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На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању у 

ванредним ситуацијама („Службени гласник Репу-

блике Српске“ бр. 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о 

заштити становништва од заразних болести  („Слу-

жбени 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 функци-

онисању цивилне заштите у области заштите и 

спасавања општине Србац („Службени гласник оп-

штине Србац“ бр. 2/14) и члана 63. и 91. Статута оп-

штине 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: 67-

1/21 од 01.02.2021. године, начелник Општине Србац 

доноси 

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 

22.02.2021. године забрањују се на територији Оп-

штине 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 22.02.2021. 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 
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дјелатност (бензинске пумпне станице, објекти за 

смјештај и др.), 

 

2) приређивачима игара на срећу (кладионице, 

аутомат клубови, казина, томболе и др.). 

 

6. До 22.02.2021. године, у периоду  од 22,00 до 06,00 

часова, драгстори могу радити искључиво путем 

шалтерске продаје.  

 

7. До 22.02.2021. године, у периоду  од 22,00 до 06,00 

часова, забрањује се продаја алкохолних пића свим 

привредним субјектима. 

 

8.  До 22.02.2021. 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“. 

  

9. 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.  

 

10. 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. 

 

11. Субјекти који обављају регистровану дјелатност 

могу самостално обављати дезинфекцију пословних 

простора у складу са упутством ЈЗУ„Институт за 

јавно здравство Републике Српске“. 

 

12. 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. 

    

13. Правни субјекти који врше јавна овлашћења 

требају организовати рад од куће за раднике за 

послове за које је то могуће. 

 

14. 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. 

 

15. 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). 

 

16. 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). 

 

17. Овом Наредбом  престаје да важи Наредба о 

обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву 

болести изаване новим вирусом корона (COVID-19) 

број: 02-022-3/21 од 15.01.2021. године. 

 

18. Ова Наредба ступа на снагу одмах и биће 

објављена у „Службеном гласнику општине Србац.“ 

 

Број: 02-022 -42/21 

Датум: 01.02.2021. године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

____________________________________________  
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На основу члана 2. Закона о основама безбједности 

саобраћаја на путевима у Босни и Херцеговини 

(„Службени гласник Босне и Херцеговине“ број 

06/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13, 8/17 и 09/18), 

члана 9. Одлуке о организовању и наплати паркинг 

простора на подручју општине Србац („Службени 
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гласник општине Србац“, број 10/18), члана 63. и 91. 

Статута општине Србц („Службени гласник општине 

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

доноси 

 

П Р А В И Л Н И К 

о измјенама и допунама Правилника о јавним 

паркиралиштима 

 

 

Члан 1. 

 

У Правилнику о јавним паркиралиштима („Службени 

гласник општине Србац“, број 3/19 и 9/19) члан 25. 

мијења се и гласи: 

 

„У случајевима повреде услова коришћења парки-

ралишта о стране корисника паркинга извршиће се 

мјера блокирања точкова возила“. 

 

Члан 2. 

 

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине Србац“. 

 

Број: 02-022-44/21 

Датум: 12.02.2021.године 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

12. 

 

На основу члана 17. Закона о јавним набавкама ( „ Службени гласник БиХ „ бр. 39/14 ),  члана 59. и 82. став 3. 

Закона о локалној самоуправи ( « Службени гласник РС « бр. 97/16, 36/19 ), члана 63. и 91. Статута општине Србац 

( « Службени гласник општина Србац « бр. 5/17, 8/17 ),  члана 5. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и 

радова у општини Србац ( « Службени гласник општине Србац « бр. 3/2015 ), а након доношења Одлуке 

Скупштине општине Србац бр. 01-022-175/20 од 29.12.2020. године о усвајању Буџета општине Србац за 2021. 

годину  ( „ Службени гласник општине Србац „ бр. 18/20 )  и на основу достављених појединачних Планова јавних 

набавки организационих јединица општинске управе општине Србац, Начелник општине Србац  дана 03.02.2021. 
године доноси 

 

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ОПШТИНЕ СРБАЦ  

ЗА ПЕРИОД ДО 31.12.2021. ГОДИНЕ 

 

I ОДСЈЕК ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ 
 

ВРС-

ТА 

НА-

БАВ-

КЕ 

ПРЕДМЕТ 

НАБАВКЕ 

ПРОЦЈЕ-

ЊЕНА 

ВРИЈЕД-

НОСТ 

НАБАВКЕ  

(без  ПДВ-а) 

КОНТО  

(ПЛАНСКА 

ГОДИНА)   

ИЗВОР 

ФИНАНСИ-

ЈСКИХ 

СРЕДСТАВА 

ОКВИРНИ  

РОК ЗА 

ПОКРЕТАЊЕ 

ПОСТУПКА 

ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ 

  

ПРИЈЕДЛОГ 

ВРСТЕ 

ПОСТУПКА   

( ПРОЦЕДУРЕ ) 

ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ  

КОНТАКТ 

ОСОБА ИЗ 

ОРГАНИЗА-

ЦИОНЕ 

ЈЕДИНИЦЕ ЗА 

ЈАВНУ 

НАБАВКУ 

1. 

Услу-

ге 

Услуге 

штампања 

за потребе 

општинске 

управе 

општине 

Србац за 

период до 

31.12.2021. 

године  

( Штампање  

интерних 

образаца и 

промотив-

ног 

материјала , 

србачких 

новина и 

сл...)   

7.050,00 КМ 

412700 

(расходи за 

услуге 

штампања) 

Буџет општине 

Србац за 2021. 

годину 

Фебруар 

2021. године 

Конкурентски 

захтев за 

достављање 

понуда 

Слађана 

Шкрбић/Вељко 

Вранић 
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II   СЛУЖБА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ 

- 

Лот бр. 1 – 

Штампање 

интерних 

образаца, 

доставница 

и осталих 

образаца 

2.550,00 КМ 
     

- 

Лот бр. 2 – 

Штампање 

рекламног 

материјала 

3.000,00 КМ 
     

- 

Лот бр. 3 – 

Штампање  

„ Србачких 

новина „ 

1.500,00 КМ 
     

 

2. 

Услу-

ге  

Израда 

обиљежја за 

потребе 

општинске 

управе 

општине 

Србац 

(заставе и 

друга 

обиљежја са 

услугом 

штампања 

на 

текстилу)  

1.700,00 КМ 

412700 

(расходи за 

услуге 

штампања) 

Буџет општине 

Србац за 2021. 

годину 

Јануар/ 

Децембар 

2021. године 

Директни 

споразум 
Вељко Вранић 

3. 

Услу-

ге 

(и 

робе) 

Штампање 

доставних 

књига  и 

осталих 

образаца за 

потребе 

општинске 

управе и 

испоруке 

осталог 

канцеларијс

ког 

материјала 

2.188,00 КМ 

412700 

(расходи за 

услуге 

штампања) 

Буџет општине 

Србац за 2021. 

годину 

Фебруар 

2021. године 

Резервисани 

уговор 

( члан 9. Закона о 

јавним набавкама 

БиХ ) 

Слађана 

Шкрбић/Вељко 

Вранић 

 

4. 

Робе 

Набавка 

канцелариј-

ске опреме 

1.500,00 КМ 

511300 

(издаци за 

набавку 

канцеларијске 

опреме) 

Буџет општине 

Србац за 2021. 

годину 

Фебруар/ 

децембар 

2021. године 

Директни 

споразум 
Борислав Лакић 

                                                                        УКУПНО ПРОЦЈЕЊЕНА ВРИЈЕДНОСТ НАБАВКИ ( без ПДВ-а ) :   12.438,00 КМ 

ВРС-

ТА 
НА-

БА-
ВКЕ 

ПРЕД-

МЕТ 

НАБАВ-

КЕ 

ПРОЦЈЕ-

ЊЕНА 

ВРИЈЕД-

НОСТ 

НАБАВКЕ  

(без  ПДВ-а) 

КОНТО  

( ПЛАНСКА 

ГОДИНА )   

ИЗВОР 

ФИНАНСИ-

ЈСКИХ 

СРЕДСТАВА 

ОКВИРНИ  

РОК ЗА 

ПОКРЕТАЊЕ 

ПОСТУПКА 

ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ 

  

ПРИЈЕДЛОГ 

ВРСТЕ 

ПОСТУПКА   

( ПРОЦЕДУРЕ ) 

ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ  

КОНТАКТ ОСОБА 

ИЗ 

ОРГАНИЗАЦИОНЕ 

ЈЕДИНИЦЕ ЗА 

ЈАВНУ НАБАВКУ 

5. 

Услу-
ге 

Нотарске 

услуге  
1.000,00 КМ 

412700 

( расходи за 
стручне услуге ) 

Буџет општине 

Србац за 2021. 

годину 

Јануар/ 

Децембар 

2021. године 

Услуге из Анекса 

II дио Б. Закона о 
јавним набавкама 

БиХ / 

Директни 
споразум 

Бранко Делевић 
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6. 

Услу-

ге 

Одржава-
ње и 

надоград-

ња интер-
нет стра-

нице 

општинске 
управе  

1.500,00 КМ 

412700 

( расходи за 

стручне услуге ) 

Буџет општине 

Србац за 2021. 

годину 

Фебруар 
 2021. године 

Директни 
споразум 

Дејан Јовичић 

7. 

Робе 

Софтвер –

безбједо-
носни 

програм 

(једного-
дишње 

лиценце ) 

за радне 
станице 

општинске 

управе 

1.400,00 КМ 
412700 

( расходи за 

стручне услуге ) 

Буџет општине 
Србац за 2021. 

годину 

Септембар/ 
Октобар 

 2021. године 

Директни 

споразум 
Борислав Лакић 

8. 

Услу-

ге 

Одржава-
ње и 

доградња 

софтвера 
DOCUNO

VA и 
FINOVA, 

системско 

одржавање 
сервера, 

подршка и 

контрола 
рада 

цјелокупно

г система 

5.300,00 KM 

412700 

( расходи за 

стручне услуге ) 

Буџет општине 

Србац за 2021. 

годину 

Фебруар 
 2021. године 

Директни 

споразум/ 
Преговарачки 

поступак без 

објављивања 
обавјештења о 

набавци 

Борислав Лакић 

9. 

Услу-
ге 

Редовна 

контрола 

видео 

надзора и 
противпо-

жарног  

система у 
згради 

општине 

Србац и 
новој сали 

СО-е 

Србац 

1.500,00 КМ 

412700 

( расходи за 
стручне услуге ) 

Буџет општине 

Србац за 2021. 
годину 

Март 

 2021. године 

Директни 

споразум 
Борислав Лакић 

10. 
Услу-

ге 

Објава 

обавјеш-

тења у 
Службе-

ном 

гласнику 
БиХ 

1.000,00 КМ 
412700 

( расходи за 

стручне услуге ) 

Буџет општине 
Србац за 2021. 

годину 

Изузеће од 

примјене Закона о 
јавним набавкама  

( члан 10. Став 1) 

тачка д) ЗЈН 

Изузеће од 
примјене Закона 

о јавним 

набавкама  
( члан 10. Став 1) 

тачка д) ЗЈН 

Невена Билановић 

11. 
Услу-

ге 

Фотографс

ке услуге 
за потребе 

ажурирања 

информати
вног паноа 

– огласне 

табле на 
локацији „ 

Центар „ 

Србац 

1.000,00 КМ 
412700 

( расходи за 

стручне услуге ) 

Буџет општине 
Србац за 2021. 

годину 

Фебруар 

2021. године 

Директни 

споразум 
Дејан Јовичић 
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12. 
Услу-

ге 

Услуге 
кориште-

ња огла-

сног про-
стора 

(објављи-

вање 
огласа, 

обавјеш-

тења, 
конкурса и 

сл. ) 

3.200,00 КМ 
412700 

( расходи за 

стручне услуге ) 

Буџет општине 
Србац за 2021. 

годину 

Фебруар/ 
Март 

 2021. године 

Услуге из Анекса 
II дио Б. Закона о 

јавним набавкама 

БиХ / 
Директни 

споразум 

Бранко Делевић 

13. 
Услу-

ге 

Услуге 
одржавања 

електрон-

ског 
система за 

евиденцију 

присуства 
запослених 

на раду 

600,00 КМ 
412700 

( расходи за 

стручне услуге ) 

Буџет општине 
Србац за 2021. 

годину 

Фебруар/ 
Март 

2021. године 

Директни 

споразум 
Невена Билановић 

14. 
Ус-

луге 

Одржава-

ње  
мрежног 

уређаја 
(Fortinet ) 

за период 

до 
31.12.2021. 

године 

700,00 КМ 
412700 

( расходи за 

стручне услуге ) 

Буџет општине 
Србац за 2021. 

годину 

Септембар 

2021. године 

Директни 

споразум 
Борислав Лакић 

15. 

Услу-
ге 

Услуге 

сређивања 
архивске и 

регистра-

турне 

грађе 

5.500,00 КМ 

412700 

( расходи за 
стручне услуге ) 

Буџет општине 

Србац за 2021. 
годину 

Јуни/Јули 

2021. године 

Директни 

споразум 
Невена Билановић 

16. 

Робе 

 

Артикли за 

потребе 
чајне 

кухиње за 

потребе 
општинске 

управе  

8.000,00 КМ  

412900 

( расходи по 
основу репрезе-

нтације ) 

Буџет општине 

Србац за 2021. 

годину 

Јануар 
 2021. године 

Конкурентски 

захтјев 
за достављање 

понуда 

Вељко Вранић 

17. 
Робе 

Набавка 

галона 
воде за 

пиће за 

просторије 
општинске 

управе 

1.000,00 КМ 

412900 

( расходи по 
основу репрезе-

нтације ) 

Буџет општине 

Србац за 2021. 

годину 

Јануар 
2021. године 

Директни 
споразум 

Вељко Вранић 

18. 
Услу-

ге 

Угости-

тељске 

услуге – 

послужи-
вање хране 

и пића ( од 

више 
угостите-

ља са 

подручја 
општине 

Србац ) 

7.000,00 КМ 

412900 

( расходи по 

основу репрезе-
нтације ) 

Буџет општине 
Србац за 2021. 

годину 

Јануар/ 
Фебруар 

 2021. године 

Услуге из Анекса 

II дио Б. Закона о 

јавним набавкама 
БиХ 

Вељко Вранић 

19. 

Услу-

ге 

Семинар-
ске услуге 

2.560,00 КМ 

412900 
( расходи за 

стручно 

усаврша-вање 
запослених ) 

Буџет општине 

Србац за 2021. 

годину 

Фебруар 
 2021. године 

Услуге из Анекса 

II дио Б. Закона о 
јавним набавкама 

БиХ 

Невена Билановић 

20. 

Услу-
ге 

Угостите-

љске 

услуге –
свечаности 

и прославе 

6.830,00 КМ 

412900 

( расходи по 

основу 
свечаности и 

прослава ) 

Буџет општине 

Србац за 2021. 
годину 

Јануар/ 

Децембар 
 2021. године 

Услуге из Анекса 
II дио Б. Закона о 

јавним набавкама 

БиХ 

Вељко Вранић 
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III ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ 
 

ВРС-

ТА 

НА-

БА-

ВКЕ 

ПРЕДМЕТ 
НАБАВКЕ 

ПРОЦЈЕ-

ЊЕНА 

ВРИЈЕД-

НОСТ 

НАБАВКЕ  

(без  ПДВ-а ) 

КОНТО  

( ПЛАНСКА 

ГОДИНА )   

ИЗВОР 

ФИНАНСИ-

ЈСКИХ 

СРЕДСТАВА 

ОКВИРНИ  

РОК ЗА 

ПОКРЕТАЊЕ 

ПОСТУПКА 

ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ 

  

ПРИЈЕДЛОГ 

ВРСТЕ 

ПОСТУПКА   

( ПРОЦЕДУРЕ ) 

ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ  

КОНТАКТ ОСОБА 

ИЗ 

ОРГАНИЗАЦИОНЕ 

ЈЕДИНИЦЕ ЗА 

ЈАВНУ НАБАВКУ 

24. 

Робе 

Канцелари

јски 

материјал 
за потребе 

општинске 

управе  

2.735,00 КМ 

412300 

(расходи за 

режијски 
материјал ) 

Буџет општине 
Србац за 2021. 

годину 

Фебруар/ 
Март 

 2021. године 

Директни 

споразум 

Душко 
Митрић/Вељко 

Вранић 

25. 

Робе 

Артикли за 

потребе 

текућег 

одржавања 
– хигијену 

просторија 

зграда 

општинске 

управе  

4.700,80 КМ 

412300 
(расходи за 

режијски 

материјал ) 

Буџет општине 

Србац за 2021. 
годину 

Фебруар/ 

Март 
 2021. године 

Директни 

споразум 

Душко 

Митрић/Вељко 
Вранић 

26. 

Услу-
ге 

Изнајмљи-
вање 

мрежних 

мултифун-
кционал-

них 

уређаја за 
штампање 

и 

одржавање 
принтер/-

копир/ске-

нер/факс 
уређаја са 

инстали-

рањем со-
фтвера за 

монито-

ринг  

7.692,30 КМ 

412300 
(расходи за 

режијски 

материјал ) 

Буџет општине 

Србац за 2021. 
годину 

Фебруар/ 

Март 
 2021. године 

Конкурентски 
захтјев за 

достављање 

понуда 

Душко 

Митрић/Борислав 
Лакић 

21. 

Робе 

Набавка 
опреме –

надзорне 

камере ( 
игурносна 

опрема )  

2.900,00 КМ 

511300 

( издаци за 

набавку 

постојења и 

опреме ) 

Буџет општине 

Србац за 2021. 

годину 

Мај 2021 године 
Директни 

споразум 
Борислав Лакић 

22. 
Робе 

Набавка 
опреме за 

потребе 

општинске 
управе ( 

анцелариј-

ске 
столице )  

850,00 КМ 

511300 
( издаци за 

набавку 

постојења и 
опреме ) 

Буџет општине 

Србац за 2021. 

годину 

Фебруар 2021 
године 

Директни 
споразум 

Борислав Лакић 

23. 

Робе 

Набавка 

опреме за 

потребе 
општинске 

управе 

општине 
Србац- 

УПС 

уређај и 
сл. 

2.650,00 КМ 

511300 

( издаци за 

набавку 

постојења и 

опреме ) 

Буџет општине 

Србац за 2021. 

годину 

Мај 

 2021. године 

Директни 

споразум 
Борислав Лакић 

                                                                       УКУПНО ПРОЦЈЕЊЕНА ВРИЈЕДНОСТ НАБАВКИ ( без ПДВ-а ) :   54.490,00 КМ 
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27. 
Роба 

 Службени 
гласник 

Републике 

Српске“, 
интернет 

издање 

Службеног 
гласника 

Републике 

Српске ,  
„Службени 

гласник 

БиХ „-
претплата 

683,70 КМ 

412300 

(расходи за 
режијски 

материјал ) 

Буџет општине 

Србац за 20201 

годину 

Изузеће од 
примјене Закона о 

јавним набавкама  

( члан 10. став 1) 
тачка д) ЗЈН 

Изузеће од 

примјене Закона 

о јавним 
набавкама  

( члан 10. став 1) 

тачка д) ЗЈН 

Душко 

Митрић/Слађана 

Шкрбић 

28. 

Робе 

Обрасци за 

потребе 
матичних 

канцелари-

ја општин-
ске управе 

3.418,80 КМ 

412300 
(расходи за 

режијски 

материјал ) 

Буџет општине 

Србац за 2021 
годину 

Изузеће од 

примјене Закона о 

јавним набавкама  
( члан 10. став 1) 

тачка д) ЗЈН 

Изузеће од 

примјене Закона 
о јавним 

набавкама  

( члан 10. став 1) 
тачка д) ЗЈН 

Душко 

Митрић/Вељко 
Вранић 

29. 
Робе 

Набавка 

службених 

униформи 
за службе-

нике 
општинске 

упрве 

2.136,70 КМ 

412300 

(расходи за 
режијски 

материјал ) 

Буџет општине 
Србац за 2021. 

годину 

Фебруар/ 
Март 

 2021. године 

Директни 
споразум 

Душко Митрић/Бојан 
Бабић 

30. 

Услу-
ге 

Одржава-

ње и 
серви-

сирање 

рачунарске 
опреме 

2.991,40 КМ 

412500 
(расходи за 

текуће 

одржавање ) 

Буџет општине 

Србац за 2021. 
годину 

Фебруар/ 

Март 
 2021. године 

Директни 

споразум 

Душко 

Митрић/Борислав 
Лакић 

31. 

Услу-

ге 

Редовно 

одржава-
ње – сер-

висирање 

аутомо-
била 

општинске 

управе 
општине 

Србац  

5.555,55 KM 

412500 

(расходи за 
текуће 

одржавање ) 

Буџет општине 

Србац за 2021. 

годину 

Фебруар/ 

Март 

 2021. године 

Директни 
споразум 

Душко Митрић/Бојан 
Бабић 

32. 

Робе 

Набавка 

ситног 
инвертара 

за потребе 

општинске 
управе 

1.709,40 КМ 

412500 
(расходи за 

текуће 

одржавање ) 

Буџет општине 

Србац за 2021. 
годину 

Фебруар/ 

Март 
 2021. године 

Директни 

споразум 

Душко 

Митрић/Вељко 
Вранић 

33. 

Услу-
ге 

Текуће 

поправке и 

одржавање 

објеката 

општинске 
управе 

1.709,40 КМ 

412500 

(расходи за 

текуће 

одржавање ) 

Буџет општине 

Србац за 2021. 
годину 

Фебруар/ 

Март 
 2021. године 

Директни 

споразум 

Душко 

Митрић/Вељко 
Вранић 

34. 

Робе 

Набавка 

материјала 
за текуће 

поправке и 

одржавање 
објеката 

општинске 

управе 

5.128,20 КМ 

412500 

(расходи за 

текуће 
одржавање ) 

Буџет општине 
Србац за 2021. 

годину 

Фебруар/ 
Март 

 2021. године 

Директни 

споразум 

Душко 
Митрић/Вељко 

Вранић 
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35. 
Робе 

Набавка 

горива за 

потребе 

општинске 
управе 

општине 

Србац 

20.512,80 КМ 

412600 

( расходи по 
основу утрошка 

горива ) 

Буџет општине 

Србац за 
2021/2022. 

годину 

Фебруар/ 

Март 

2021. године 

Конкурентски 
захтјев за 

достављање 

понуда 
Оквирни 

споразум за двије 

године 
вриједности 

41.025,60 КМ ( у 

који износ није 
урачунат ПДВ ) 

Душко Митрић/Бојан 
Бабић 

36. 
Робе 

Набавка 

вијенаца и 

цвијећа за 
потребе 

обиљежава

ња датума 

од значаја 

за борачке 

категорије 

 

3.846,10 КМ 

416100 

(обиљежа-вања 

датума од 
значаја за 

борачке 

категорије) 

Буџет општине 

Србац за 2021. 

годину 

Фебруар/ 

Март 

2021. године 

Директни 
споразум 

Душко 

Митрић/Боривоје 

Врсајковић 

37. 

Услу-
ге 

Реновира-

ње спомен 
обиљежја 

на под-
ручју 

општине 

Србац 

 

1.709,40 КМ 

416100 

( реновира-ње и 

одржавање 
спомен 

обиљежја ) 

Буџет општине 

Србац за 2021. 
годину 

Јуни/ 

Јули 
 2021. године 

Директни 

споразум 

Душко 

Митрић/Боривоје 
Врсајковић 

38. 

Услу-
ге 

Одржава-

ње  спомен 
обиљежја 

на 

подручју 
општине 

Србац 

 

2.564,10 КМ 

416100 

( реновира-ње и 

одржавање 
спомен 

обиљежја ) 

Буџет општине 

Србац за 2021. 
годину 

Јуни/ 

Јули 
 2021. године 

Директни 

споразум 

Душко 

Митрић/Боривоје 
Врсајковић 

39. 

Робе 

Набавка 

средстава 
и опреме 

за потребе 

цивилне 
заштите 

 

4.273,50 КМ 

415200 

( Цивилна 
заштита ) 

Буџет општине 

Србац за 2021. 
годину 

Фебруар/ 

Март 
 2021. године 

Директни 

споразум 

Душко 

Митрић/Далибор 
Кошутић 

УКУПНО ПРОЦЈЕЊЕНА ВРИЈЕДНОСТ НАБАВКИ ( без ПДВ-а ) :   71.367,15 КМ 

 

IV  ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ 
 

ВРС- 
ТА 

НА- 

БАВ
КЕ 

ПРЕД-

МЕТ 

НАБАВ-

КЕ 

ПРОЦЈЕ-

ЊЕНА 

ВРИЈЕД-

НОСТ 

НАБАВКЕ  

( без  ПДВ-а) 

КОНТО  

( ПЛАНСКА 

ГОДИНА )   

ИЗВОР 

ФИНАНСИ-

ЈСКИХ 

СРЕДСТАВА 

ОКВИРНИ  

РОК ЗА 

ПОКРЕТАЊЕ 

ПОСТУПКА 

ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ 

ПРИЈЕДЛОГ 

ВРСТЕ 

ПОСТУПКА   

( ПРОЦЕДУРЕ ) 

ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ  

КОНТАКТ ОСОБА 

ИЗ 

ОРГАНИЗАЦИОНЕ 

ЈЕДИНИЦЕ ЗА 

ЈАВНУ НАБАВКУ 

40. 

Услу-

ге 

Осигурање 

имовине 

општине 

Србац за 
период од 

септембра 

2021.  до 
септембра 

2022. 

године 

2.400,00 КМ 

( Услуге 

ослобођене 
од плаћања 

ПДВ-а – члан 

25. Закона о 
порезу на 

додану 

вриједност ) 

412700 

(расходи за 

услуге 

осигурања  и 

финанси-јског 

посредо-вања ) 

Буџет општине 

Србац за 2021. 

годину 

Аугуст 

 2021. године 

Директни 

споразум 
Златко Звиздало 
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41. 
Услу-

ге 

Осигурање 

радника 
општинске 

управе 

општине 
Србац за 

период од 

септембра 
2021.  до 

септембра 

2022. 
Године 

 

2.100,00 КМ 
( Услуге 

ослобођене 

од плаћања 
ПДВ-а – члан 

25. Закона о 

порезу на 
додану 

вриједност ) 

412700 
(расходи за 

услуге 

осигурања  и 
финанси-јског 

посредо-вања ) 

Буџет општине 
Србац за 2021. 

годину 

Аугуст 

 2021. године 

Директни 

споразум 
Златко Звиздало 

42. 

Услу-
ге 

Обављање 

банкар-

ских 

услуга 

(услуга 

платног 
промета ) 

за период 

до 
31.12.2021. 

године 

 

2.000,00 КМ 

( Услуге 

ослобођене 

од плаћања 

ПДВ-а – члан 
25. Закона о 

порезу на 

додану 
вриједност ) 

412700 

(расходи за 
услуге 

осигурања  и 

финанси-јског 
посредо-вања ) 

Буџет општине 

Србац за 2021. 
годину 

Фебруар 

2021. године 

 
Директни 

споразум 

 

Златко Звиздало 

43. 
Услу-

ге 

Краткоро-

чно 
кредитно 

задужење 

 
15.100,00 КМ 

- 

Трошкови 
обраде 

захтјева 

1.100,00 КМ 
( Услуге 

ослобођене 

од плаћања 
ПДВ-а – члан 

25. Закона о 

порезу на 
додану 

вриједност ) 

 

412700 

(расходи за 
услуге 

осигурања  и 

финанси-јског 
посредо-вања ) 

Кредитна 

средства 

Март 

 2021. године 

Конкурентски 

захтјев за 

достављање 
понуда 

Златко Звиздало 

Максимални 

износ камате 

14.000,00 КМ 

 
413300 

(Раходи по 

основу камата 
примљ. 

зајмова у 

земљи) 
 

УКУПНО ПРОЦЈЕЊЕНА ВРИЈЕДНОСТ НАБАВКИ ( без ПДВ-а ) :   21.600,00  КМ 
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V ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ПОЉОПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 
 

ВРС-

ТА 

НА-

БА-

ВКЕ 

ПРЕД-

МЕТ 

НАБАВ-

КЕ 

 

ПРОЦЈЕ-

ЊЕНА 

ВРИЈЕД-

НОСТ 

НАБАВКЕ  

(без  ПДВ-а ) 

 

КОНТО  

( ПЛАНСКА 

ГОДИНА )   

ИЗВОР 

ФИНАНСИ-

ЈСКИХ 

СРЕДСТАВА 

ОКВИРНИ  

РОК ЗА 

ПОКРЕТАЊЕ 

ПОСТУПКА 

ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ 

ПРИЈЕДЛОГ 

ВРСТЕ 

ПОСТУПКА   

( ПРОЦЕДУРЕ ) 

ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ  

КОНТАКТ ОСОБА 

ИЗ 

ОРГАНИЗАЦИОНЕ 

ЈЕДИНИЦЕ ЗА 

ЈАВНУ НАБАВКУ 

44. 

Услу-
ге 

Услуге 

дератиза-
ције и 

дезинсек-

ције 

11.960,00 КМ 

412200 
(Услуге 

дератизаци-је) 

412200 
(Услуге 

дезинсекци-је) 

 

Буџет општине 

Србац за 

2021/2022. 
годину 

 

Март/април 

 2021. године 

 
Конкурентски 

захтјев за 

достављање 
понуда 

Оквирни 

споразум за двије 
године 

вриједности 

23.920,00 КМ ( у 
који износ није 

урачунат ПДВ ) 

 

Нинко Гужвић 

- 
Лот бр. 1 - 

Услуге 

дератиза-

ције 

5.980,00 КМ 

412200 
(Услуге 

дератизаци 

-је) 
 

    

- 
Лот бр. 2 - 

Услуге 

дезинсек-
ције 

5.980,00 КМ 

412200 
(Услуге 

дезинсекци- 

је) 

    

45. 

Услу-

ге 

Надзор над 

обавља-

њем 
услуга 

дератиза-

ције за 
2021. 

годину 

500,00 КМ 

412200 

(Услуге 

дератизаци-је) 

Буџет општине 

Србац за 2021. 
годину 

 

Март/април 
 2021. године 

Директни 
споразум 

Нинко Гужвић 

46. 

Услу-

ге 

 Надзор 

над 

обавља-
њем 

услуга 

дезинсек-
ције за 

2021. 

Годину 

 

500,00 КМ 

412200 

(Услуге 

дезинсекци-је) 

Буџет општине 

Србац за 2021. 
годину 

( Закључак 

Начелника 

општине бр. 02-

401-2/21 од 

15.01.2021. 
године) 

Март/април 

 2021. године 

Директни 

споразум 
Нинко Гужвић 

47. 
Робе 

Награде за 

матуранте 

Центра 

средњих 
школа „ 

Петар 

Кочић „ 
Србац 

 

4.273,50 КМ 

416100 

( средства за 
награде матура-

нтима сред.шк. ) 

Буџет општине 

Србац за 2021. 
годину 

 

Март 
 2021. године 

Директни 
споразум 

Драгана Стојић 
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48. 
Услу-

ге 

Услуге 

против-
градне 

заштите у 

сезони 
2021. 

године 

27.000,00 КМ 

(Услуге 
ослобођене 

од плаћања 

ПДВ-а) 

415200 
(Противгра-дна 

заштита) 

Буџет општине 

Србац за 2021. 

годину 
 

Изузеће од 

примјене Закона о 
јавним набавкама  

( члан 10. став 1) 

тачка д) ЗЈН 

Изузеће од 

примјене Закона 

о јавним 

набавкама  
( члан 10. став 1) 

тачка д) ЗЈН 

Нинко Гужвић 

49. 

Услу-

ге 

Текуће 

одржавање 

каналске 

мреже  

8.547,00 КМ 

 
412500 

(расходи 

текућег 
одржавања 

каналске  

мреже ) 
 

Буџет општине 

Србац за 2021. 
годину 

 

Март/април 
 2021. године 

Конкурентски 

захтјев за 
достављање 

понуда 

Нинко Гужвић 

50. 

Робе  

( и 
услу-

ге ) 

Набавка 

пластеника 

и пратеће 

опреме за 
наводња-

вање у ци-

љу реали-
зације 

пројекта „ 
Развој   

пластени-

чке прои-
зводње на 

подручју 

општине 
Србац  ( II 

фаза ) „ (са 

услугама 
монтаже 

исте ) 

 

70.512,90 КМ 

416100 

( средства за 
пољопри-вредне 

произвођаче ) 

Веза, Уговор о 
додјели 

средстава бр. 

02-330-112/20 
од 04.12.2020. 

године 

закључен 
између Фонда 

за развој и 

запошљавање 
Републике 

Српске А.Д. 

Бања Лука и 
општине Србац 

Буџет општине 

Србац за 2021. 

годину   
Веза, Уговор о 

додјели 

средстава бр. 
02-330-112/20 

од 04.12.2020. 

године 
закључен 

између Фонда 

за развој и 
запошљавање 

Републике 

Српске А.Д. 
Бања Лука и 

општине Србац 

Фебруар  

2021. године 

Отворени 

поступак 
Милан Берић 

51. 
Робе 

 

Набавка 
садног 

материја-

ла  за 
пољо-

привредне 

произво-
ђаче 

 

9.401,70 КМ      

- 

 
Лот бр. 1 – 

Набавка 

садног 
материјала 

за 25 

корисника 
за потребе 

реализа-

ције 
пројекта-- 

„ Развој 

пласте-
ничке 

произво-

дње на 
подручју 

општине 

Србац „  
 

4.273,50 КМ 

416100  

( средства за 

пољопривредне 
произвођаче ) 

Веза, Уговор о 

додјели 
средстава бр. 

02-022-83/20 од 

03.08.2020. 
године 

закључен 

између Фонда 
за развој и 

запошљавање 

Републике 
Српске А.Д. 

Бања Лука и 

општине Србац 

Буџет општине 
Србац за 2021. 

годину   

Веза, Уговор о 
додјели 

средстава бр. 

02-022-83/20 од 
03.08.2020. 

године 

закључен 
између Фонда 

за развој и 

запошљавање 
Републике 

Српске А.Д. 

Бања Лука и 
општине Србац 

Фебруар  
2021. године 

Конкурентски 

захтјев за 
достављање 

понуда 

Милан Берић 
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- 

Лот бр. 2– 
Набавка 

садног 

материјала 
за 30 

корисника 

за потребе 
реализа-

ције 

пројекта-- 
„ Развој 

пласте-

ничке 
произво-

дње на 

подручју 
општине 

Србац  (II 

фаза ) „ 

5.128,20 КМ 

416100  

( средства за 

пољопривредне 

произвођаче ) 

Веза, Уговор о 
додјели 

средстава бр. 

02-330-112/20 
од 04.12.2020. 

године 

закључен 
између Фонда 

за развој и 

запошљавање 
Републике 

Српске А.Д. 

Бања Лука и 
општине Србац 

Буџет општине 

Србац за 2021. 

годину   
Веза, Уговор о 

додјели 

средстава бр. 
02-330-112/20 

од 04.12.2020. 

године 
закључен 

између Фонда 

за развој и 
запошљавање 

Републике 

Српске А.Д. 
Бања Лука и 

општине Србац 

Фебруар  

2021. године 

Конкурентски 
захтјев за 

достављање 

понуда 

Милан Берић 

52. 
Робе 

Набавка 

пољопри-
вредних 

пакета за 

прољетњу 
сјетву 

2021. 

године 
путем 

пројекта 

 „ Заштита 
од поплава 

Дрине „ 

17.094,00 КМ 

416100 

( средства за 
пољопри-вредне 

произвођаче ) 

Средства по 

Споразуму по 

Одлуци о 
усвајању плана 

расподјеле 

средстава по 
основу Одлуке 

Владе 

Републике 
Српске о 

давању 

сагласности за 
кориштење 

средстава по 

основу поврата 
ПДВ-а у оквиру 

Пројекта 

заштите од 
полава Дрине 

бр. 02-022-

143/20 

Март 
2021. године 

Конкурентски 

захтјев за 
достављање 

понуда 

Милан Берић 

УКУПНО ПРОЦЈЕЊЕНА ВРИЈЕДНОСТ НАБАВКИ ( без ПДВ-а ) :   159.190,80 КМ 

 

 

VI ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 
 

ВРС-

ТА 

НА-

БА-

ВКЕ 

ПРЕДМЕТ 
НАБАВКЕ 

 

ПРОЦЈЕ-

ЊЕНА 

ВРИЈЕД-

НОСТ 

НАБАВКЕ  

(без  ПДВ-а ) 

КОНТО  

( ПЛАНСКА 

ГОДИНА )   

ИЗВОР 

ФИНАНСИ-

ЈСКИХ 

СРЕДСТАВА 

ОКВИРНИ  

РОК ЗА 

ПОКРЕТАЊЕ 

ПОСТУПКА 

ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ 

  

ПРИЈЕДЛОГ 

ВРСТЕ 

ПОСТУПКА   

( ПРОЦЕДУРЕ ) 

ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ  

КОНТАКТ ОСОБА 

ИЗ 

ОРГАНИЗАЦИОНЕ 

ЈЕДИНИЦЕ ЗА 

ЈАВНУ НАБАВКУ 

53. 

Услу-
ге 

Услуге 
водовода и 

канализа-

ције 

1.735,00 КМ 

412200 

( расходи за 

комуналне и 
комуника-ционе 

услуге ) 

Буџет општине 

Србац за 2021. 
годину 

Изузеће од 

примјене Закона о 

јавним набавкама  
( члан 10. став 1) 

тачка д) ЗЈН 

Изузеће од 

примјене Закона 
о јавним 

набавкама  

( члан 10. став 1) 
тачка д) ЗЈН 

Божо Марковић, 

Дарио Кресојевић 

54. 

Услу-
ге 

Поштанске 

услуге 
13.820,00 КМ 

412200 

( расходи за 

комуналне и 
комуника-ционе 

услуге ) 

Буџет општине 

Србац за 2021. 
годину 

Изузеће од 

примјене Закона о 

јавним набавкама  
( члан 10. став 1) 

тачка д) ЗЈН 

Изузеће од 

примјене Закона 
о јавним 

набавкама  

( члан 10. став 1) 

тачка д) ЗЈН 

Божо Марковић, 

Дарио Кресојевић 
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55. 

Услу-

ге 

Телекомун
икационе 

услуге 

(фиксна 
телефонија 

+ мобилна 

телефонија 
+ интер-

нет + 

претплата 
РТРС )  

35.727,00 КМ 

412200 
( расходи за 

комуналне и 

комуника-ционе 
услуге ) 

Буџет општине 

Србац за 2021. 

годину 

Изузеће од 
примјене Закона о 

јавним набавкама  

( члан 10. став 1) 
тачка д) ЗЈН 

Изузеће од 

примјене Закона 

о јавним 
набавкама  

( члан 10. став 1) 

тачка д) ЗЈН 

Божо Марковић, 
Дарио Кресојевић 

 
56. 

Робе 

Електри-

чна 

енергија у 
зградама 

општине 

Србац 

25.255,00 КМ 

412200 

( расходи по 
основу 

утрошене 

енергије ) 

Буџет општине 
Србац за 2021. 

годину 

Изузеће од 

примјене Закона о 
јавним набавкама  

( члан 10. став 1) 

тачка д) ЗЈН 

Изузеће од 
примјене Закона 

о јавним 

набавкама  
( члан 10. став 1) 

тачка д) ЗЈН 

Милорад Лепир, 

Дарио Кресојевић 

57. 
Робе 

Набавка 

огревног 
дрвета за 

потребе 

општине 
Србац 

23.000,00 КМ 

412200 
( расходи по 

основу 

утрошене 
енергије ) 

Буџет општине 

Србац за 2021. 

годину 

Мај/јуни 2021. 
године 

Конкурентски 

захтјев за 
достављање 

понуда 

Милорад Лепир, 
Дарио Кресојевић 

58. 
Услу-

ге 

Превоз и 

резање 

огревног 
дрвета за 

потребе 

општинске 
управе 

општине 

Србац 

7.300,00 КМ 

412200 

( расходи по 
основу 

утрошене 

енергије )  

Буџет општине 
Србац за 2021. 

годину 

Мај/јуни 2021. 

године 

Конкурентски 

захтјев за 

достављање 
понуда 

Милорад Лепир, 

Дарио Кресојевић 

59. 
Услу-

ге 

Услуге  

процеси-

нга 
података 

путем 

инфор-
мационог 

система за 

контролу и 
наплату 

паркинг 

простора 
на 

подручју 

мјеста 

Србац 

3.075,90 КМ 

412200 
(расходи по 

основу 

провизије за 
наплаћену 

таксу)  

Буџет општине 
Србац за 2021. 

годину 

Јануар/ 
фебруар  

2021. године 

Директни 

споразум 
Милован Поповић 

60. 

Радо-

ви 

Санација 

локалних 

путева са 
макадам-

ским 

коловоз-
ним 

застором 

89.517,10 КМ 

412500 

(Одржава-ње 

локалних, 
некатегори-

саних путева и 

улица) 

Буџет општине 

Србац за 2021. 

годину 

Јануар/ 

Фебруар / 

2021. године 

Отворени 
поступак 

Дарио Кресојевић, 

Божо Марковић, 
Милорад Лепир, 

Милован Поповић 

61. 
Робе/ 

Услу-

ге 

Рехабили-

тација 

хоризон-
талне и 

вертикалне 

сигнализа-
ције 

4.000,00 КМ 

412500 

(Одржава-ње 
локалних, 

некатегори-

саних путева и 

улица) 

Буџет општине 

Србац за 2021. 
годину 

Фебруар/ 

Јун 
2021. године 

Директни 

споразум 
Милорад Лепир 
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62. 
Радо-

ви 

Крпање 

ударних 
рупа и 

санација 

коловоза и 
банкина на 

локалној 

путној 
мрежи и у 

улицама на 

подручју 
општине 

Србац  

5.547,00 КМ 

412500 
(Одржава-ње 

локалних, 

некатегори-
саних путева и 

улица) 

Буџет општине 
Србац за 2021. 

годину 

Фебруар/ 
Март/ 

2021. године 

Директни 

споразум 

Милорад Лепир, 
Божо Марковић, 

Дарио Кресојевић, 

63. 
Радо-

ви 

Изградња 

и санација 
подужних 

цјевастих 

пропуста 
на 

локалном 

путу 
Црнаја - 

Мартинац 

8.547,00 

412500 
(Одржава-ње 

локалних, 

некатегори-
саних путева и 

улица) 

Буџет општине 
Србац за 2021. 

годину 

Фебруар / Март 

2021. године 

Конкурентски 

захтјев за 

достављање 
понуда 

Милорад 

Лепир,Сузана 

Кнежевић,  
Дарио Кресојевић 

64. 
Услу-

ге 

Одржава-

ње свјет-
лосне 

саобра-

ћајне 
сигнали-

зације  

3.500,00 КМ 

412500 
(Одржава-ње 

локалних, 

некатегори-
саних путева и 

улица) 

Буџет општине 
Србац за 2021. 

годину 

Фебруар/ 
Март  

2021. године 

Директни 

споразум 
Милорад Лепир 

65. 

Услу-

ге 

Одржав-

ање  и 

санација 
јавне 

расвјете на 

подручју 
општине 

Србац  

17.094,00 КМ 

412500 

( Одржавање и 
санација јавне 

расвјете )  

Буџет општине 

Србац за 2021. 

годину 

Фебруар/ 

Март  

2021. године 

Конкурентски 

захтјев за 
достављање 

понуда 

Милорад Лепир 

66. 

Услу-
ге 

Геодетске 

услуге  
13.675,21 КМ 

412700 

(геодетске 
услуге ) 

Буџет општине 

Србац за 2021. 
годину 

Фебруар/ 

Март 2021. године 

Конкурентски 
захтјев за 

достављање 

понуда 

Дијана 

Милашиновић, 
Милован Поповић 

67. 

Услу-

ге 

Комунално 

уређење 

града 
Српца 

136.752,00 

КМ 

412800 

( одржавање 

зелених 
површина  ) 

Буџет општине 

Србац за 2021. 

годину 

Фебруар/ 

Март 

2021. године 

Преговарачки 

поступак без 

објављивања 

обавјештења о 

набавци 

Милорад Лепир, 

Милован Поповић 

68. 

Услу-

ге 

Уређење 
града – 

ситне 

интервен-
ције на 

јавној 

инфрас-
труктури 

3.547,00 КМ 

412800 

( расходи за 

уређење града  ) 

Буџет општине 

Србац за 2021. 

годину 

Фебруар/ 

Мај 

2021. године 

Директни 
споразум 

Милорад Лепир, 

Божо Марковић, 
Милован Поповић, 

Дарио Кресојевић 

69. 

Радо-

ви 

Уређење 

града – 
уређење 

паркинг 

простора 

са 

макадам-

ским 
коловоз-

ним 

застором 

5.000,00 КМ 

412800 

( расходи за 

уређење града  ) 

Буџет општине 

Србац за 2021. 

годину 

Фебруар/ 

Мај 

2021. године 

Директни 

споразум 

Милорад Лепир, 

Божо Марковић, 

Милован Поповић, 
Дарио Кресојевић 
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70. 

Робе 

Расходи 
јавне 

расвјете на 

подручју 
општине 

Србац ( ут-

рошена 
електрична 

енергија ) 

81.196,58 КМ 
412800 

(расходи уличне 

расвјете ) 

Буџет општине 
Србац за 2021. 

годину 

Изузеће од 

примјене Закона о 
јавним набавкама  

( члан 10. став 1) 

тачка д) ЗЈН 

Изузеће од 

примјене Закона 

о јавним 

набавкама  
( члан 10. став 1) 

тачка д) ЗЈН 

Милорад Лепир 

71. 
Услу-

ге 

Услуга 
контроле и 

наплате 

паркинг 
простора 

на 

подручју 
мјеста 

Србац за 

период до 
31.12.2021. 

године 

57.264,90 КМ 

412900 

( расходи за 
услуге контроле 

и наплате 

паркинга ) 

Буџет општине 
Србац за 2021. 

годину 

Фебруар 2021. 

године 

Услуге из Анекса 

II дио Б Закона о 
јавним набавкама 

( Резервисани 

уговор ) 

Милорад Лепир,  

Милован Поповић 

72. 

Услу-

ге 

Израда 

идејног 
пројекта за 

изградњу 
зграде за 

младе 

брачне 
парове 

2.000,00 КМ 

511700 
( издаци за 

израду прост. 

планске 
докуме.) 

Буџет општине 

Србац за 2021. 

годину 

Фебруар/ 

Март 

 2021. године 

Директни 
споразум 

Сузана Кнежевић, 

Марија Лепир, 

Дарио Кресојевић 

73. 

Услу-

ге 

Израда  

урбанисти

чко-тех-
ничких 

услова и 

пројектне 

докумен-

тације  

(главног 
пројекта ) 

за изгра-

дњу зграде 
за младе 

брачне 

парове 

14.094,00 КМ 

511700 

( издаци за 

израду прост. 

планске 
докуме.) 

Буџет општине 

Србац за 2021. 

годину 

Фебруар/ 

Март 

 2021. године 

Директни 
споразум 

Сузана Кнежевић, 

Марија Лепир, 

Дарио Кресојевић 

74. 
Услу-

ге 

Израда  

урбанисти

чко-тех-
ничких 

услова и 

пројектне 
документа

ције  ( про-

јекта 
изведеног 

стања  ) за 

легализа-
цију 

станова за 

смјештај 
избјеглих 

и расеље-

них лица у 
Улици „ 

Моме 

Видовића 
„ 

5.273,50 КМ 

511700 

( издаци за 
израду прост. 

планске 

докуме.) 

Буџет општине 
Србац за 2021. 

годину 

Фебруар/ 
Март 

 2021. године 

Директни 

споразум 

Сузана Кнежевић, 
Марија Лепир, 

Дарио Кресојевић 
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75. 
Радо-

ви 

Санација 
ограда 

оштећених 

приликом 
реконс-

трукције и 

модерни-
зације 

локалног 

пута 
Црнаја – 

Мартинац 

7.900,00 КМ 
511200 

(реконстр. 

зграда) 

Буџет општине 
Србац за 2021. 

годину 

Фебруар/ 

Март 2021. године 

Конкурентски 

захтјев за 

достављање 
понуда 

Милорад Лепир, 
Божо Марковић, 

Дарио Кресојевић 

76. 

Радо-
ви 

Реконс-

трукција 
зграда 

17.741,00 КМ 

511200 

(реконстр. 
зграда) 

Буџет општине 
Србац за 2021. 

годину 

Фебруар/ 

новембар 2021. 
године 

Конкурентски 
захтјев за 

достављање 

понуда 

Божо Марковић, 

Сузана Кнежевић, 
Дарио Кресојевић 

77. 

Радо-

ви 

Изградња  

објекта 
дјечијег 

вртића у 

општини 
Србац- 

фаза I 

726.495,72 
КМ 

Средства по 
Споразуму о 

финансирању 

пројекта 
донаторским 

средствима у 

оквиру 
механизма 

сарадње по 
Споразуму о 

успостављању 

специјалних 
паралелних 

односа између 

Републике 
Српске и 

Републике 

Србије ( у 
општини Србац 

протоколисан 

под бројем 02-
022-134/20 од 

13.10.2020. 

године) 

Средства по 
Споразуму о 

финансирању 

пројекта 
донаторским 

средствима у 

оквиру 
механизма 

сарадње по 
Споразуму о 

успостављању 

специјалних 
паралелних 

односа између 

Републике 
Српске и 

Републике 

Србије ( у 
општини Србац 

протоколисан 

под бројем 02-
022-134/20 од 

13.10.2020. 

године) 

Март/април 2020. 

године 

 

Отворени 
поступак 

Божо Марковић, 

Сузана Кнежевић, 

Дарио Кресојевић 

78. 

Радов

и 

Реконс-
трукција 

путева, 

водопри-
вредних 

објеката и 

улица- 
измуљи-

вање 
путних 

јарака 

3.418,80 КМ 

511200 

(реконстр. 

путева, 
водопривре-

дних објеката и 

улица) 

Буџет општине 

Србац за 2021. 

годину 

Фебруар/ 

Децембар 2021. 

године 

Отворени 

поступак/ 

Конкурентски 
захтјев/ 

Директни 

споразум 

Милорад Лепир, 

Божо Марковић, 
Нннко Гужвић,. 

Дарио Кресојевић 

 

                                                                        УКУПНО ПРОЦЈЕЊЕНА ВРИЈЕДНОСТ НАБАВКИ ( без ПДВ-а ) :  

 

1.312.476,71 KM 

 

VII ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА 
 

ВРС-

ТА 

НА-

БА-

ВКЕ 

ПРЕД-

МЕТ 

НАБАВ-

КЕ 

ПРОЦЈЕЊЕ

НА 

ВРИЈЕДНО

СТ 

НАБАВКЕ  

(без  ПДВ-а ) 

КОНТО  

( ПЛАНСКА 

ГОДИНА )   

ИЗВОР 

ФИНАНСИ-

ЈСКИХ 

СРЕДСТАВА 

ОКВИРНИ  

РОК ЗА 

ПОКРЕТАЊЕ 

ПОСТУПКА 

ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ 

  

ПРИЈЕДЛОГ 

ВРСТЕ 

ПОСТУПКА   

( ПРОЦЕДУРЕ ) 

ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ  

КОНТАКТ ОСОБА 

ИЗ 

ОРГАНИЗАЦИОНЕ 

ЈЕДИНИЦЕ ЗА 

ЈАВНУ НАБАВКУ 

79. 

Робе 
Електричн

а енергија  

2.500,00 КМ 

412200 

( расходи по 
основу 

утрошене 

енергије ) 

Буџет општине 

Србац за 2021. 

годину 

 

Изузеће од 

примјене Закона о 
јавним набавкама  

( члан 10. став 1) 

тачка д) ЗЈН 

Изузеће од 

примјене Закона 

о јавним 
набавкама  

( члан 10. став 1) 

тачка д) ЗЈН 

 

Дражен Брковић, 

Игор Медић 
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80. 

Услу-
ге 

Услуге 

водовода и 

канали-

зације 

1.050,00 КМ 

412200 

( расходи за 

комуналне и 
комуника-ционе 

услуге ) 

Буџет општине 

Србац за 2021. 
годину 

Изузеће од 

примјене Закона о 

јавним набавкама  
( члан 10. став 1) 

тачка д) ЗЈН 

Изузеће од 
примјене Закона 

о јавним 

набавкама  
( члан 10. став 1) 

тачка д) ЗЈН 

 

Дражен Брковић, 

Игор Медић 

81. 

Услу-
ге 

Телекому-

никационе 
услуге 

1.900,00 КМ 

412200 

( расходи за 

комуналне и 
комуникаци-оне 

услуге ) 

Буџет општине 

Србац за 2021. 
годину 

Изузеће од 

примјене Закона о 

јавним набавкама  
( члан 10. став 1) 

тачка д) ЗЈН 

 

Изузеће од 

примјене Закона 
о јавним 

набавкама  

( члан 10. став 1) 
тачка д) ЗЈН 

 

Дражен Брковић, 

Игор Медић 

82. 

Робе 

Канцела-

ријски 

материјал 

200,00 КМ 

412300 
(расходи за 

режијски 

материјал ) 

Буџет општине 

Србац за 2021. 

годину 

Фебруар 

 2021. године 

Директни 

споразум 

Дражен Брковић, 

Игор Медић 

83. 
Робе 

Средства 
за одржа-

вање 

просторија 
ТВЈ 

200,00 КМ 

412300 

(расходи за 
режијски 

материјал ) 

Буџет општине 

Србац за 2021. 

годину 

Фебруар 
 2021. године 

Директни 
споразум 

Дражен Брковић, 
Игор Медић 

84. 

Робе 

Набавка 

горива за 
потребе 

Територи-

јалне 
ватрогасне 

јединице 

Србац 

 

6.800,00 КМ 

412600 

( расходи по 

основу утрошка 
горива ) 

Буџет општине 

Србац за 2021. 

годину 
 

Фебруар 

 2021. године 

Конкурентски 

захтјев за 

достављање 
понуда 

Дражен Брковић, 

Игор Медић 

85. 
Робе 

Текуће 

одржавање 

МТС-а и 
опреме 

(возила ) 

 

5.950,00 КМ 

412500 

(расходи за 
текуће 

одржавање ) 

Буџет општине 

Србац за 2021. 

годину 

Фебруар 
 2021. године 

Директни 
споразум 

Дражен Брковић, 
Игор Медић 

86. 

Робе 

Резервни 
дијелови 

за одр-

жавање 
МТС-а  

 ( пумпи, 

агрегата и 

др. уређа-

ја ) 

 

1.500,00 КМ 

412500 
(расходи за 

текуће 

одржавање ) 

Буџет општине 

Србац за 2021. 
годину 

Фебруар 

 2021 године 

Директни 

споразум 

Дражен Брковић, 

Игор Медић 

87. 

Робе 

Набавка 

материјала 

за 
поправку 

надстреш-

нице за 
огрев 

 

2.000,00 КМ 

412500 
(расходи за 

текуће 

одржавање ) 

Буџет општине 

Србац за 2021. 
годину 

Мај 

 2021 године 

Директни 

споразум 

Дражен Брковић, 

Игор Медић 

88. 

Услу-

ге  

Набавка 
материјала 

за 

спремиште 
за опрему 

ватрогас-

ног 
сервиса и 

ватрогас-

не уређаје 
 

3.000,00 КМ 

412900 

( остали 

непоменути 

расходи ) 

Буџет општине 

Србац за 2021. 

годину 

Јули 

 2021. године 

Директни 

споразум 

Дражен Брковић, 

Игор Медић 
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89. 
Услу-

ге 

Набавка 
заштитне 

ватрогасне 

опреме  
( ин-

тервент 

ватрогасне 
чизме, 

интервен-

тне 
ватрогасне 

рукавице, 

ватр.свјет. 
за шљем)  

 

6.500,00 КМ 

511300 

( издаци за 
набавку 

постројења и 

опреме ) 

Буџет општине 
Србац за 2021. 

годину 

Мај 

 2021. године 

Конкурентски 

захтјев за 

достављање 
понуда 

Дражен Брковић, 

Игор Медић 

УКУПНО ПРОЦЈЕЊЕНА ВРИЈЕДНОСТ НАБАВКИ ( без ПДВ-а ) : 31.600,00 КМ 

 

НАПОМЕНА:  

 Укупно процјењена вриједност набавки свих организационих јединица општинске управе  општине Србац 

за период до 31.12.2021. годину износи: 1.663.162,66 КМ, у који износ није урачунат ПДВ. 

 

 Непосредни руководиоци организационих јединица општинске управе  одговорни су за благовремено 

реализовање Плана јавних набавки и свих његових усвојених измјена и допуна, у складу са дјелокругом 

рада сваке организационе јединице. 

 

 Поступци јавних набавки покретаће се по приједлозима за покретање поступака јавних набавки 

поднесеним од стране надлежних организационих јединица. Одлуку/Посебну одлуку  о покретању 

поступка доноси Начелник општине. Поступци ће се у свему проводити у складу са Законом о јавним 

набавкама («Службени гласник БиХ», број: 39/14), Правилником о јавним набавкама роба, услуга и радова  

у општини Србац ( « Службени гласник општине Србац « бр. 3/15 ) и Правилником о поступку директног 

споразума ( « Службени  

       гласник општине Србац « бр. 3/15 , 8/16) . 

 

 План јавних набавки као и све његове евентуалне измјене и допуне објавиће се у Службеном гласнику 

општине Србац и на интернетској страници општине Србац. 

 

Број:  02-404-6/21 

Датум: 03.02.2021.године              

             НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

_________________________________________________________________________________________________ 
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На основу члана 70. став 1. и 3. Закона о јавним 

набавкама («Службени гласник БиХ», број: 39/14), 

члана 59. и 82. став 3. Закона о локалној самоуправи 

(« Службени гласник Републике Српске« број: 97/16, 

36/19), члана 35. 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 

 

О Д Л У К У 

о додјели Уговора о извођењу радова „Занатски 

радови на изградњи Друштвеног дома у Мјесној 

заједници Кукуље„ понуђачу - Занатство и услуге 

„ГРАЂЕВИНАРСТВО КОС„ Горан Кос с.п. Бања 

Лука 

 

Члан 1. 

I ДОДЈЕЉУЈЕ СЕ Уговор о извођењу радова „За-

натски радови на изградњи Друштвеног дома у     

Мјесној заједници Кукуље„ понуђачу - Занатство и 

услуге „ГРАЂЕВИНАРСТВО КОС„ Горан Кос      

с.п. Бања Лука. 

 

Поступак јавне набавке – Конкурентски захтјев за 

достављање понуда, протоколисан  је у општинској 
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управи  општине Србац под бројем  02 – 404- 232/20 

и проведен је у складу са Законом о јавним набавкама  

(«Службени гласник БиХ», број: 39/14), 

подзаконским актима  и Правилником о јавним 

набавкама роба, услуга и радова у општини Србац 

(„Службени гласник општине Србац„  бр. 3/15). 

 

II Уговор вриједности  28.682,50 КМ, у који износ 

није урачунат ПДВ односно у укупном износу од      

33.558,52  КМ, у који износ је урачунат ПДВ,  а чији 

су  елементи  утврђени током вођења  предметног 

поступка јавне набавке, закључиће се  у роковима 

утврђеним  Законом о јавним  набавкама. 

 

III Уколико понуђач којем је додјељен Уговор из 

било којег разлога утврђеног чланом 72. Закона о   

јавним набавкама БиХ одбије да закључи понуђени 

Уговор, Уговор ће се додјелити понуђачу чија је 

понуда по редослиједу (ранг листи) одмах иза понуде 

најуспјешнијег понуђача који је одбио додјелу 

Уговора. 

Члан 2.  

Одлука ступа на снагу даном доношења и  објавиће 

се  у Службеном гласнику општине Србац и на 

интернетској страници општине Србац. 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е: 

 

Начелник општине Србац је дана 31.12.2020. године 

по приједлогу Одјељења за просторно уређење и 

стамбено-комуналне дјелтности донио Одлуку о 

покретању поступка јавне набавке радова 

(Конкурентског захтјева за достављање понуда) – 

„Занатски радови на изградњи Друштвеног дома у 

Мјесној заједници Кукуље „. 

 

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

предметне радове  објављено је на Порталу јавних 

набавки дана 15.01.2021. године и на интернетској 

страници општинске управе општине Србац. 

 

Набавка је саставни дио Плана јавних набавки 

општине Србац  за период до 31.12.2020.  године 

(„Службени гласник општине Србац„ бр. 1/20, 2/20, 

4/20, 10/20, 13/20, 14/20, 15/20, 16/20) (редни 

број:75ж). 

 

 ЈРЈН: 45211350-7 - Грађевински радови на 

вишенамјенским зградама. 

 

Процјењена вриједност набавке износи 30.000,00 КМ, 

у који износ није урачунат ПДВ. 

 

Поступак за избор најповољнијег понуђача води се у 

складу са одредбама Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник БиХ„ бр. 39/14) и Правилника о 

јавним набавкама роба, услуга и радова у општини 

Србац („Службени гласник општине Србац„ бр. 3/15) 

а по Тендерској документацији - Конкурентском 

захтјеву за достављање понуда бр. 02-404-232-1/20 од 

15.01.2021. године. 

Јавно отварање понуда пристиглих до крајњег рока за 

пријем истих одређеног од стране општине Србац као 

уговорног органа ( 29.01.2021. године до 9,00 часова ) 

извршила је Комисија за јавне набавке  ( именована 

рјешењем Начелника општине бр. 02-111-12/21 од 

26.01.2021. године)  дана 29.01.2021. године у 9,05 

часова. 

 

До крајњег рока за преузимање тендерске доку-

ментације тендерску документацију преузело је 

укупно 14. понуђача. 

 

До крајњег рока за достављање понуда на адресу 

уговорног органа достављене су четири понуде и то : 

 

1. „ EPOX „  д.о.о. Ћукали, Србац 

 

Понуда  бр. 15/2021 достављена дана 25.01.2021. 

године, у 14,45 часова  

 

Цијена : 29.980,40  КМ, у који износ није урачунат 

ПДВ, односно укупно  35.077,07 КМ, у који износ је  

урачунат ПДВ. 

 

2.  Предузеће за грађевину, услуге и промет 

„АСТРА ПЛАН„ д.о.о. Брчко дистрикт 

 

Понуда  бр. 26-01/2021 достављена дана 27.01.2021. 

године, у 9,15 часова  

 

Цијена : 30.350,00  КМ, у који износ није урачунат 

ПДВ, односно укупно  35.509,50 КМ, у који износ је  

урачунат ПДВ. 

 

3. „UNITRADE COMPANY„ Друштво са ог-

раниченом одговорношћу за услуге, посре-

довање и трговину д.о.о. Бања Лука 

Понуда  бр. 01-01/21  достављена дана 28.01.2021. 

године, у 10,30 часова  

             

Цијена : 29.737,00  КМ, у који износ није урачунат 

ПДВ, односно укупно 34.792,29 КМ, у који износ је  

урачунат ПДВ. 

 

4. Занатство и услуге „ГРАЂЕВИНАРСТВО 

КОС„ Горан Кос с.п. Бања Лука     

 

Понуда  бр. 5/21  достављена дана 29.01.2021. године, 

у 8,15 часова  

 

Цијена : 28.682,50  КМ, у који износ није урачунат 

ПДВ, односно укупно  33.558,52 КМ, у који износ је  

урачунат ПДВ. 
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Комисија је приступила рачунској контроли понуда и 

констатовала да у понудама нема рачунских грешки  

и да  су све понуде домаћих понуђача те се на исте 

неће примјењивати преферанцијални третман 

домаћег, након чега је  приступила анализи 

техничког дијела достављених понуда односно 

достављене документације те је једногласно 

констатовала да понуда понуђача „ EPOX „  д.о.о. 

Ћукали, Србац,  Предузећа за грађевину, услуге и 

промет „АСТРА ПЛАН„ д.о.о. Брчко дистрикт и  

Занатство и услуге „ГРАЂЕВИНАРСТВО КОС„ 

Горан Кос с.п. Бања Лука садржи сву документацију 

тражену Тендерском документацијом – Конкурен-

тским захтјевом бр. 02-404-232-1/20 и исте су 

припремљене у складу са тендерском докумен-

тацијом те су понуде ових понуђача прихваћене као  

технички задовољавајуће. 

 

Комисија је једногласно донијела Одлуку да се 

понуда понуђача  „UNITRADE COMPANY„ Друштво 

са ограниченом одговорношћу за услуге, пос-

редовање и трговину д.о.о. Бања Лука у складу са 

чланом 68. став 4) тачка и) Закона о јавним набавкама 

одбаци као неприхватљива јер није потпуна и не 

испуњава захтјеве из тендерске документације из 

разлога што понуђач у у понуди није доставио 

документацију тражену тендерском документацијом - 

није доставио доказе о праву на обављање про-

фесионалне дјелатности  тражене тачком 2.1. , дио II 

тендерске документације.   

 

Комисија је с обзиром на утврђени критериј додјеле 

уговора: „Најнижa цијенa технички задовољавајуће 

понуде„  утврдила следећу ранг листу понуђача:   

 

1. Занатство и услуге „ГРАЂЕВИНАРСТВО КОС„ 

Горан Кос с.п. Бања Лука (28.682,50 КМ, у који износ 

није урачунат ПДВ ) 

 

2. „EPOX„  д.о.о. Ћукали, Србац (29.980,40  КМ, у 

који износ није урачунат ПДВ) 

 

3. Предузеће за грађевину, услуге и промет „АСТРА 

ПЛАН„ д.о.о. Брчко дистрикт (30.350,00  КМ, у који 

износ није урачунат ПДВ) 

 

„ Е-аукција „ је одржана дана 05.02.2021. године са 

временом трајања  од  14,30-14,40 часова . 

 

Након увида у Извјештај о току и завршетку „е-

аукције „Комисија је у складу са  критеријем  додјеле 

уговора:„  Најнижa цијенa технички задовољавајуће 

понуде“  утврдила ранг листу понуђача на следећи 

начин: 

 

1. Занатство и услуге „ГРАЂЕВИНАРСТВО КОС„ 

Горан Кос с.п. Бања Лука (28.682,50 КМ, у који износ 

није урачунат ПДВ ) 

 

2. „EPOX„  д.о.о. Ћукали, Србац  (29.980,40  КМ, у 

који износ није урачунат ПДВ ) 

 

3. Предузеће за грађевину, услуге и промет „АСТРА 

ПЛАН„ д.о.о. Брчко дистрикт (30.350,00  КМ, у који 

износ није урачунат ПДВ ) 

 

Узимајући у обзир чињеницу да је понуда понуђача - 

Занатство и услуге „ГРАЂЕВИНАРСТВО КОС„ 

Горан Кос с.п. Бања Лука  технички задовољавајућа, 

да је након завршене „ е-аукције „ најповољнија 

понуда достављена у предметном поступку јавне 

набавке (узимајући у обзир критериј за додјелу 

Уговора) и да вриједност исте не прелази процјењену 

вриједност набавке Комисија је једногласно дала 

препоруку Начелнику општине да  у поступку јавне 

набавке радова „Занатски радови на изградњи 

Друштвеног дома у Мјесној заједници Кукуље 

„прихвати понуду понуђача - Занатство и услуге 

„ГРАЂЕВИНАРСТВО КОС„ Горан Кос с.п. Бања 

Лука, односно да донесе Одлуку о додјели Уговора о 

извођењу предметних радова вриједности од  

28.682,50 КМ, у који износ није урачунат ПДВ 

односно у укупном износу од 33.558,52  КМ, у који 

износ је урачунат ПДВ, наведеном понуђачу. 

 

Извјештај Комисије за јавне набавке  и препорука су 

прихваћени па је донесена одлука као у диспозитиву. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: 

 

Против ове Одлуке може се изјавити жалба На-

челнику општине  у року од 5 (пет) дана рачунајући 

од дана пријема Одлуке.Жалба се изјављује у писаној 

форми, у довољном броју примјерака, а који не може 

бити мањи од три. 

 

Број: 02 – 404- 232-2/20 

Датум: 10.02.2021. године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

____________________________________________ 
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На основу  члана 70. став 1. и 3. Закона о јавним 

набавкама  («Службени гласник БиХ», број: 39/14), 

члана 59. и 82. став 3. Закона о локалној самоуправи 

(« Службени гласник Републике Српске« број : 97/16, 

36/19),   члана 35. 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 
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О Д Л У К У 

о додјели Уговора о извођењу радова „Санације 

банкина на путевима у мјесним заједницама на 

територији општине Србац„ понуђачу - 

Аутопревозник и извођење земљаних радова  

„ГРУБЕШИЋ„ Слободан Грубешић с.п. Нова 

Топола 

 

Члан 1. 

I ДОДЈЕЉУЈЕ СЕ Уговор  о извођењу радова „Са-

нације банкина на путевима у мјесним заједницама 

на територији општине Србац„ понуђачу – Аутопре-

возник и извођење земљаних радова „ГРУБЕШИЋ„ 

Слободан Грубешић с.п. Нова Топола.  

 

Поступак јавне набавке – Конкурентски захтјев за 

достављање понуда , протоколисан  је у  општинској 

управи  општине Србац под бројем  02 – 404- 233/20 

и проведен је у складу са Законом о јавним набавкама  

(«Службени гласник БиХ», број: 39/14), подза-

конским актима  и Правилником о јавним набавкама 

роба, услуга и радова у општини Србац („Службени 

гласник општине Србац„ бр. 3/15). 

 

II Уговор вриједности  18.561,52  КМ, у који износ 

није урачунат ПДВ односно у укупном износу од      

21.716,98  КМ, у који износ је урачунат ПДВ,  а чији 

су  елементи  утврђени током вођења  предметног 

поступка јавне набавке, закључиће се  у роковима 

утврђеним  Законом о јавним  набавкама. 

 

III Уколико понуђач којем је додјељен Уговор из 

било којег разлога утврђеног чланом 72. Закона о   

јавним набавкама БиХ одбије да закључи понуђени 

Уговор, Уговор ће се додјелити понуђачу чија је 

понуда по редослиједу (ранг листи) одмах иза понуде 

најуспјешнијег понуђача који је одбио додјелу 

Уговора. 

Члан 2.  

 

Одлука ступа на снагу даном доношења и  објавиће 

се у Службеном гласнику општине Србац и на 

интернетској страници општине Србац. 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е: 

 

Начелник општине Србац је дана 31.12.2020. године 

по приједлогу Одјељења за просторно уређење и 

стамбено-комуналне дјелтности   донио Одлуку о 

покретању поступка јавне набавке радова 

(Конкурентског захтјева за достављање понуда) – 

„Санација банкина на путевима у мјесним 

заједницама на територији општине Србац „. 

 

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

предметне радове  објављено је на Порталу јавних 

набавки дана 15.01.2021. године и на интернетској 

страници општинске управе општине Србац. 

Набавка је саставни дио Плана јавних набавки 

општине Србац  за период до 31.12.2020. године 

(„Службени гласник општине Србац „ бр. 1/20, 2/20, 

4/20, 10/20, 13/20, 14/20, 15/20, 16/20)  (редни број: 

75з). 

 

ЈРЈН: 45233140-2  Радови на путевима 

 

Процјењена вриједност набавке износи 18.800,00 КМ, 

у који износ није урачунат ПДВ. 

 

Поступак за избор најповољнијег понуђача води се у 

складу са одредбама Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник БиХ „ бр. 39/14 ) и Правилника о 

јавним набавкама роба, услуга и радова у општини 

Србац („Службени гласник општине Србац „ бр. 3/15) 

а по Тендерској документацији - Конкурентском 

захтјеву за достављање понуда бр. 02-404-233-1/20 од 

15.01.2021. године. 

 

Јавно отварање понуда пристиглих до крајњег рока за 

пријем истих одређеног од стране општине Србац као 

уговорног органа ( 29.01.2021. године до 9,15 часова ) 

извршила је Комисија за јавне набавке  ( именована 

рјешењем Начелника општине бр. 02-111-13/20 од 

26.01.2021 . године )   дана 29.01.2021. године у 9,20 

часова. 

 

До крајњег рока за преузимање тендерске доку-

ментације тендерску документацију преузело је 

укупно 8. понуђача . 

До крајњег рока за достављање понуда на адресу 

уговорног органа достављене су двије понуде и то : 

 

1. Аутопревозник и извођење земљаних ра-

дова „ГРУБЕШИЋ„ Слободан Грубешић 

с.п. Нова Топола 

Понуда  достављена дана 28.01.2021. године, у 10,35 

часова  

             

Цијена : 18.726,40  КМ, у који износ није урачунат 

ПДВ, односно укупно 21.909,88 КМ, у који износ је  

урачунат ПДВ. 

  

2. Занатство и услуге „ГРАЂЕВИНАРСТВО 

КОС„ с.п. Бања Лука 

 

Понуда  бр. 6/21 достављена дана 29.01.2021. године, 

у 8,15 часова  

 

Цијена: 18.580,10  КМ, у који износ није урачунат 

ПДВ, односно укупно 21.738,71 КМ, у који износ је  

урачунат ПДВ. 

 

Комисија је приступила рачунској контроли понуда и 

констатовала да у понудама нема рачунских грешки  

и да  су све понуде домаћих понуђача те се на исте 

неће примјењивати преферанцијални третман 
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домаћег, након чега је  приступила анализи 

техничког дијела достављених понуда односно 

достављене документације те је једногласно 

констатовала да су све понуде прихваћене као  

технички задовољавајуће. 

 

Комисија је с обзиром на утврђени критериј додјеле 

уговора:„ Најнижa цијенa технички задовољавајуће 

понуде „  утврдила следећу ранг листу понуђача:   

 

1. Занатство и услуге „ГРАЂЕВИНАРСТВО КОС„ 

с.п. Бања Лука (18.580,10  КМ, у који износ није 

урачунат ПДВ) 

 

2. Аутопревозник и извођење земљаних радова 

„ГРУБЕШИЋ„ Слободан Грубешић с.п. Нова Топола 

 (18.726,40  КМ, у који износ није урачунат ПДВ) 

 

„ Е-аукција „ је одржана дана 10.02.2021. године са 

временом трајања  од  14,00-14,10 часова. 

 

Након увида у Извјештај о току и завршетку „е-

аукције „Комисија је у складу са  критеријем  додјеле 

уговора:„  Најнижa цијенa технички задовољавајуће 

понуде“  утврдила ранг листу понуђача на следећи 

начин: 

 

1. Аутопревозник и извођење земљаних радова „ 

ГРУБЕШИЋ „ Слободан Грубешић с.п. Нова Топола 

 (18.561,52  КМ, у који износ није урачунат ПДВ ) 

 

2. Занатство и услуге „ГРАЂЕВИНАРСТВО КОС„ 

с.п. Бања Лука (18.580,10  КМ, у који износ није 

урачунат ПДВ) 

 

Узимајући у обзир чињеницу да је понуда понуђача - 

Аутопревозник и извођење земљаних радова „ГРУ-

БЕШИЋ„ Слободан Грубешић с.п. Нова Топола, те-

хнички задовољавајућа, да је након завршене „е-

аукције„ најповољнија понуда достављена у пред-

метном поступку јавне набавке  (узимајући у обзир 

критериј за додјелу Уговора) и да вриједност исте не 

прелази процјењену вриједност набавке Комисија је 

једногласно дала препоруку Начелнику општине да  у 

поступку јавне набавке радова „Санација банкина на 

путевима у мјесним заједницама на територији 

општине Србац„ прихвати понуду понуђача - 

Аутопревозник и извођење земљаних радова 

„ГРУБЕШИЋ„ Слободан Грубешић с.п. Нова Топола, 

односно да донесе Одлуку о додјели Уговора о 

извођењу предметних радова  вриједности од  

18.561,52  КМ, у који износ није урачунат ПДВ 

односно у укупном износу од 21.716,98  КМ, у који 

износ је урачунат ПДВ, наведеном понуђачу. 

 

Извјештај Комисије за јавне набавке  и препорука су 

прихваћени па је донесена одлука као у диспозитиву. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ: 

Против ове Одлуке може се изјавити жалба 

Начелнику општине  у року од 5 ( пет ) дана 

рачунајући од дана пријема Одлуке.Жалба се 

изјављује у писаној форми, у довољном броју 

примјерака, а који не може бити мањи од три. 

                                                                                                 

Број: 02 – 404- 233-2/20 

Датум: 12.02.2021. године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

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

самоуправи (,,Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16), члана 9. став 3. Уредбе о канцеларијском 

пословању републичких органа управе (,,Службени 

гласник Републике Српске“, број 1/04 и 13/08) и 

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

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

општине доноси: 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о утврђивању ознака организационих јединица 

органа општине Србац за 2021. годину 

 

I У општини Србац утврђују се следеће ознаке 

организационих јединица: 

 

- СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ................................... 01 

 

- НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ....................................... 02 

 

- ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ....................... 03 

 

- ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ПОЉОПРИВРЕДУ 

И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ  .......................... 04 

 

- ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ И 

СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ  ДЈЕЛАТНОСТИ  ....05 

 

- ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ  ............................. 06 

 

- ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ... 07 

 

- ТРЖИШНИ ИНСПЕКТОР  ................................ 07/1 

 

- УРБАНИСТИЧКО ГРАЂЕВИНСКИ  

ИНСПЕКТОР  .........................................................07/2 

 

- ВЕТЕРИНАРСКИ ИНСПЕКТОР  .......................07/3 

 

- ВОДНИ НСПЕКТОР.............................................07/4 

 

- ПОЉОПРИВРЕДНИ ИНСПЕКТОР  .................  07/5 

 

- ЕКОЛОШКИ ИНСПЕКТОР ..............................   07/6 
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- ЗДРАВСТВЕНИ ИНСПЕКТОР  .......................... 07/7 

 

- САОБРАЋАЈНИ ИНСПЕКТОР  ......................... 07/8 

 

- ИНСПЕКТОР ЗА ХРАНУ .................................. .07/9 

 

- КОМУНАЛНИ ПОЛИЦАЈАЦ  ......................... .07/10 

 

- ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА 

 ЈЕДИНИЦА  ................................................................08 

 

II Организационе јединице могу водити попис аката 

када су у питању акти и  предмети исте врсте које 

орган управе прима у великом броју и на јединствен 

начин их обрађује. 

 

III Ступањем на снагу овог Рјешења престаје да важи 

Рјешење број 02-111-1/19 од 03.01.2019.године 

 

Број: 02-111-2 /21 

Датум: 04.01.2021.године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

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

Србац („Службени гласник општине Србац“, број 

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

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању повјереника представника локалне 

заједнице за имплементацију пројекта „Подршка 

систему прихвата и интеграције држављана БиХ 

који се враћају по основу споразума о реадмисији“ 

  

I – Именује се Боривоје Врсајковић повјереник 

представник локалне заједнице за имплементацију 

пројекта „Подршка систему прихвата и интеграције 

држављана БиХ који се враћају по основу споразума 

о реадмисији“.   

 

II – Задатак повјереника је да у сарадњи са 

Министарством за људска права и избјеглице БиХ и 

Републичким секретаријатом за расељена лица и 

миграције учествује у свим потребним активностима 

на успјешној имплементацији Пројекта. 

 

III – Ово Рјешење ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у Службеном гласнику општине Србац. 

 

Број: 02-014-16/21 

Датум: 04.02.2021.године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

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

самоуправи ("Службени гласник Републике Српске" 

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

Србац ("Службени гласник општине Србац" број: 

5/17 и 8/17), члана 6. Одлуке о платама и другим 

правима функционера општине Србац ("Службени 

гласник општине Србац" број: 12/06, 1/08, 1/09, 10/12, 

2/14, 7/14, 10/14, 13/16, 4/17 и 2/18), Начелник 

општине доноси 

 

З А К Љ У Ч А К 

                                                                             

1. Утврђује се просјечна мјесечна плата након 

опорезивања запослених у општинској управи 

општине Србац за период јануар-децембар 2020. 

године у висини од  973,42 КМ. 

                                                                             

2. Утврђена просјечна мјесечна плата након 

опорезивања запослених у Општинској управи 

општине Србац за период јануар-децембар 2020. 

године је основ за обрачун плата функционера. 

                                                                          

3. Просјечна плата обухвата нето плате након 

опорезивања службеника и намјештеника, а обрачун 

је утврђен на основу података Одјељења за 

финансије. 

                                                                          

4. Овај закључак ће се примјењивати од  01.01.2021. 

године. 

                                                                           

5. Овај закључак  објавити  у "Службеном гласнику 

општине Србац". 

 

Број: 02-022-1/21 

Датум: 11.01.2021. године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

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

Србац („Службени гласник општине Србац“, број 

5/17 и 8/17) и Правилника о организацији и 

спровођењу пописа и усклађивања књиговодственог 

стања са стварним стањем имовине и обавеза 

општине Србац („Службени гласник општине 

Србац“, број 1/18), Начелник општине доноси 

ОДЛУКУ 

о редовном годишњем попису имовине и обавеза 

општине Србац 
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Члан 1. 

 

Редовни годишњи попис имовине и обавеза општине 

Србац обавиће се на начин и у роковима утврђеним 

Правилником о организацији и спровођењу пописа и 

усклађивања књиговодственог стања са стварним 

стањем имовине и обавеза општине Србац. Стање 

пописа се своди на стање на дан 31.12.2020. године.  

 

 

Члан 2. 
 

Попис из претходног члана ове Одлуке, обавиће 

пописне комисије, које ће посебним актима 

именовати Начелник општине. 

Централна пописна комисија ће Извјештај о попису 

са приједлогом Одлуке о усвајању извјештаја 

доставити Начелнику општине најкасније до 

15.03.2021. године. 

Члан 3. 
 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у Службеном гласнику општине Србац. 

 

Број: 02 – 022 – 149/20 

Датум: 12.11.2020. године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

____________________________________________ 
 

19 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ , 

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

Србац („Службени гласник општине Србац“, број 

5/17 и 8/17) и Правилника о организацији и 

спровођењу пописа и усклађивања књиговодственог 

стања са стварним стањем имовине и обавеза 

општине Србац („Службени гласник општине 

Србац“, број 1/18), Начелник општине доноси                                                                

РЈЕШЕЊЕ 

о образовању  Централне пописне комисије 

      

1. Образује се Централна пописна комисија, у сле-

дећем саставу: 

 

1. Маја Ђукић,  предсједник, 

2. Марија Лепир, члан, 

3. Бранко Делевић, члан, 

4. Драгана Стојић, члан, 

5. Билановић Ненад члан. 

  

2. Задатак Комисије из претходне тачке овог Рјешења 

утврђен је чланом  8., 11. и 14. Правилника о 

организацији и спровођењу пописа и усклађивања 

књиговодственог стања са стварним стањем имовине 

и обавеза општине Србац („Службени гласник 

општине Србац“, број 1/18). 

Централна пописна комисија сачињава коначан 

Извјештај о попису имовине и обавеза и доставља га 

на усвајање Начелнику општине најкасније до 15. 

марта  2021. године. 

        

3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у Службеном гласнику општине Србац.                                                       

 

Број: 02 – 111 –164/20 

Датум: 12.11.2020. године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

____________________________________________ 
 

20 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ , 

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

Србац („Службени гласник општине Србац“, број 

5/17 и 8/17) и Правилника о организацији и 

спровођењу пописа и усклађивања књиговодственог 

стања са стварним стањем имовине и обавеза 

општине Србац („Службени гласник општине 

Србац“, број 1/18), Начелник општине доноси 

                                                           

РЈЕШЕЊЕ 

о образовању  Комисије за попис пласмана, 

потраживања и аванса 

       

1. Образује се Комисија за попис пласмана, 

потраживања и аванса у следећем саставу: 

 

1. Милан Берић, предсједник, 

2. Сузана Кнежевић, члан, 

3. Зорица Цвијановић, члан 

 

2. Задатак Комисије из претходне тачке овог Рјешења 

је да изврши попис пласмана, потраживања и аванса 

у складу са одредбама Правилника о организацији и 

спровођењу пописа и усклађивања књиговодственог 

стања са стварним стањем имовине и обавеза 

општине Србац („Службени гласник општине 

Србац“, број 1/18). Комисија ће извршити попис са 

стањем на дан 31.12.2020. године и сачинити 

Извјештај о извршеном попису. Пописне листе и 

Извјештај о извршеном попису достављају се 

Централној пописној комисији до 5. марта 2021. 

године. 

 

3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у Службеном гласнику општине Србац. 

 

Број: 02 – 111 –165/20 

Датум: 12.11.2020. године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

____________________________________________ 
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21 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ , 

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

Србац („Службени гласник општине Србац“, број 

5/17 и 8/17) и Правилника о организацији и 

спровођењу пописа и усклађивања књиговодственог 

стања са стварним стањем имовине и обавеза 

општине Србац („Службени гласник општине 

Србац“, број 1/18), Начелник општине доноси 

РЈЕШЕЊЕ 

о образовању  Комисије за попис објеката и 

сталних средстава у фази прибављања 

       

1. Образује се Комисија за попис објеката и сталних 

средстава у фази прибављања у следећем саставу: 

 

1. Милорад Лепир, предсједник, 

2. Мирослав Ћетојевић, члан, 

3. Мирјана Дабић, члан 

 

2. Задатак Комисије из претходне тачке овог Рјешења 

је да изврши попис објеката и сталних средстава у 

фази прибављања у складу са одредбама Правилника 

о организацији и спровођењу пописа и усклађивања 

књиговодственог стања са стварним стањем имовине 

и обавеза општине Србац („Службени гласник 

општине Србац“, број 1/18). Комисија ће извршити 

попис са стањем на дан 31.12.2020. године и 

сачинити Извјештај о извршеном попису. Пописне 

листе и Извјештај о извршеном попису достављају се 

Централној пописној комисији до 5. марта 2021. 

године. 

 

3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у Службеном гласнику општине Србац. 

 

Број: 02 – 111 –166/20 

Датум: 12.11.2020. године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

____________________________________________ 
 

22 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ , 

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

Србац („Службени гласник општине Србац“, број 

5/17 и 8/17) и Правилника о организацији и 

спровођењу пописа и усклађивања књиговодственог 

стања са стварним стањем имовине и обавеза 

општине Србац („Службени гласник општине 

Србац“, број 1/18), Начелник општине доноси 

РЈЕШЕЊЕ 

о образовању  Комисије за попис готовине и 

готовинских еквивалената 

       

1. Образује се Комисија за попис готовине и 

готовинских еквивалената у следећем саставу: 

1. Невена Ждрња, предсједник, 

2. Дарио Врховац, члан, 

3. Драгана Стојић, члан 

 

2. Задатак Комисије из претходне тачке овог Рјешења 

је да изврши попис готовине и готовинских 

еквивалената у складу са одредбама Правилника о 

организацији и спровођењу пописа и усклађивања 

књиговодственог стања са стварним стањем имовине 

и обавеза општине Србац („Службени гласник 

општине Србац“, број 1/18). Комисија ће извршити 

попис са стањем на дан 31.12.2020. године и 

сачинити Извјештај о извршеном попису. Пописне 

листе и Извјештај о извршеном попису достављају се 

Централној пописној комисији до 5. марта 2021. 

године. 

 

3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у Службеном гласнику општине Србац. 

                                                     

Број: 02 – 111 –167/20 

Датум: 12.11.2020. године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

____________________________________________ 
 

23 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ , 

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

Србац („Службени гласник општине Србац“, број 

5/17 и 8/17) и Правилника о организацији и 

спровођењу пописа и усклађивања књиговодственог 

стања са стварним стањем имовине и обавеза 

општине Србац („Службени гласник општине 

Србац“, број 1/18), Начелник општине доноси 

РЈЕШЕЊЕ 

о образовању  Комисије за попис постројења и 

опреме, драгоцјености 

и нематеријалне произведене имовине 

       

1. Образује се Комисија за попис постројења и 

опреме, драгоцјености  и нематеријалне произведене 

имовине у следећем саставу: 

 

1. Милован Поповић, предсједник, 

2. Александра Ђерман, члан, 

3. Бабић Предраг, члан 

 

2. Задатак Комисије из претходне тачке овог Рјешења 
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је да изврши попис постројења и опреме, 

драгоцјености и нематеријалне произведене имовине 

у складу са одредбама Правилника о организацији и 

спровођењу пописа и усклађивања књиговодственог 

стања са стварним стањем имовине и обавеза 

општине Србац („Службени гласник општине 

Србац“, број 1/18). Комисија ће извршити попис са 

стањем на дан 31.12.2020. године и сачинити 

Извјештај о извршеном попису. Пописне листе и 

Извјештај о извршеном попису достављају се 

Централној пописној комисији до 5. марта 2021. 

године. 

 

3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у Службеном гласнику општине Србац. 

 

Број: 02 – 111 – 168 /20 

Датум: 12.11.2020. године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

____________________________________________ 
 

24 

 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ , 

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

Србац („Службени гласник општине Србац“, број 

5/17 и 8/17) и Правилника о организацији и 

спровођењу пописа и усклађивања књиговодственог 

стања са стварним стањем имовине и обавеза 

општине Србац („Службени гласник општине 

Србац“, број 1/18), Начелник општине доноси 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о образовању  Комисије за попис залиха 

материјала и ситног инвентара 

       

1. Образује се Комисија за попис залиха материјала и 

ситног инвентара у слиједећем саставу: 

 

1. Срђан Бркић, предсједник, 

2. Вељко Вранић, члан, 

3. Далибор Кошутић, члан 

 

2. Задатак Комисије из претходне тачке овог Рјешења 

је да изврши попис залиха материјала и ситног 

инвентара у складу са одредбама Правилника о 

организацији и спровођењу пописа и усклађивања 

књиговодственог стања са стварним стањем имовине 

и обавеза општине Србац („Службени гласник 

општине Србац“, број 1/18). Комисија ће извршити 

попис са стањем на дан 31.12.2020. године и 

сачинити Извјештај о извршеном попису. Пописне 

листе и Извјештај о извршеном попису достављају се 

Централној пописној комисији до 5. марта 2021. 

године. 

 

3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у Службеном гласнику општине Србац. 
 

Број: 02 – 111 –169/20 

Датум: 12.11.2020. године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

____________________________________________ 

 

25 

 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ , 

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

Србац („Службени гласник општине Србац“, број 

5/17 и 8/17) и Правилника о организацији и 

спровођењу пописа и усклађивања књиговодственог 

стања са стварним стањем имовине и обавеза 

општине Србац („Службени гласник општине 

Србац“, број 1/18), Начелник општине доноси 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о образовању  Комисије за попис обавеза 

       

1. Образује се Комисија за попис обавеза у следећем 

саставу: 

 

1. Борислав Лакић, предсједник, 

2. Божица Бијелић, члан, 

3. Дијана Милашиновић, члан 

 

2. Задатак  Комисије из претходне тачке овог 

Рјешења је да изврши попис обавеза у складу са 

одредбама Правилника о организацији и спровођењу 

пописа и усклађивања књиговодственог стања са 

стварним стањем имовине и обавеза општине Србац 

(„Службени гласник општине Србац“, број 1/18). 

Комисија ће извршити попис са стањем на дан 

31.12.2020. године и сачинити Извјештај о 

извршеном попису. Пописне листе и Извјештај о 

извршеном попису достављају се Централној 

пописној комисији до 5. марта 2021. године.. 

 

3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у Службеном гласнику општине Србац. 

 

Број: 02 – 111 – 170/20 

Датум: 12.11.2020. године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

____________________________________________ 

 

26 

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ , 

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

Србац („Службени гласник општине Србац“, број 
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5/17 и 8/17) и Правилника о организацији и 

спровођењу пописа и усклађивања књиговодственог 

стања са стварним стањем имовине и обавеза 

општине Србац („Службени гласник општине 

Србац“, број 1/18), Начелник општине доноси 

РЈЕШЕЊЕ 

о образовању  Комисије за попис земљишта и 

биолошке имовине 

       

1. Образује се Комисија за попис земљишта и 

биолошке имовине у следећем саставу: 

 

1. Дарио Врховац, предсједник, 

2. Милан Берић, члан, 

3. Гордана Зељковић, члан 

 

2. Задатак Комисије из претходне тачке овог Рјешења 

је да изврши попис земљишта и биолошке имовине у 

складу са одредбама Правилника о организацији и 

спровођењу пописа и усклађивања књиговодственог 

стања са стварним стањем имовине и обавеза 

општине Србац („Службени гласник општине 

Србац“, број 1/18). Комисија ће извршити попис са 

стањем на дан 31.12.2020. године и сачинити 

Извјештај о извршеном попису. Пописне листе и 

Извјештај о извршеном попису достављају се 

Централној пописној комисији до 5. марта 2021. 

године. 

 

3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у Службеном гласнику општине Србац.                                       

 

Број: 02 – 111 –171/20 

Датум: 12.11.2020. године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

____________________________________________ 
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С А Д Р Ж А Ј 

 

 

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ 

 

 

Број                 Назив  акта                                                    Страна 

10 Нарредба о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изаване новим 

вирусом корона (COVID-19) 

1 

11 Правилник о измјенама и допунама Правилника о јавним паркиралиштима  2 

12 План јавних набавки општине Србац за период до 31.12.2021.године  3 

13 Одлука о додјели Уговора о извођењу радова „Занатски радови на изградњи Друштвеног 

дома у Мјесној заједници Кукуље„ понуђачу - Занатство и услуге „ГРАЂЕВИНАРСТВО 

КОС„ Горан Кос с.п. Бања Лука 

19 

14 Одлука о додјели Уговора о извођењу радова „Санације банкина на путевима у мјесним 
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