 

општине  Србац 

 

Усваја се Извјештај о утрошку средстава за награде 

матурантима за 2020. годину на подручју општине 

Србац. 

Број: 01-022-37/21 

Датум: 26.1.2021. године 

    ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Милош Будић,с.р. 

______________________________________________              

 

60 

 

На основу члана 39. став 2. тачка 2. и члана 82. став 2. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16 и 36/19),  члана 37. 

став 2. тачка 2. и члана 90. Статута општине Србац 

(„Службени гласник општине Србац“, број 5/17 и 

8/17), Скупштина општине Србац на сједници 

одржаној дана 26.01.2021. године, донијела је 

 

Закључак 

о усвајању Информације о реализацији Програма                        

коришћења средстава за подстицај запошљавања 

за 2019. годину 

 

Усваја се Информација о реализацији Програма 

коришћења средстава за подстицај запошљавања за 

2019. годину. 

 

Број: 01-022-38/21 

Датум: 26.1.2021. године 

   ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Милош Будић,с.р. 

______________________________________________ 
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На основу члана 39. став 2. тачка 2. и члана 82. став 2. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16 и 36/19),  члана 37. 

став 2. тачка 2. и члана 90. Статута општине Србац 

(„Службени гласник општине Србац“, број 5/17 и 

8/17), Скупштина општине Србац на сједници 

одржаној дана 26.01.2021. године, донијела је 

 

Закључак 

о усвајању Информације о утрошку новчаних               

средстава за пројекте омадинских неформалних 

група у 2020. години на подручју општине Србац 

 

Усваја се Информација о утрошку новчаних 

средстава за пројекте омадинских неформалних група 

у 2020. години на подручју општине Србац. 

 

Број: 01-022-39/21 

Датум: 26.1.2021. године 

  ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Милош Будић,с.р. 

______________________________________________                

 

62 

 

На основу члана 39. став 2. тачка 2. и члана 82. став 2. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16 и 36/19),  члана 37. 

став 2. тачка 2. и члана 90. Статута општине Србац 

(„Службени гласник општине Србац“, број 5/17 и 

8/17), Скупштина општине Србац на сједници 

одржаној дана 26.01.2021. године, донијела је 

 

Закључак 

о усвајању Информације о реализацији Програма                       

о утрошку новчаних средстава посебних намјена 

за развој неразвијених дијелова општине Србац 

прикупљених од корисника шума и шумског 

земљишта у својини Републике Српске у 2020. 

години на подручју општине Србац 

                                      

Усваја се Информација о реализацији Програма о 

утрошку новчаних средстава посебних намјена за 

развој неразвијених дијелова општине Србац 

прикупљених од корисника шума и шумског 

земљишта у својини Републике Српске у 2020. 

години на подручју општине Србац. 

 

Број: 01-022-40/21 

Датум: 26.1.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Милош Будић,с.р. 

______________________________________________ 
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На основу члана 39. став 2. тачка 2. и члана 82. став 2. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16 и 36/19),  члана 37. 

став 2. тачка 2. и члана 90. Статута општине Србац 

(„Службени гласник општине Србац“, број 5/17 и 

8/17), Скупштина општине Србац на сједници 

одржаној дана 26.01.2021. године, донијела је 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

1. Да Управни одбор и менаџмент Јавне установе 

Дјечији вртић „Наша радост“ Србац доставе податке 

колики је број самохраних родитеља, родитеља РВИ-

а од I до IV категорије, мајки студената и мајки 

студената у брачној заједници дјеце у вртићу, које 

треба доставити приликом достављања Извјештаја о 

раду за 2020. годину Јавне установе Дјечији вртић 

„Наша радост“ Србац, па ће се одлучити да ли има 

потребе за умањивање цијене.  

 

2. Да испитају заинтересованост родитеља за другу 

смјену, и искажу потребе у организационом смислу 

са трошковима потребним за рад друге смјене, 

односно продуженог боравка дјеце у вртићу за један 

сат до 16,30 часова. 

 

Број: 01-022-12-1/21 

Датум: 26.1.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Милош Будић,с.р. 

______________________________________________                

 

 

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ 

 

1 

 

На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању у 

ванредним ситуацијама („Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 121/12 и 46/17), члана 43. 

Закона о заштити становништва од заразних болести  

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 90/17, 

42/20 и 98/20), члана 59. и 82. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

бр. 97/16 и 36/19), члана 11. Одлуке о организовању и 

функционисању цивилне заштите у области заштите 

и спасавања општине Србац („Службени гласник 

општине Србац“ бр. 2/14) и члана 63. и 91. Статута 

општине Србац („Службени гласник општине Србац“ 

бр. 5/17 и 8/17), у складу са Закључком Републичког 

штаба за ванредне ситуације о спровођењу мјера за 

реаговање на појаву болести изазване новим вирусом 

корона (COVID-19) у Републици Српској број: 66-

1/21 од 13.01.2021. године, начелник Општине Србац 

доноси 
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Н А Р Е Д Б У 

о обавезном спровођењу мјера за реаговање на 

појаву болести изаване новим вирусом корона 

(COVID-19) 

                                                                    

1. У циљу спречавања ширења вируса крона SARS-

CoV-2 и COVID-19 болести на територији Републике 

Српске и заштите и спасавања становништва дo 

01.02.2021. године забрањују се на територији 

Општине Србац: 

1) сва јавна окупљања у групама већим од 50 лица,  

2) музика уживо у угоститељским објектима за 

смјештај, исхрану и пиће, 

3) сва приватна окупљања у групама већим од 10 

лица (свадбе, крштења, рођендани, прославе и други 

породични скупови сличне природе). 

 

2. Обавезују се грађани да: 

 

1) на отвореном и у затвореном простору носе 

заштиту маску (прекривена уста, нос и брада) и 

придржавају се заштитне мјере физичког растојања 

од два метра, 

2) у затвореним просторијама да се, поред ношења 

заштитне маске и одржавања физичког растојања од  

два метра, придржавају упутства ЈЗУ „Институт за 

јавно здравство Републике Српске“ за боравак у 

затвореном простору, у зависности од дјелатности 

која се обавља. 

 

3. Изузетно од подтачке 1) тачке 2. обавезе ношења 

заштитне маске су изузета:  

 

1) дјеца млађа од 7 година живота, 

2) лица са инвалидитетом и дјеца са сметњама у 

развоју,  

3) лица која обављају физичку спортску и 

рекреативну активност у оквиру спортских објеката. 

 

4. Обавезују се правна лица, предузетници и физичка 

лица који у директном контакту пружају услуге 

грађанима да: 

 

1) услуге пружају заштићени маском, 

2) обавезно спроводе мјере дезинфекције, 

3) обезбиједе маску грађанима који користе њихове 

услуге, а немају их, 

4) придржавају се упутства ЈЗУ „Институт за јавно 

здравство Републике Српске“ за организовање рада у 

зависности од дјелатности коју обавља. 

 

5. До 01.02.2021. године ограничава се радно вријеме 

у периоду од 06,00 до 22,00 часа: 

 

1) свим врстама угоститељских објеката за исхрану и 

пиће без обзира да ли послују самостално или у 

оквиру других објеката у којима се обавља привредна 

дјелатност (бензинске пумпне станице, објекти за 

смјештај и др.), 

2) приређивачима игара на срећу (кладионице, 

аутомат клубови, казина, томболе и др.), 

3) продаја алкохолних пића помоћу апарата за 

самопослуживање (аутомата). 

 

6. До 01.02.2021. године, у периоду  од 22,00 до 06,00 

часова, драгстори могу радити искључиво путем 

шалтерске продаје.  

 

7.  До 01.02.2021. године дозвољавају се такмичарске 

активности спортских организација и спортиста 

искључиво без присуства публике, уз поштовање 

свих епидемиолошких мјера које је прописао JЗУ 

„Институт за јавно здравство Републике Српске“. 

 

8. Субјекти који обављају регистровану дјелатност 

дужни су да услове за обављање дјелатности 

прилагоде мјерама прописаним од стране ЈЗУ 

„Институт за јавно здравство Републике Српске“ за 

спречавање појаве и ширења COVID-19 болести на 

радном мјесту.  

 

9. Субјекти који пружају услуге из области 

угоститељства, умјетности и забаве (биоскопи, 

позоришта, музеји и сл) дужни су:  

 

1) организовати свој рад уз примјену прописаних 

епидемиолошких мјера од стране ЈЗУ  „Институт за 

јавно здравство Републике Српске“ са посебном 

пажњом на ограничење броја лица у објекту у 

зависности од површине простора и уз обавезно 

поштовање  прописане физичке дистанце и 

2) на улазу у објекат поставити обавјештење о 

укупном броју лица која могу боравити у објекту у 

односу на његову површину. 

 

10. Субјекти који обављају регистровану дјелатност 

могу самостално обављати дезинфекцију пословних 

простора у складу са упутством ЈЗУ„Институт за 

јавно здравство Републике Српске“. 

 

11. Сви субјекти који врше јавна овлашћења дужни 

су организовати свој рад са грађанима на сљедећи 

начин: 

1) на улазу у службене просторије ограничити број 

особа које истовремено могу да уђу и бораве у 

просторијама органа,        

2) одржавати растојање у затвореним просторима од 

најмање два метра уз благовремено предузимање 

мјера дезинфекције и појачане хигијене. 

    

12. Правни субјекти који врше јавна овлашћења 

требају организовати рад од куће за раднике за 

послове за које је то могуће. 
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13. Надзор над спровођењем ове Наредбе спроводи 

Министарство унутрашњих послова, Одјељење за 

инспекцијске послове општине Србац путем 

надлежних инспектора и Комунална полиција у 

саставу овог Одјељења. Одјељење за инспекцијске 

послове ће о извршеном надзору благовремено 

обавјештавати Начелника Општине у функцији 

Комаданта општинског штаба за ванредне ситуације. 

 

14. Непоштовање мјера забране из тачке 1. и 2. ове 

Наредбе санкционисаће се у складу са Законом о 

јавном реду и миру („Службени гласник Републике 

Српске“ број 11/15 и 58/19) и Законом о заштити 

становништва од заразних болести („Службени 

гласник Републике Српске“ бр. 90/17, 42/20 и 98/20). 

 

15. У складу са Закључком Републичког штаба за 

ванредне ситуације о спровођењу мјера за реаговање 

на појаву болести  изазване новим вирусом корона 

(COVID-19) у Републици Српској, примјењују се: 

 

- Наредба о обавезном спровођењу мјера за 

реаговање на појаву болести изазване новим вирусом 

корона (COVID-19) у здравственим установама и 

установама социјалне заштите  у Републици Српској 

(COVID-19) („Службени гласник Републике Српске“, 

број 23/20) и 

 

- Наредба о обавезној контроли лица којима је 

одређена кућна изолација због новог вируса корона 

(COVID-19) у Републици Српској („Службени 

гласник Републике Српске“, број 24/20). 

 

16. Овом Наредбом  престаје да важи Наредба о 

обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву 

болести изаване новим вирусом корона (COVID-19) 

број: 02-022-156/20 од 21.12.2020. године. 

 

17. Ова Наредба ступа на снагу одмах и биће 

објављена у „Службеном гласнику општине    

Србац.“ 

 

Број: 02-022 -3/21 

Датум: 15.01.2021. године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

____________________________________________ 

 

2 

 
Ha основу члана 64. Закона о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице локалне 

самоуправе ("Службени гласник Pепублике Cрпске" 

број 97/16), члана 82. став 3. Закона о локалној 

самоуправи ("Службени гласник Pепублике Cрпске" 

број 97/16 и 36/19) и члана 91. Статута општине 

Србац ("Службени гласник општина Србац" број 5/17 

и 8/17),  Начелник општине Србац је дана 21.1.2021. 

године, донио 

 

 

ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА 

У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ СРБАЦ 

ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

 

Планом запошљавања у Општинској управи општине 

Србац за 2021. годину  (у даљем тексту: План 

запошљавања) утврђује се стварно стање 

попуњености радних мјеста пo организационим  

јединицама Општинске управе општине Србац. План 

се доноси на основу прикупљених приједлога 

Планова запошљавања организационих јединица за 

2021. годину утврђених од стране руководилаца 

организационих јединица Општинске управе 

општине Србац. 

 

Члан 2. 

 

Утврђује се стварно стање попуњености радних 

мјеста Општинске управе општине Србац. 

 

 

I ОДСЈЕК ЗА  СКУПШТИНСКЕ  ПОСЛОВЕ 

 

СТВАРНО СТАЊЕ ПОПУЊЕНОСТИ РАДНИХ 

МЈЕСТА 

 

ШИФ-

РА 

ИЗВРШИОЦИ БРОЈ 

ИЗВРШИ-

ЛАЦА 

(СИСТЕ-

МАТИЗО-

ВАНО) 

БРОЈ 

ИЗВР-

ШИЛАЦА 

(ПОПУ-

ЊЕНО) 

01.01 Секретар 

Скупштине 

1 1 

01.02 Самостални 

стручни 

сарадник за 

послове 

Скупштине 

општине 

1 1 

01.03 Дактилограф  1 1 

 УКУПНО:  3 3 
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II СЛУЖБА  НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ 

 

СТВАРНО СТАЊЕ ПОПУЊЕНОСТИ РАДНИХ 

МЈЕСТА 

 

ШИФ-

РА 

ИЗВРШИОЦИ БРОЈ 

ИЗВРШИ-

ЛАЦА 

(СИСТЕ-

МАТИЗО-

ВАНО) 

БРОЈ 

ИЗВР-

ШИЛАЦА 

(ПОПУ-

ЊЕНО) 

 Савјетник 

Начелника 

општине 

1 1 

02.04 Самостални 

стручни 

сарадник за 

правне послове  

1 1 

02.05 Самостални 

стручни 

сарадник за 

јавне набавке 

1 1 

02.06 Самостални 

стручни 

сарадник за 

информисање и 

односе са 

јавношћу  

1 1 

02.07 Самостални 

стручни 

сарадник за 

рачунарску 

мрежу - систем 

администратор 

1 1 

02.08 Стручни 

сарадник за 

послове 

начелника 

општине  

1 0 

02.09 Виши стручни 

сарадник за 

административ-

не послове 

1 1 

02.10 Виши стручни 

сарадник за 

материјалне 

послове и 

економат 

1 1 

02.11 Возач  

(Координатор 

техничких и 

помоћних 

2 2 

послова обавља 

послове возача) 

 УКУПНО:  10 9 

НАПОМЕНА: Послови стручног сарадника за 

послове начелника општине обављају се у оквиру 

послова: виши стручни сарадник за административне 

послове. 

 

III ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ 

 

СТВАРНО СТАЊЕ ПОПУЊЕНОСТИ РАДНИХ 

МЈЕСТА 

 

ШИФ-

РА 

ИЗВРШИОЦИ БРОЈ 

ИЗВРШИ-

ЛАЦА 

(СИСТЕ-

МАТИЗО-

ВАНО) 

БРОЈ 

ИЗВР-

ШИЛАЦА 

(ПОПУ-

ЊЕНО) 

03.12 Начелник 

одјељења  

1 1 

03.13 

 

Шеф Одсјека за 

борачко-

инвалидску 

заштиту и 

цивилну 

заштиту 

1 1 

03.14 Самостални 

стручни 

сарадник за 

правне послове 

1 0 

03.15 Самостални 

стручни 

сарадник за 

послове 

цивилне 

заштите и 

противпожарне 

заштите 

1 1 

03.16 Виши стручни 

сарадник за 

извршење 

материјалних 

права у области 

борачко-

инвалидске 

заштите  

1 1 

03.17 Виши стручни 

срадник за дија-

спору, питања 

мањина и 

равноправност 

полова 

1 1 
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03.18 Стручни 

сарадник за 

послове 

борачко-

инвалидске 

заштите и 

вођење 

евиденције о 

лицима која су 

регулисала 

војну обавезу  

2 2 

03.19 Виши стручни 

срадник за 

канцеларијско 

пословање – 

шеф писарнице 

1 1 

03.20 Стручни 

срадник за 

пријем и обраду 

захтјева и 

овјеру потписа, 

преписа и 

рукописа 

2 2 

03.21 Стручни 

сарадник-

матичар у 

централној 

мјесној  

канцеларији 

1 1 

03.22 Стручни 

сарадник-

матичар у 

теренским 

мјесним 

канцеларијама 

4 4 

03.23 Стручни 

сарадник за 

послове архиве  

1 1 

03.24 Дактилограф  1 1 

03.25 Координатор 

техничких и 

помоћних 

послова 

1 1 

03.26 Портир-радник 

на обезбјеђењу 

зграде 

4 4 

03.27 Кафе кувар 2 1 

03.28 Чистачица 2 2 

 УКУПНО 27 25 

 

 

IV ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ПОЉОПРИВРЕ-

ДУ  И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 

 

СТВАРНО СТАЊЕ ПОПУЊЕНОСТИ РАДНИХ 

МЈЕСТА 

ШИФ-

РА 

 ИЗВРШИОЦИ БРОЈ 

ИЗВРШИ-

ЛАЦА 

(СИСТЕ-

МАТИЗОВ

АНО) 

БРОЈ 

ИЗВР-

ШИЛАЦА 

(ПОПУ-

ЊЕНО) 

04.29 Начелник 

одјељења  

1 1 

04.30 Самостални 

стручни 

сарадник за  

послове у 

области 

занатско-

предузетничке 

дјелатности 

1 1 

04.31 Самостални 

стручни 

сарадник за 

студијско 

аналитичке 

послове из 

области 

образовања, 

науке, културе, 

здравства, 

спорта и 

омладине  

1 1 

 Јединица за управљање 

развојем (ЈУРА) 

 

04.32 Самостални 

стручни 

сарадник за 

развој и 

економске 

послове 

1 0 

04.33 Самостални 

стручни 

сарадник за  

развој и 

међународну 

сарадњу 

1 1 

04.34 Самостални 

стручни 

сарадник за 

развој и 

подстицање 

развоја 

привреде 

1 1 
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04.35 Самостални 

стручни 

сарадник за 

узгој и 

селекцију  - 

координатор за 

послове 

пољопривреде 

1 1 

04.36 Самостални 

стручни 

сарадник за 

пољопривредну 

производњу и 

водопривреду  

1 1 

04.37 Самостални 

стручни 

сарадник за 

воћарство  

1 1 

 УКУПНО: 9 8 

 

V ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ И 

СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 

 

СТВАРНО СТАЊЕ ПОПУЊЕНОСТИ РАДНИХ 

МЈЕСТА 

ШИФ-

РА 

 ИЗВРШИОЦИ БРОЈ 

ИЗВРШИ-

ЛАЦА 

(СИСТЕ-

МАТИЗО-

ВАНО) 

БРОЈ 

ИЗВР-

ШИЛАЦА 

(ПОПУ-

ЊЕНО) 

05.38 Начелник 

одјељења  

1 1 

05.39 Самостални 

стручни 

сарадник – 

координатор за 

послове 

просторног 

планирања, 

документацију 

и индустријске 

зоне 

1 1 

05.40 Самостални 

стручни 

сарадник за 

просторно 

планирање 

1 1 

05.41 Самостални 

стручни 

сарадник за  

послове  

грађења, 

1 1 

урбанизма и 

индустријске 

зоне-

Координатор за 

послове грађења 

и урбанизма 

05.42 Самостални 

стручни 

сарадник за  

послове  

заштите 

животне 

средине  

1 1 

05.43 Самостални 

стручни 

сарадник – 

координатор за 

послове из 

области 

стамбено-

комуналне 

дјелатности 

1 1 

05.44 Самостални 

стручни 

сарадник за  

стамбено-

комуналне 

послове, 

имовинско-

правне послове 

и нормативна 

акта  

1 1 

05.45 Самостални 

стручни 

сарадник за 

послове 

заједничке 

комуналне 

потрошње и 

геодезије 

1 1 

05.46  Самостални 

стручни 

сарадник за  

послове 

саобраћаја и 

јавне 

инфраструктуре 

1 1 

 УКУПНО: 9 9 

 

 

VI ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ 

 

СТВАРНО СТАЊЕ ПОПУЊЕНОСТИ РАДНИХ 

МЈЕСТА 
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ШИФ-

РА 

ИЗВРШИОЦИ БРОЈ 

ИЗВРШИ-

ЛАЦА 

(СИСТЕ-

МАТИЗО-

ВАНО) 

БРОЈ 

ИЗВР-

ШИЛАЦА 

(ПОПУ-

ЊЕНО) 

06.48  Начелник 

одјељења  

1 1 

06.49 Самостални 

стручни 

сарадник за 

праћење 

локалних 

општинских 

прихода-

Координатор за 

послове наплате 

општинских 

потраживања 

1 1 

06.50 Самостални 

стручни 

сарадник – шеф 

рачуноводства 

1 0 

06.51 Стручни 

сарадник за 

главну књигу 

трезора 

1 0 

06.52 Стручни 

сарадник за 

послове 

благајне и 

обрачун плата 

1 1 

06.53 Стручни 

сарадник 

ликвидатор 

1 1 

06.54 Стручни 

сарадник за 

буџет 

1 1 

 УКУПНО: 7 5 

 

 

VII ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛО-

ВЕ 

 

СТВАРНО СТАЊЕ ПОПУЊЕНОСТИ РАДНИХ 

МЈЕСТА  

 

 

 

 

 

 

 

ШИФ-

РА 

ИЗВРШИОЦИ БРОЈ 

ИЗВРШИ-

ЛАЦА 

(СИСТЕ-

МАТИЗО-

ВАНО) 

БРОЈ 

ИЗВР-

ШИЛАЦА 

(ПОПУ-

ЊЕНО) 

07.55  Начелник 

одјељења  

1 1 

07.56  Тржишни 

инспектор  

1 1 

07.57 Урбанистичко- 

грађевински 

инспектор   

1 0 

07.58 Ветеринарски 

инспектор  

1 1 

07.59 Пољопривредни 

инспектор  

1 1 

07.60 Здравствени 

инспектор  

 

1 1 

07.61  Инспектор за 

храну 

(Здравствени 

инспектор има 

овлаштење  

инспектора за 

храну)  

1 0 

07.62 Еколошки 

инспектор 

1 0 

07.63 Инспектор за 

друмски 

саобраћај 

1 0 

07.64 Комунални 

полицајац 

2 2 

 УКУПНО: 11 7 

 

VIII ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА 

ЈЕДИНИЦА 

 

СТВАРНО СТАЊЕ ПОПУЊЕНОСТИ РАДНИХ 

МЈЕСТА  

ШИФ-

РА 

ИЗВРШИОЦИ БРОЈ 

ИЗВРШИ-

ЛАЦА 

(СИСТЕ-

МАТИЗО-

ВАНО) 

БРОЈ 

ИЗВРШ-

ИЛАЦА 

(ПОПУ-

ЊЕНО) 

08.65 Старјешина 

Територијалне 

ватрогасне 

1 1 
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јединице 

08.67 Ватрогасац - 

руководилац 

акције гашења 

пожара 

4 4 

08.68 Ватрогасац - 

оперативац 

6 6 

08.69 Ватрогасац - 

сервисер 

1 1 

08.70 Технички 

секретар 

1 1 

08.71 Виши стручни 

сарадник за 

главну књигу 

Територијалне 

ватрогасне 

јединице  

1 1 

08.72 Домар - радник 

на одржавању 

зграде 

ватрогасног 

дома 

1 1 

 УКУПНО: 15 15 

 

Члан 3. 

 

План запошљавања ће се мијењати у случају измјене 

Одлуке о усвајању Буџета општине Србац за 2021. 

годину, увођења нових надлежности и повјеравања 

нових послова републичке управе, а попуњавање ће 

се вршити према одлуци Начелника општине. 

 

Члан 4. 

 

Овај План ступа на снагу даном доношења, a 

објавиће се у "Службеном гласнику општине Србац". 

 

Број: 02-022-5/21 

Датум: 21.1.2021. године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

____________________________________________ 

 

3 

 

На основу члана 59. и члана 82.став 3. Закона о 

локалној самоуправи ( „Службени гласник Републике 

Српске“,бр. 97/16 и 36/19 ) и чл. 63. и 91. Статута 

општине Србац („Службени гласник општине 

Србац“, бр. 5/17 и 8/17 ),   Начелник општине  Србац   

д о н о с и    

 

 

 

 

ПРАВИЛНИК 

О  РАСПОДЈЕЛИ НОВЧАНИХ  СРЕДСТАВА  ЗА 

ПОМОЋ  У  ЛИЈЕЧЕЊУ  

ДЈЕЦЕ  ОБОЉЕЛЕ  ОД  ДИЈАБЕТЕСА 

Члан 1. 

Правилником  о расподјели новчаних средстава за 

помоћ у лијечењу дјеце  обољеле од дијабетеса ( у 

даљем тексту: Правилник)  утврђују  се критеријуми 

и начин додјеле новчаних средстава за помоћ у 

лијечењу дјеце обољеле од дијабетеса чије је 

пребивалиште у општини Србац. 

Члан 2. 

 

       Новчана средства у смислу овог правилника  

одобравају се као помоћ за набавку медицинских 

средстава неопходних за лијечење дјеце  која болују 

од дијабетеса типа 1. 

       Новчана средства из овог члана обезбјеђују се у 

буџету Општине Србац.  

Члан 3 

 

       Право на новчана средства у смислу овог 

правилника могу остварити родитељи  дјеце која 

болују од дијабетеса тип 1 што се утврђује на основу 

медицинске документације која потврђује  наведену  

дијагнозу. 

       Наведено право се утврђује  за сваку календарску 

годину све док постоји потреба за лијечењем, 

односно до навршене  осамнаесте године живота када 

дијете стиче пунољетство.    

Члан  4 

 

        Захтјев за додјелу новчане помоћи према 

Правилнику подноси се на прописаном обрасцу  са 

потребном документацијом и то : 

 

- медицинска документација којом се потврђује  

обољење  дјетета, 

- извод из матичне књиге рођених за дијете, 

- изјава о заједничком породичном домаћинству, 

- увјерење о пребивалишту , 

-фотокопија текућег рачуна једног родитеља. 

 

        Образац захтјева је саставни дио овог правил-

ника. 
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Члан 5. 

         Право на додјелу новчаних средстава у смислу 

овог правилника утврђује се рјешењем којег доноси 

начелник општине.  

Члан 6. 

         Исплата новчаних средства према овом 

правилнику врши се мјесечно у складу са износом 

распложивих буџетских средства и одобрава се на 

период  до 12 мјесеци. 

         Износ новчаних средства из овог члана утврђује 

се закључком којег доноси начелник општине. 

 

Члан 7. 

         Овај правилник ступа на снагу са даном 

доношења и објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Србац“. 

 

Број: 02-022-7/21 

Датум: 22.01.2021. године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

____________________________________________ 
 
____________________________            ЈМБ __________________ 

Име  ( име родитеља)  презиме 

_________________________________ 
                   Адреса  становања 

_________________________________ 

                    Мјесто становања 
_________________________________ 

                    Контакт телефон 

 

ОПШТИНА   СРБАЦ 

НАЧЕЛНИКУ  ОПШТИНЕ 

 

ПРЕДМЕТ:  Захтјев за помоћ у лијечењу  дјетета обољелог од 

дијабетеса 

 
Поштовани, 

У складу са Правилником  о расподјели новчаних средстава за 

помоћ у лијечењу  дјеце  обољеле од дијабетеса обраћам се са 
захтјевом да ми одобрите новчана средства за набавку 

медицинских средстава неопходних за лијечење сина/ћерке 
____________________________ођен-а   ______________________ 

године  као дјетету које болује од  дијабетеса типа 1. 

 
Уз захтјев прилажем: 

- медицинску  документацију  којом се потврђује  обољење  

дјетета, 
- извод из матичне књиге рођених за дијете, 

- изјаву  о заједничком породичном домаћинству, 

- увјерење о пребивалишту , 
-фотокопију  текућег рачуна. 

 

С поштовањем 
 

У Српцу,______________________                                                    

                                                                                                              

Подносилац  захтјева       

___________________________________________________ 

 

4 

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број: 97/16 и 36/19), члана 2, 3, 4. и 5. Закона о 

финансирању политичких странака из буџета 

Републике, града и општине („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 65/08) и члана 91. Статута 

општине Србац („Службени гласник општине 

Србац“, број: 5/17 и 8/17), Начелник општине доноси 

 

О Д Л У К У 

о расподјели буџетских средстава за рад 

политичких странака у 2021. години 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком врши се расподјела буџетских 

средстава за финансирање рада политичких странака 

које имају одборнике у Скупштини општине Србац (у 

даљем тексту: политичке странке) у 2021. години. 

 

Члан 2. 

Расподјела средстава се врши на основу Одлуке о 

потврђивању и објављивању резултата локалних 

избора у Босни и Херцеговини 2020. године 

(„Службени гласник Босне и Херцеговине“, број: 

81/20) и Извјештаја о резулататима гласања за сваки 

изборни ниво, у складу са чланом 5. став (2) Закона о 

финансирању политичких странака из буџета 

Републике, града и општине, и то: 

 

- САВЕЗ НЕЗАВИСНИХ СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА - 

СНСД – МИЛОРАД ДОДИК ...................6.260,00 КМ 

- ДНС – ДЕМОКРАТСКИ НАРОДНИ САВЕЗ 

................ ......................................................1.940,00 КМ 

- ПДП – ПАРТИЈА ДЕМОКРАТСКОГ ПРОГРЕСА 

.......................................................................1.940,00 КМ 

- СДС – СРПСКА ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА 

.......................................................................1.940,00 КМ 

-УЈЕДИЊЕНА СРПСКА............................1.940,00 КМ 

- НАРОДНИ ДЕМОКРАТСКИ ПОКРЕТ ..   980,00 КМ 

______________________________________________ 

У К У П Н О: ............................................15.000,00 КМ. 

Члан 3. 

Уколико одборник у току трајања мандата напусти 

политичку странку, финансијска средства задржава 

политичка странка којој је одборник до тада 

припадао. 

Члан 4. 

За извршење ове одлуке задужује се Одјељење за 

финансије. 

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Србац“. 

 

Број: 02-022-6 /21 

Датум: 21.1.2021. године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕМлађан 

Драгосављевић, с.р. 

____________________________________________ 
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На основу члана 39. став 2. тачка 9. и члана 82. став 2. 

Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник 
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Републике Српске", брoj: 97/16 и 36/19), члана 19. 

Закона о систему јавних служби („Службени гласник 

Републике Српске“, брoj: 68/07, 109/12 и 44/16) и 

члана 37. став 2. тачка 9.  и члана 90. Статута 

општине Србац ("Службени гласник општине 

Србац", број: 5/17 и 8/17), рјешавајући по захтјеву 

Јавне установе Дјечији вртић „Наша радост“ Србац 

од 19.01.2021. године,  а по добијеном позитивном 

мишљењу на финансијски дио плана од стране 

Одјељења за финансије од 21.01.2021.године,  

Начелник општине Србац доноси 

 

О Д Л У К У 

о давању сагласности на План јавних набавки 

Јавне установе Дјечији вртић „Наша радост“ 

Србац за 2021. годину 

 

       Члан 1. 

 

Даје се сагласност на План јавних набавки Јавне 

установе Дјечији вртић „Наша радост“ Србац број: 

206/20 који је усвојен на сједници Управног одбора 

Јавне установе одржаној дана 31.12.2020. године.  

 

       Члан 2. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у Службеном гласнику општине Србац. 

 

Број: 02-018-1/21 

Датум: 22.01.2021. године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

____________________________________________ 
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Ha основу члана 59. и 82. став 3. Закона о локалној 

самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", 

број 97/16 и 36/19), члана 161. Закона о 

службеницима и намјештеницима у органима 

јединице локалне самоуправе („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16) и члана 63. и 91. 

Статута општине Србац ("Службени гласник 

општине Србац", број 5/17 и 8/17), Начелник 

општине Србац доноси 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању Комисије за пријем намјештеника у  

Општинску управу општине Србац 

 

I У Комисију за пријем намјештеника у Општинску 

управу општине Србац, именују се: 

 

 1. Боривоје Врсајковић, за предсједника, 

 2. Гордана Зељковић, за члана, 

 3. Радован Латинчић, за члана. 

 

II Задатак Комисије je да сачини списак кандидата 

који испуњавају услове за пријем на упражњено 

радно мјесто, након чега се спроводи изборни 

поступак у складу са законом, а подразумијева 

вршење оцјењивања стручне оспособљености, знања 

и вјештина кандидата који учествују у изборном 

поступку, према критеријумима и мјерилима 

прописаним за избор, укључујући усмени интервју са 

кандидатима, те по окончању изборног поступка 

сачињавање листе за избор кандидата по редослиједу 

кандидата који се рангирају почевши од најбољег 

оствареног резултата, што се доставља начелнику 

општине ради провођења даљег поступка. 

 

III Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у “Службеном гласнику општине Србац”. 

 

Број: 02-111-4/21 

Датум: 11.1.2021. године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

____________________________________________ 
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На основу члана 59. и 82. Закона о локалној 

самоуправи (Службени Гласник Републике Српске, 

број: 97/16 и 36/19) и члана 63. и 91. Статута општине 

(„Службени гласник општине Србац”, број: 5/17 и 

8/17), Начелник општине Србац доноси:  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисијe за додјелу стипендија за 

школску 2020/21. годину 

                      

Члан 1.  

 

Именује се Комисија за додјелу стипендија за 

школску 2020/21. годину, у следећем саставу: 

 

1. Драгана Стојић , предсједник Комисије, 

2. Борислав Лакић , члан 

3. Aлександра Ђерман , члан      

 

Члан 2. 

 

Задатак Комисије је да по окончању расписаног 

Конкурса за додјелу стипендија општине Србац за 

школску 2020/21 годину, изврши пријем захјтева, те 

да на основу пристиглих захтјева и критеријума 

утврђених Одлуком о стипендирању студената за 

школску 2020/21 годину , изврши бодовање и утврди 

прелиминарну ранг-листу, а након разматрања 

евентуално уложених приговора формира и коначну 

ранг листу стипендиста општине Србац за школску 

2020/21 годину. Комисија је по завршетку обављеног 

посла дужна поднијети извјештај начелнику 

општине. 
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Члан 3. 

 

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у Службеном гласнику општине Србац. 

 

Број: 02-67-102/21 

Датум: 19.01.2021. године. 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

____________________________________________ 
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На основу члана 13. став 1. Закона о јавним 

набавкама БиХ («Службени гласник БиХ», број: 

39/14), члана 59. и 82.став 3. Закона о локалној 

самоуправи («Службени гласник Републике Српске « 

бр. 97/16, 36/19), члана 3. Правилника о 

успостављању и раду Комисије за набавке  

(«Службени гласник БиХ» број: 103/14), члана 9. 

Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова 

у општини Србац („Службени гласник општине 

Србац„ бр. 3/15), члана 63. и 91. Статута општине 

Србац  («Службени гласник општине Србац« бр. 

5/17, 8/17), Начелник општине Србац  доноси 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за јавне набавке у поступку 

јавне набавке радова  „Занатски радови на 

изградњи Друштвеног дома у Мјесној заједници 

Кукуље  

 

I  Именује се Комисија за јавне набавке у поступку 

јавне набавке радова  „Занатски радови на изградњи 

Друштвеног дома у Мјесној заједници Кукуље„ у  

следећем  саставу: 

 

1. Милорад Лепир,  предсједавајући Комисије 

2. Татјана Поповић Кнежевић, секретар 

Комисије, без права гласа 

3. Божо Марковић, члан 

4. Сандра Михољчић, члан. 

 

II   Задатак Комисије: 

 

1. да у предметном поступку јавне набавке- 

Конкурентском захтјеву за достављање понуда,  

покренутом Одлуком Начелника општине бр. 

02-404-232/20 од 31.12.2020. године а за које је 

Обавјештење о набавци бр. 987-7-3-1-3-1/21 

објављено на Порталу јавних набавки и на 

службеној страници општинске управе општине 

Србац дана 15.01.2021. године, изврши: 

- провођење јавног отварања достављених понуда 

(дана 29.01.2021. године у 9,05 часова)  

- преглед, оцјену и упоређивање достављених 

понуда (прије и након е-аукције) 

- сачињавање записника о прегледу и оцјени 

понуда 

- сачињавање извјештаја о поступку јавне набавке 

уз давање препоруке Начелнику општине за 

доношење Одлуке о избору најповољнијег 

понуђача или Одлуке о поништењу/отказивању 

поступка јавне набавке и наведеним разлозима 

издавања такве препоруке 

- обављање повјерених послова и задатака у 

границама датих овлаштења у свему у складу са 

процедурама прописаним Законом о јавним 

набавкама БиХ и подзаконским актима. 

 

III  Сви чланови Комисије дужни су  прије почетка 

рада Комисије у одређеном   поступку јавне набавке 

потписати изјаву о непристрасности и повјерљи-

вости, те непостојању сукоба интереса у складу са 

чланом 7. став 4. Правилника о    успостављању и 

раду Комисије за набавке  («Службени гласник БиХ» 

број: 103/14) 

 

IV  Комисија доноси Пословник о раду Комисије. 

 

V  Комисија може донијети Одлуку само већином 

гласова укупног броја чланова  Комисије који имају 

право гласа.  

 

VI Председавајући Комисије координира рад 

Комисије и одређује конкретна   задужења у погледу 

административних и техничких послова за рад 

Комисије. 

 

VII Секретар Комисије врши административне 

послове за Комисију, припрема записнике са сас-

танка Комисије, извјештаје о раду Комисије, води 

документацију   и врши друге послове  везане за рад 

Комисије које захтјева предсједавајући Комисије. 

Секретар Комисије нема право гласа. 

 

VIII  Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у Службеном гласнику  општине Србац. 

 

Број: 02-111-12/21 

Датум: 26.01. 2021. године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

____________________________________________ 
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На основу члана 13. став 1. Закона о јавним 

набавкама БиХ («Службени гласник БиХ», број: 

39/14), члана 59. и 82.став 3. Закона о локалној 

самоуправи («Службени гласник Републике Српске« 

бр. 97/16, 36/19), члана 3. Правилника о успо-

стављању и раду Комисије за набавке  («Службени 

гласник БиХ» број: 103/14), члана 9. Правилника о 

јавним набавкама роба, услуга и радова у општини 
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Србац („Службени гласник општине Србац„ бр. 3/15), 

члана 63. и 91. Статута општине Србац  («Службени 

гласник општине Србац« бр. 5/17, 8/17), Начелник 

општине Србац  доноси 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за јавне набавке у поступку 

јавне набавке радова  „Санације банкина на 

путевима у мјесним заједницама на територији 

општине Србац„ 

 

I  Именује се Комисија за јавне набавке у поступку 

јавне набавке радова  „Санације банкина на путевима 

у мјесним заједницама на територији општине 

Србац„ у  следећем  саставу: 

 

1. Милорад Лепир,  предсједавајући Комисије 

2.Татјана Поповић Кнежевић, секретар Комисије, без  

    права гласа 

3. Сузана Кнежевић,  члан 

4. Сандра Михољчић, члан. 

 

II   Задатак Комисије: 

 

1. да у предметном поступку јавне набавке - Кон-

курентском захтјеву за достављање понуда,  

покренутом Одлуком Начелника општине бр. 02-

404-233/20 од 31.12.2020. године а за које је 

Обавјештење о набавци бр. 987-7-3-2-3-2/21 

објављено на Порталу јавних набавки и на службеној 

страници општинске управе општине Србац дана 

15.01.2021. године , изврши: 

 

- провођење јавног отварања достављених понуда 

( дана 29.01.2021. године у 9,20 часова)  

- преглед , оцјену и упоређивање достављених 

понуда ( прије и након е-аукције ) 

- сачињавање записника о прегледу и оцјени 

понуда 

- сачињавање извјештаја о поступку јавне набавке 

уз давање препоруке Начелнику општине за 

доношење Одлуке о избору најповољнијег 

понуђача или Одлуке о поништењу/отказивању 

поступка јавне набавке и наведеним разлозима 

издавања такве препоруке 

- обављање повјерених послова и задатака у 

границама датих овлаштења у свему у складу са 

процедурама прописаним Законом о јавним 

набавкама БиХ и подзаконским актима . 

 

III Сви чланови Комисије дужни су  прије почетка 

рада Комисије у одређеном  поступку јавне набавке 

потписати изјаву о непристрасности и повјерљи-

вости, те  непостојању сукоба интереса у складу са 

чланом 7. став 4. Правилника о успостављању и раду 

Комисије за набавке  («Службени гласник БиХ» 

број: 103/14) 

IV  Комисија доноси Пословник о раду Комисије. 

 

V  Комисија може донијети Одлуку само већином 

гласова укупног броја чланова Комисије који имају 

право гласа.  

 

VI  Председавајући Комисије координира рад Коми-

сије и одређује конкретна задужења у погледу 

административних и техничких послова за рад 

Комисије. 

VII Секретар Комисије врши административне 

послове за Комисију, припрема записнике са 

састанка Комисије, извјештаје о раду Комисије, води 

документацију  и врши друге послове  везане за рад 

Комисије које захтјева предсједавајући Комисије.  

 

Секретар Комисије нема право гласа. 

 

VIII  Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у Службеном гласнику  општине Србац. 

 

Број: 02-111-13/21 

Датум: 26.01. 2021. године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

____________________________________________ 
 

АКТИ ДРУГИХ ОРГАНА 

 

1  

На основу члана 187. став 2. Пословника о раду 

Скупштине општине Србац („Службени гласник 

општине Србац“, број 7/17 и 4/18) након упоређивања 

текста у Рјешењу број: 01-111-152/20 од 29.12.2020. 

године са његовим изворником, уочена је техничка 

грешка, те секретар Скупштине општине Србац врши 

 

И С П Р А В К У 

 

У ставу 2. образложења Рјешења о избору Милоша 

Будића за предсједника Скупштине општине Србац 

(„Службени гласник општине Србац“, број 18/20), 

врши се исправка погрешно наведене политичке 

припадности именованог: 

 

-  умјесто текста „Кандидат Милош Будић, одборник 

Савеза независних социјалдемократа“ треба да стоји 

текст:  

 

- „Кандидат Милош Будић, одборник Уједињене 

Српске“. 
 

Број: 01-111-20/21 

Датум: 26.01.2021.године  

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ 

Слађана Шкрбић, с.р. 

____________________________________________ 
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С А Д Р Ж А Ј 

 

АКТИ  СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  

 

Број                 Назив  акта                                                    Страна 

 

1 Рјешење о разрјешењу Милоша Будића, члана Комисије за избор и именовања 

Скупштине општине Србац 

1 

1 Рјешење о разрјешењу Саше Шарића, члана Комисије за избор и именовања Скупштине 

општине Србац 

1 

3 Рјешење о разрјешењу Добриле Микић, члана Комисије за избор и именовања 

Скупштине општине Србац 

2 

4 Рјешење о именовању Срђана Гојковића за члана Комисије за избор и именовања 

Скупштине општине Србац 

2 

5 Рјешење о именовању Желимира Урића за члана Комисије за избор и именовања 

Скупштине општине Србац 

3 

6 Рјешење о именовању Миће Малбашића  за члана Комисије за избор и именовања 

Скупштине општине Србац 

3 

7 ПРОГРАМ РАДА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБАЦ  ЗА 2021. ГОДИНУ 3 

8 ПРОГРАМ КОМУНАЛНОГ УРЕЂЕЊА МЈЕСТА СРПЦА ЗА 2021. ГОДИНУ 10 

9 Програм мјера за спречавање и сузбијање, елиминацију и ерадикацију заразних болести 

на подручју општине Србац за 2021. годину 

13 

10 План систематске дератизације и дезинсекције на територији општине Србац за 2021. 

годину 

16 

11 Програм систематске дератизације и дезинсекције на територији општине Србац за 2021. 

годину 

20 

12 Одлука о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање секретара Скупштине 

општине Србац 

22 

13 Одлука о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање начелника одјељења 

Општинске управе општине Србац 

23 

14 Одлука о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање предсједника и чланова 

Одбора за жалбе 

24 

15 Одлука о давању мишљења на приједлог Плана уписа ученика у први разред Јавне 

установе Центар средњих школа „Петар Кочић“ Србац за школску 2021/2022.годину 

25 

16 Одлука о одређивању износа новчаног учешћа родитеља за боравак дјеце у ЈУ Дјечији 

вртић „Наша радост“ Србац за 2021. годину  

25 

17 Одлука о усвајању Плана имплементације развојних пројеката  општине Србац за период 

2021-2023. године 

26 

18 Одлука о измјенама и допунама Одлуке о комуналним таксама 30 

19 Одлука о приступању изради измјене Урбанистичког пројекта „Спортска дворана и 

трговачки центар“ у К.О. Србац Мјесто 

30 

20 Одлука о утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене једног м² корисне површине 

стамбеног и пословног простора за подручје општине Србац за 2021. годину 

32 

21 Одлука о висини накнаде за трошкове уређења грађевинског земљишта за 2021.годину 32 

22 Одлука о приступању продаји неизграђеног грађевинског земљишта у Индустријској 

зони у К.О. Црнаја 

33 

23 Одлука о замјени неизграђеног грађевинског земљишта Општине Србац  за грађевинско 

земљиште Божић Добрице и Божић Стојана из Српца 

33 

24 Одлука о продаји неизграђеног грађевинског земљишта у К.О. Србац Село Шаула Жељку 

из Српца 

34 

25 Одлука о продаји неизграђеног грађевинског земљишта у К.О. Расавац Ћулум Љубомиру 

из Српца 

34 

26 Одлука о продаји неизграђеног грађевинског земљишта у К.О. Црнајa Рац Босиљки из 

Српца 

35 
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27 Одлука о продаји неизграђеног грађевинског земљишта у К.О. Расавац Алексић Драгану 

из Ћукала 

35 

28 Рјешење о избору Комисије за статут и прописе 36 

29 Рјешење о избору Комисије за буџет и финансије 36 

30 Рјешење о избору Комисије за људска права, надзор, представке и притужбе грађана 37 

31 Рјешење о избору Комисије за мјесне заједнице, сарадњу са општинама и градовима 37 

32 Рјешење о избору Комисије за борачка питања 37 

33 Рјешење о избору Комисије за награде и признања 38 

34 Рјешење о избору Комисије за вјерска питања 38 

35 Рјешење о избору Комисије за питања младих 38 

36 Рјешење о избору Комисије за послове из стамбене области 39 

37 Рјешење о избору Комисије за заштиту околине, културног и природног насљеђа 39 

38 Рјешење о избору Одборa за друштвени положај жене и равноправност међу половима 39 

39 Рјешење о избору Одборa за праћење примјене Етичког кодекса Скупштине општине 

Србац 

40 

40 Рјешење о избору Одбора за здравље 40 

41 Рјешење о избору Савјета за пољопривреду 40 

42 Рјешење о избору Савјета за спорт 41 

43 Рјешење о утврђивању листе стручњака за именовање Конкурсних комисија за пријем 

службеника Општинске управе општине Србац 

41 

44 Рјешење о именовању Комисије за избор и именовање секретара Скупштине општине 

Србац 

42 

45 Рјешење о именовању Комисије за избор Одбора за жалбе  42 

46 Одлука о приступању изради Регулационог плана проширење Индустријске зоне у 

Ситнешима 

43 

47 Одлука о приступању изради Плана парцелације дијела насеља Ситнеши 45 

48 Одлука о приступању продаји неизграђеног грађевинског земљишта у Индустријској 

зони у К.О. Црнаја 

45 

49 Рјешење о именовању Савјета за израду Регулационог плана проширење 

Индустријске зоне Ситнеши 

46 

50 Рјешење о именовању Савјета за израду Плана парцелације дијела насеља 

Ситнеши 

46 

51 Рјешење о именовању Савјета за израду измјене Урбанистичког пројекта 

„Спортска дворана и трговачки центар“ у К.О. Србац Мјесто 

47 

52 Одлука о куповини пет стамбених јединица (станова) за стамбено збрињавање избјеглих 

и расељених лица на подручју општине Србац на локацији у Улици 11. новембар број 

24А Србац 

47 

53 Закључак уз Програм рада 48 

54 Закључак  о усвајању Плана рада и финансирања Система   противградне превентиве 

општине Србац у 2021. години 

48 

55 Закључак о усвајању Извјештаја о раду Система  противградне превентиве на подручју 

општине Србац у  сезони 2020. године 

48 

56 Закључак о усвајању Извјештаја о успјеху и владању  ученика на крају другог 

полугодишта школске 2019/2020. године 

49 

57 Закључак о усвајању Извјештаја о упису ученика у прве разреде основних и средњих 

школа у школској 2020/2021. години 

49 

58 Закључак о усвајању Извјештаја о остварењу Акционог плана имплементације развојних 

пројеката Општине Србац  за 2019. годину 

49 

59 Закључак о усвајању Извјештаја о утрошку средстава за награде матурантима за 2020. 

годину на подручју општине  Србац 

49 

60 Закључак о усвајању Информације о реализацији Програма коришћења средстава за 

подстицај запошљавања за 2019. годину 

49 

61 Закључак о усвајању Информације о утрошку новчаних средстава за пројекте омадинских 50 
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неформалних група у 2020. години на подручју општине Србац 

62 Закључак о усвајању Информације о реализацији Програма о утрошку новчаних 

средстава посебних намјена за развој неразвијених дијелова општине Србац 

прикупљених од корисника шума и шумског земљишта у својини Републике Српске у 

2020. години на подручју општине Србац 

50 

63 Закључак  50 

 

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ 

Број                 Назив  акта                                                    Страна 

1 Наредба о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изаване новим 

вирусом корона (COVID-19) 

51 

2 План запошљавања у Општинској управи општине Србац за 2021.годину 52 

3 Правилник о расподјели новчаних средстава за помоћ у лијечењу дјеце обољеле од 

дијабетеса  
57 

4 Одлука о расподјели буџетских средстава за рад политичких странака у 2021. години 58 

5 Одлука о давању сагласности на План јавних набавки Јавне установе Дјечији вртић 

„Наша радост“ Србац за 2021. годину 

59 

6 Рјшење о именовању Комисије за пријем намјештеника у Општинску управу општине 

Србац 

59 

7 Рјешење о именовању Комисијe за додјелу стипендија за школску 2020/21. годину 59 

8 Рјешење о именовању Комисије за јавне набавке у поступку јавне набавке радова  

„Занатски радови на изградњи Друштвеног дома у Мјесној заједници Кукуље  

60 

9 Рјешење о именовању Комисије за јавне набавке у поступку јавне набавке радова  

„Санације банкина на путевима у мјесним заједницама на територији општине Србац„ 

61 

 

АКТИ ДРУГИХ ОРГАНА 

 

Број                 Назив  акта                                                    Страна 

1 Исправка 61 

 


