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На основу члана 1.10. став (1) тачка 1. Изборног 

закона Босне и Херцеговине („Службени гласник 

Босне и Херцеговие“, бр. 23/01, 7/02, 9/02,20/02, 

25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 

24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16 и 

41/20), члана 39. и 42. став (1) Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

брoj 97/16 и 36/19), члана 37. Статута општине Србац 

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

8/17) и члана 147. и 152. Пословника о раду 

Скупштине општине Србац („Службени гласник 

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

општине Србац на четвртој сједници одржаној 

02.03.2021. године, донијела је 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја Комисије за избор и 

именовања о констатовању престанка мандата 

Владимиру Гужвићу одборнику у Скупштини 

општине Србац 

 

1. Скупштина општине Србац усваја Извјештај 

Комисије за избор и именовања којим је констатовала 

престанак мандата одборнику у Скупштини општине 

Србац Владимиру Гужвићу, даном избора на 

функцију Замјеника начелника општине Србац. 

2. Овај закључак ступа на снагу са даном доношења, 

а објавиће се у Службеном гласнику општине Србац. 

Број: 01-022-53/21 

Датум: 02.03.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

____________________________________________ 
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На основу члана 13.6. став (1) тачка 1. Изборног 

закона Босне и Херцеговине („Службени гласник 

Босне и Херцеговие“, бр. 23/01, 7/02, 9/02,20/02, 

25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 

24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14 и 31/16), 

члана 39. и 42. став (1) Закона о локалној самоуправи 

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

36/19), члана 37. Статута општине Србац („Службени 

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

147. и 152. Пословника о раду Скупштине општине 

Србац („Службени гласник општине Србац“, број 

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

сједници одржаној 02.03.2021. године, донијела је 

З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја Комисије за избор и 

именовања о констатовању додјеле мандата 

Мирку Стојићу одборнику у Скупштини општине 

Србац 

 

1. Скупштина општине Србац усваја Извјештај 

Комисије за избор и именовања којим је констатовала 

додјелу мандата одборнику у Скупштини општине 

Србац - Мирку Стојићу, на основу Увјерења 

Централне изборне комисије БиХ број: 06-1-07-1-8/21 

од 21.01.2021. године. 

2. Овај закључак ступа на снагу са даном доношења, 

а објавиће се у Службеном гласнику општине Србац. 

Број: 01-022-54/21 

Датум: 02.03.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

____________________________________________ 
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На основу члана 85. став 2. тачка 2. и члана 97. 

Закона о заштити од пожара („Службени гласник 
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Републике Српске“, број: 94/19), 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), 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 02.03.2021. 

године, донијела је  

 

ОДЛУКУ 

о распоређивању средстава за реализацију 

пројекта техничког опремања Територијалне 

ватрогасне јединице Србац за 2021. годину  

 

Члан 1. 

 

Овом одлуком распоређују се средства за реализацију 

пројекта техничког опремања Територијалне 

ватрогасне јединице Србац за 2021. годину, како 

слиједи: 

 

 

 

Редни 

број: 

 

Назив опреме - средства 

Процјена 

средстава у 

КМ (са 

ПДВ-ом)  

I Техничка опрема и 

средства 

 

1. Набавка интервентне заш-

титне опреме за ватрога-

сце (инт. чизме, инт. рука-

вице, светиљке за шљем) 

8.000,00 КМ 

УКУПНО процијењена вриједност 

(са ПДВ-ом) 

8.000,00 КМ 

 

Члан 2. 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Србац“. 

 

Број: 01-022-65/21 

Датум: 02.03.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

____________________________________________ 
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Ha основу чланова 10.,119., и 127. Закона о спорту 

("Службени гласник Републике Српске", број 79/20), 

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

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

36/19), члана 37. став 2. и члана 90. Статута општине 

Србац  ("Службени гласник општине Србац", број: 

5/17 и 8/17) и Одлуке о усвајању Буџета општине 

Србац за 2021. годину („Службени гласник општине 

Србац“ број 18/20), Скупштина општине Србац на 

сједници одржаној дана 02.03 2021. године, донијела 

je 

 

О Д Л У К У 

о финансирању и категоризацији спорта и  

физичке културе општине Србац за 2021. годину 

 

I – ОПШТИ УСЛОВИ 

 

Члан 1. 

У складу са одредбама члана 67. Закона о спорту 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 79/20), 

спортске организације (спортска удружења, спортска 

друштва и спортски савези), стичу својство правног 

лица уписом у регистар који води Основни суд у 

сједишту Окружног суда, на чијем подручју спортска 

организација има сједиште. 

 

Члан 2. 

Право на финансирање из ове Одлуке имају спортске 

организације са сједиштем на подручју општине 

Србац које су уписане у регистар код Основног суда 

у Бањој Луци, Републичког завода за статистику и 

уписане у регистар који води Министарство за 

породицу, омладину и спорт у Влади Републике 

Српске. 

 

Члан 3. 

Спортске организације које својим програмима 

аплицирају за кориштење средстава из Буџета 

општине Србац планираних за финансирање спорта и 

физичке културе, поред осталих услова треба да 

испуњавају и сљедеће опште услове одређене 

Законом о спорту: 

 

1. Да је извршена регистрација и упис спортске 

организације у судски регистар код Основног 

суда; 

2. Да је извршен упис у спортски регистар код 

Министарства за породицу, омладину и 

спорт у Влади Републике Српске; 

3. Да је извршено усклађивање Статута и 

осталих нормативних аката са одредбама 

Закона о спорту за спортске организације 

регистроване прије ступања на снагу 

наведеног Закона о спорту; 

4. Да је извршена пријава и регистрација 

спортске организације у Пореској управи 

Републике Српске; 

5. Да су код надлежног судског органа и 

Министарства за породицу, омладину и 

спорт у Влади Републике Српске, у складу са 

Законом о спорту ажурно извршене пријаве и 

овјере евентуалних измјена и допуна Статута 

и промјена у именовању лица овлаштених за 

заступање спортске организације; 
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6. Да спортска организација има Годишњи план 

и Програм рада разматран и усвојен од 

надлежног органа спортске организације; 

7. Да се воде пословне књиге у складу са 

законским прописима; 

8. Остале услове у складу са Правилницима и 

нормативним актима спортских савеза 

Републике Српске, Босне и Херцеговине и 

међународних спортских организација. 

 

II–КАТЕГОРИЗАЦИЈА СПОРТСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ СРБАЦ 

 

Члан 4.  

 

У складу са одредбама члана 118. Закона о спорту 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 79/20), 

на основу остварених резултата, масовности, 

традиције, популарности, приступачности и других 

значајних фактора спортске гране, те Правилником о 

категоризацији спортова у Републици Српској 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 

100/13), са номенклатуром спортских грана и грана 

спорта, одређени су критеријуми за рангирање 

спортских грана на основу којих су спортови и 

спортске организације сврстани у сљедеће категорије 

спортских организација општине Србац: 

 

1. СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПРВЕ 

КАТЕГОРИЈЕ 

 

У спортске организације прве категорије сврставају 

се сљедеће спортске организације општине Србац: 

 

1) Фудбалски клуб "Слога" Србац; 

2) Рукометни клуб "Србац" Србац; 

3) Тениски клуб "Србац" Србац; 

4) Шаховски клуб "Србац" Србац. 

 

За годишње програме спортских организација прве 

категорије из Буџета општине Србац за 2021. годину 

планира се издвајање средстава до 66.200,00 КМ. 

 

2. СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ДРУГЕ 

КАТЕГОРИЈЕ 

 

У спортске организације друге категорије, на 

подручју општине Србац сврставају се сљедеће 

спортске организације:     

          

1) ФК "Млади Крајишник" Кукуље; 

2) Женски рукометни клуб "Србац" Србац; 

3) Плесни клуб "Ритам"Србац; 

4) Карате клуб "Борац" Србац; 

5) Клуб борилачких спортова "Стапарски витезови" 

Разбој Љевчански. 

 

За годишње програме спортских организација друге 

категорије из Буџета општине Србац за 2021. годину, 

планира се издвајање средстава до 17.600,00 КМ. 

 

3. СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ТРЕЋЕ 

КАТЕГОРИЈЕ 

 

У спортске организације треће категорије сврставају 

се спортске организације које испуњавају опште 

услове а то су: 

 

1) ФК "Братство" Повелич; 

2) ФК "Полет" Ситнеши; 

3) ФК "Ножичко" Ножичко; 

4) ФК "Врбас" Пријебљези; 

5) ФК „Младост“ Бајинци; 

6) Школа фудбала "Dream team" Србац; 

7) Ронилачки клуб "Жабац" Србац; 

8) Аеро клуб "Ултра лако летење" Србац; 

9) Омладински стонотениски клуб Србац; 

10) Коњички клуб "Y" Гламочани. 

 

За годишње програме спортских организација треће 

категорије из Буџета општине Србац за 2021. годину 

планира се издвајање средстава  до 19.500,00 КМ. 

 

За исте намјене Општинском фудбалском савезу 

општине Србац планирана су средства у висини до 

8.700,00 КМ . 

 

ЈУ „Центар за културу и спорт“, а на име кориштења 

спортске дворане, од стране спортских организација, 

планира се издвајање средстава у износу до 10.500,00 

КМ . 

 

Укупан износ средстава планираних у Буџету 

општине Србац за 2021. годину износи 120.000,00 

КМ и исплаћиваће се са позиције 415200 - средства за 

спорт. 

 

III–КРИТЕРИЈУМИ ЗА РАСПОДЈЕЛУ 

СРЕДСТАВА ПЛАНИРАНИХ У БУЏЕТУ 

ОПШТИНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ СПОРТА И 

ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ 

 

Члан 5. 

На основу члана 108. став 1. Закона о спорту 

(„Службени гласник Републике Српске“  број: 79/20), 

прописани су општи интереси у области спорта, док 

је ставом 2. овог Закона предвиђено да се за 

остваривање општих интереса из области спорта 

обезбјеђују средства у буџету Републике и јединица 

локалне самоуправе. 

 

  Члан 6. 

У складу са законским одредбама, а у циљу 

остваривања интереса општине у области спорта и 

физичке културе у Буџету општине Србац 2021. 
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годину, планирана су средства у износу до 120.000,00 

КМ а распоређују се према намјени и моделу 

финансирања како је дато у сљедећој табели:   

Редни 

број 

Назив спортског клуба, 

удружења или активности 

Износ 

средстава 

у КМ 

I СПОРТСКИ САВЕЗИ  

1. Општински фудбалски савез 8.700,00 

II 
СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПРВЕ 

КАТЕГОРИЈЕ 

1. 
Фудбалски клуб "Слога" 

Србац 

48.000,00 

2. 
Рукометни клуб "Србац" 

Србац 

9.800,00 

3. Тениски клуб "Србац" Србац 4.800,00 

4. 
Шаховски клуб "Србац" 

Србац 

3.600,00 

III 
СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ДРУГЕ 

КАТЕГОРИЈЕ 

1. 
ФК "Млади Крајишник" 

Кукуље; 

8.500,00 

2. 
Женски рукометни клуб 

"Србац" Србац; 

4.300,00 

4. Плесни клуб "Ритам"Србац; 2.400,00 

5. Карате клуб "Борац" Србац; 1.200,00 

6. 

Клуб борилачких спортова 

"Стапарски витезови" Разбој 

Љевчански 

1.200,00 

IV 
СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ТРЕЋЕ 

КАТЕГОРИЈЕ 

1. ФК "Братство" Повелич; 2.800,00 

2. ФК "Полет" Ситнеши; 2.800,00 

3. ФК "Ножичко" Ножичко; 2.800,00 

4. ФК "Врбас" Пријебљези; 2.800,00 

5. ФК „Младост“ Бајинци; 2.800,00 

6. 
Школа фудбала "Dream team" 

Србац; 

600,00 

7. 
Ронилачки клуб "Жабац" 

Србац; 

600,00 

8. 
Аеро клуб "Ултра лако 

летење" Србац; 

600,00 

9. 
Омладински стонотениски 

клуб Србац; 

600,00 

10. 
Коњички клуб "Y" 

Гламочани 

600,00 

V СПОРТСКА ДВОРАНА 

1. 

Суфинансирање трошкова 

закупа термина у Спортској 

дворани Србац за потребе 

спортских клубова  

10.500,00 

                УКУПНО: 120.000,00 

Средства предвиђена овом одлуком неће бити 

исплаћена клубовима док не оправдају добијена 

средства из Буџета општине у 2020. години. 

 

У прегледу средстава за суфинансирање спорта и 

физичке културе у општини Србац за 2021. годину 

назначена je ставка „Суфинансирање трошкова 

закупа термина у спортској дворани Србац“ и то у 

износу од 25,00 КМ за тренинге и 50,00 КМ за 

утакмицу, што чини до 10.500,00 КМ и то пo 

распореду термина назначених у наредној табели: 

 

Ред. 

број 
Назив клуба 

Термини  

за тре-

нинг 

Термини  

за утак-

мице 

Укупно 

средстава 

у КМ 

1. 

РК Србац - 

Сениори 100 14 
3.200,00 

2. 

РК Србац - 

Млађе 

категорије 50 0 

1.250,00 

3. ЖРК Србац 50 10 1.750,00 

4. 

Школа 

фудбала  

"Дрим тим" 

Србац 60 10 

2.000,00 

5. 

ФК "Слога" 

Србац 34 0 
750,00 

7. 

ФК "Млади 

Крајишник" 

Кукуље 

4 

0 

100,00 

8. 

ФК "Врбас" 

Пријебљези 

4 

0 

100,00 

9. 

ФК 

"Братство" 

Повелич 

4 

0 

100,00 

10. 

ФК 

"Младост" 

Бајинци 

4 

0 

100,00 

11. 

ФК 

"Ножичко" 

Ножичко 

4 

0 

100,00 

12. 

ФК "Полет" 

Ситнеши 

4 

0 

100,00 

13. 

Омладински 

стонотениски 

клуб Србац; 

10 0 250,00 

14. 

Организација 

општинских 

и 

регионалних 

такмичења и 

развој 

физичке 

културе 

младих 

24 0 600,00 

УКУПНО: 352 34 10.500,00  
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У складу са наведеним, ЈУ „Центар за културу и 

спорт“ ће до 10-ог у мјесецу Одјељењу за финансије 

Општинске управе оппштине Србац, доставити 

извјештај о искориштеним терминима за претходни 

мјесец. 

 

Планирана средства дозначиваће се спортским 

организацијама, клубовима и ЈУ „Центар за културу 

и спорт“ Србац у складу са процентом остварења 

прихода у Буџет општине Србац за 2021. годину. 

Укупно дозначена средства одређеном кориснику не 

могу прећи износе утврђене у овом члану. 

 

У случају неостварења планираних средстава у 

Буџету општине за 2021. годину, извршиће се 

умањење планираних средстава према проценту 

остварења Буџета. 

 

Члан 7. 

О провођењу ове Одлуке, као и о стању и проблемима 

у овој области, Начелник општине ће информисати 

Скупштину општине посебном информацијом о 

реализацији наведене Одлуке.  

 

Члан 8. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Србац“. 

 

Број: 01-022-66/21 

Датум: 02.03.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

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., 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), 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 

02.03.2021. године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

о измјени Одлуке о комуналним таксама 

 

Члан 1. 

У Одлуци о комуналним таксама („Службени гласник 

општине Србац“, број 1/13, 9/13, 2/14, 9/20 и 1/21), у 

Тарифном броју 1. врши се следећа измјена: 

 

У ставу 1. у дијелу „Врста дјелатности 1. зона“ у 

алинеји: 

-„адвокатски и нотарски послови...................800,00 

КМ“ број „800,00“ замјењује се бројем „400,00“ 

 

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у Службеном гласнику општине Србац. 

 

Број: 01-022-67/21 

Датум: 02.03.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

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 02.03.2021. године, донијела је  

 

П Л А Н 

капиталних инвестиција општине Србац за 2021. 

годину 

 

I) УВОД 

 

План капиталних инвестиција је један од 

најважнијих планских докумената општине Србац 

који је уједно и основа за добијање вањских донација, 

грантова и субвенција, као и приступ појединим 

иностраним фондовима чији је услов постојање 

оваквог документа.Овај документ садржи реално 

планирана и распоређена средства за финансирање 

садржаних пројеката, као и изворе финансирања. 

 

План капиталних инвестиција општине 

Србац за 2021. годину сагласан је са Стратегијом 

развоја општине Србац за период 2011. до 2020. 

године (ревидираном за период 2018-2020. године), а 

чија је важност одлуком Скупштине општине Србац 

продужена до 31.12.2021. године, осталим планским 

документима општине, као и Буџетом општине 

Србац за 2021. годину, те позиционира стратешко 

планирање у буџетски оквир. 

 

У припреми овог документа пошло се од 

препознавања најзначајнијих потреба  локалне 

заједнице и од могућности добијања неповратних 

средстава од разних донатора, као и дефинисаних 

мјера и пројеката у наведеним и осталим планским 

документима општине Србац.  
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II) СТРУКТУРА ФИНАНСИРАЊА 

 

Као извори финансирања Плана капиталних 

инвестиција општине Србац за 2021. годину 

предвиђени су:   

1. Буџет општине Србац и учешће грађана 

2. Влада Републике Српске 

3. Остали извори. 

 

1. Буџет општине Србац и учешће 

грађана 

 

У складу са реално очекиваним приходима, 

процјењена је потреба издвајања средстава за 

капиталне издатке који су саставни дио Буџета 

општине за 2021. годину. Капитални издаци за 2021. 

годину не прекорачују праг објективних могућности, 

ни законских ограничења. Њихов низак износ 

произилази из чињенице да планиране текуће ставке, 

намијењене за финансирање основне дјелатности 

Буџета и отплату нагомиланих обавеза из ранијих 

година, не могу пасти испод неопходног минимума за 

оптимално функционисање дјелатности. 

А)  Структура прихода буџета 

 

У 2021. години укупна буџетска средства 

планирана су износу од 8.000.000 КМ. Структура 

укупних прихода дата је у сљедећој табели: 

 

Ред

бр. 

ПРИХОДИ ИЗНОС 

(у  КМ) 

% 

1. Порески 

приходи 

5.706.000 71,32 

2. Непорески 

приходи 

1.494.000 18,68 

3. Примици за 

нефинансијску 

имовину 

140.000 1,75 

4. Капиталне 

помоћи 

30.000 0,38 

5. Трансфери 590.000 7,37 

6. Текуће помоћи 10.000 0,12 

7. Остали 

примици из 

трансакција са 

другим 

јединицима 

власти 

30.000 0,38 

УКУПНО: 8.000.000 100,00 

Табела 1. Приходи Буџета општине Србац за 2021. 

годину 

 

Б)  Структура  расхода буџета 

Структура укупних расхода дата је у сљедећој 

табели: 

Ред

бр. 

РАСХОДИ ИЗНОС 

(у  КМ) 

% 

1. Текући расходи 6.760.650 84,51 

2. Капитални издаци 251.000 3,14 

3. Трансфери између 

различитих јединица 

власти 

45.000 0,56 

4. Издаци за отплату 

дугова 

904.700 11,31 

5. Остали издаци 28.650 0,36 

6. Буџетска резерва 10.000 0,12 

УКУПНО 8.000.000 100,0

0 

Табела 2. Расходи Буџета општине Србац за 2021. 

годину 

 

 Из Буџета општине Србац ће се 

суфинансирати пројекти: „Развој пластеничке 

производње на подручју општине Србац (II фаза)“ и 

„Eкoнoмскo oснaживaњe сoциjaлнo и мaтeриjaлнo 

угрoжeних oсoбa и млaдих oсoбa крoз прoизвoдњу 

пoврћa у плaстeницимa у 2021. години“. Поред 

општине Србац, учешће у ова два пројекта ће имати и 

грађани-корисници пројеката у износима који зависе 

од правила имплементације пројеката. Такође, 

општина Србац ће суфинансирати реализацију 

пројекта „Модернизација паркинг простора на 

локацији Занатски центар Србац“. 

 

 Поред ових пројеката, овим планом је 

предвиђена реализација пројекта „Изградња зграде за 

младе брачне парове у Српцу“ на начин да се 

средства за финансирање овог пројекта обезбиједе 

дугорочним задуживањем општине Србац емисијом 

обвезница на домаћем тржишту капитала у износу од 

1.200.000,00 КМ, а преостали дио из средстава Буџета 

општине Србац и учешћа грађана. Већи дио 

средстава би био враћен општини Србац од стране 

купаца станова (младих брачних парова) кроз 

куповину по повољним условима. 

 

2. Влада Републике Српске 

Влада Републике Српске је обезбиједила средства за 

пројекте: „Модернизација паркинг простора на 

локацији Занатски центар Србац“, „Санација и 

модернизација приступног пута пословно-стамбене 

зграде ПС-12 у Српцу“, „Изградња тротоара у Улици 

Моме Видовића у Српцу“, „Санација и 

модернизација Улице Мотајички пут у МЗ Кобаш“, 
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„Модернизација паркинг простора на локацији 

стамбене зграде „Медитеранка“ у Српцу“ и „Занатски 

радови на изградњи друштвеног дома у МЗ Кукуље“. 

 

Поред тога, Влада Републике Српске је путем 

Министарства пољопривреде, шумарства и 

водопривреде Републике Српске и ЈУ „Воде Српске“ 

Бијељина обезбиједила средства за реализацију 

пројекта „Кошење, крчење и машинско профилисање 

насипа и канала на подручју општине Србац“. 

 

3. Остали извори 

Влада Републике Србије је обезбиједила средства за 

реализацију пројекта „Изградња објекта дјечијег 

вртића у општини Србац (I фаза)“. 

 

У 2021. години ЈП „Путеви Републике Српске“ 

Бањалука ће на подручју општине Србац реализовати 

сљедеће пројекте: „Реконструкција и модернизација 

регионалног пута    Р-474 Србац-Прњавор“ и 

„Постављање трептајуће сигнализације код основних 

школа у Разбоју Љевчанском, Ситнешима и Кобашу“. 

 

Путем Финансијског механизма за финансирање 

пројеката интегрисаног и одрживог локалног развоја 

у Републици Српској 2020/2021, Фонд за развој и 

запошљавање Републике Српске је (путем 

Инвестиционо-развојне банке Републике Српске) 

додијелио општини Србац бесповратна средства за 

реализацију пројекта „Развој пластеничке 

производње на подручју општине Србац (II фаза)“. 

Учешће у суфинансирању овог пројекта има општина 

Србац, као и грађани-корисници пројекта. 

 

Хуманитарна организација „М-АИД“ ће, заједно са 

општином Србац и грађанима-корисницима, 

финансирати реализацију пројекта „Eкoнoмскo 

oснaживaњe сoциjaлнo и мaтeриjaлнo угрoжeних 

oсoбa и млaдих oсoбa крoз прoизвoдњу пoврћa у 

плaстeницимa у 2021. години“ 

 

III) ПЛАН КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИ-

ЦИЈА ЗА 2021.ГОДИНУ  

 
Табела 3. 

 
 

 

 
Ре

д. 

Бр. 
 

 
 

 

 
Назив  

пројекта 

 
 

 

 
Капитални 

издаци (у 

КМ) 

Извори финансирања 

Буџет оп-

штине 
Србац и 

учеш-ће 

грађа-на (у 
КМ) 

Грантови 

Владе РС, 
БиХ, ЕУ и 

осталих 

донатора (у 
КМ) 

(1) (2) (3) 

(4+5) 

(4) (5) 

1. Модерниза-
ција паркинг 

простора на 

локацији 
Занатски 

центар Србац  

 
44.424,34 

 
20.000,00 

 
24.424,34 

 
 

 

2. 

Санација и 
модернизаци-

ја приступног 

пута послов-
ностамбене 

зграде ПС-12 

у Српцу 
 

 
 

 

24.756,38 

 
 

 

0,00 

 
 

 

24.756,38 

 

 
3. 

Изградња 

тротоара у 
улици Моме 

Видовића у 

Српцу 
 

 

 
 

9.670,18 

 

 
 

0,00 

 

 
 

9.670,18 

 

 

4. 

Санација и 

модернизаци-

ја улице Мо-
тајички пут у 

МЗ Кобаш 

 

 

34.977,15 

 

 

0,00 

 

 

34.977,15 

 
 

 

5. 

Модерниза-
ција паркинг 

простора на 

локацији 
стамбене 

зграде 

„Медидтера-
нка“ у Српцу 

 
 

 

143.000,00 

 
 

 

0,00 

 
 

 

143.000,00 

 

 
6. 

Реконстру-

кција и моде-
рнизација 

регионалног 

пута Р-474 
Србац – Пр-

њавор  

 

 
4.500.000,00 

 

 
0,00 

 

 
4.500.000,00 

 

 
 

 

7. 

Постављање 

трептајуће 
сигнализаци-

је код основ-

них школа у 
Разбоју 

Љевчанском, 

Ситнешима и 
Кобашу 

 

 
 

20.000,00 

 

 
 

0,00 

 

 
 

20.000,00 

 

 
8. 

Изградња об-

јекта дјечијег 
вртића у оп-

штини Србац 

(I фаза) 

 

 
850.000,00 

 

 
0,00 

 

 
850.000,00 

 
9. 

Изградња 
зграде за мла-

де брачне па-
рове у Српцу 

 
1.400.000,00 

 
1.400.000,00 

 
 

0,00 

 

10. 

Занатски ра-

дови на изг-

радњи друш-
твеног дома у 

МЗ Кукуље 

 

 

35.077,07 

 

 

0,00 

 

 

35.077,07 

 
 

11 

Кошење, кр-
чење и маши-

нско прифи-

лисање наси-
па и канала 

на подручју 

општине 
Србац 

 
 

700.000,00 

 
 

0,00 

 
 

700.000,00 

 

 

12 

Развој плас-

теничке про-

изводње на 
подручју оп-

штине Србац 

(II фаза) 
 

 

 

90.745,15 

 

 

22.686,29 

 

 

68.058,86 
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13. 

Економско 
оснаживање 

социјално и 

материјално 
угрожених 

особа и мла-

дих особа 
кроз произ-

водњу поврћа 

у пластени-
цима у 

2021.години 

 
 

 

 
60.000,00 

 
 

 

 
36.000,00 

 
 

 

 
24.000,00 

УКУПНО 7.912.650,27 1.478.686,29 6.433.963,98 

 
ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА 

 

Реализација свих пројеката из Плана капиталних 

инвестиција за 2021. годину је у потпуности 

усклађена са Буџетом општине Србац за 2021. 

годину, изузев реализације пројекта „Изградња 

зграде за младе брачне парове у Српцу“ гдје средства 

за реализацију овог пројекта тренутно нису 

планирана Буџетом и општина Србац ће накнадно 

ући у процес дугорочног задуживања на начин 

објашњен у дијелу II) 1. Б) овог Плана. Начин 

дугорочног задуживања за поменути пројекат ће бити 

дефинисан посебном одлуком која ће се одобравати у 

Скупштини општине Србац.  

 

Овај плански документ детаљно показује појединачне 

ставке улагања, те изворе финансирања за сваки 

пројекат. 

 

Имајући у виду тешку финансијску ситуацију, 

средства из Буџета општине Србац усмјерена на 

развој општине су релативно мала. Међутим, с 

обзиром да су обезбијеђена бесповратна средства од 

стране разних донатора доћи ће до реализације 

пројеката који су од изузетног значаја за опште 

друштвени развој општине Србац 

 

Истовремено, могућност добијања бесповратних 

средстава од донатора је условила и избор пројеката 

који су се нашли у овом планском документу. 

Обзиром да је одабрана листа пројеката и њихових 

предрачуна обавезујућа у извршавању економске 

политике у 2021. години, највећа пажња и 

одговорност ће бити посвећена располагању јавним 

новцем.  

 

Скупштина општине и шира јавност ће редовно бити 

информисани о реализацији појединих пројеката. 

 

Број: 01-022-68/21 

Датум: 02.03.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Милош Будић, с.р. 

____________________________________________ 

 

70 

 

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

Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник 

Републике Српске", број: 97/16 и 36/19), члана 59. 

став 1., члана 62, 63. и 66.  Закона о задуживању, дугу 

и гаранцијама Републике Српске ("Службени гласник 

Републике Српске", број: 71/12, 52/14 и 114/17) и 

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

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

Скупштина општине Србац на сједници одржаној 

02.03.2021. године донијела је 

 

О Д Л У К У  

о дугорочном задужењу општине Србац путем 

четврте емисије обвезница  

 

Члан 1. 

 

Скупштина општине Србац сагласна је да се општина 

Србац дугорочно задужи емисијом обвезница на 

домаћем тржишту капитала у износу од 1.200.000,00 

КМ. 

                                                         

Члан 2. 

 

Општина Србац ће се дугорочно задужити емисијом 

обвезница под следећим условима: 

 

1. Намјена дугорочног задуживања је:  

 

- финансирање капиталне инвестиције, изградње 

зграде за младе брачне парове у Српцу, у износу од 

1.200.000,00 КМ. 

 

2. Износ задужења: 1.200.000,00 КМ; 

 

3. Каматна стопа: до 4,00%; 

 

4. Рок отплате: 12 година, грејс период 4 године; у 

току грејс периода исплаћиваће се само камата 

квартално, а по истеку грејс периода главница и 

камата ће се исплаћивати у једнаким кварталним 

ануитетима. 

 

5. Начин осигурања отплате дуга: бјанко мјеницe и 

мјеничнa овлашћењa - изјава за попуну и наплату 

бјанко мјеница. 

Члан 3. 

 

Oтплата главнице и камате по основу емисије 

обвезница ће се вршити из средстава буџета општине 

Србац. 

Члан 4. 

 

Сходно члану 59. Закона о задуживању, дугу и 

гаранцијама Републике Српске,  Општина Србац 
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овим задужењем не прелази износ од 18,00% од 

остварених редовних прихода из претходне године. 

 

Члан 5. 

 

Овлашћује се Начелник Општине Србац да 

Министарству финансија Републике Српске поднесе 

Захтјев за добијање сагласности за задужење 

општине Србац емисијом обвезница. 

 

Члан 6. 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Србац“. 

 

Број: 01-022-69/21 

Датум: 02.03.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

____________________________________________ 
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На основу члана 39. став 2. т. 25. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16 и 36/19), члана 6. и члана 25 став 2. Закона 

о тржишту хартија од вриједности („Службени 

гласник Републике Српске“, бр.  92/06, 34/09, 30/12, 

59/13, 108/13 и 4/17), члана 37. став 2. т. 26. и члана 

90 Статута општине Србац („Службени гласник 

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

општине Србац, на сједници, одржаној дана 

02.03.2021. године, донијела је 

О Д Л У К У  

о четвртој емисији обвезница јавном понудом 

I 

Овом Одлуком регулише се поступак четврте емисије 

обвезница јавном понудом на Бањалучкој берзи 

хартија од вриједности а.д. Бања Лука, емитента 

општина Србац (у даљем тексту: Емитент). 

II 

Основни елементи емисије обвезница су: 

1) Пун назив и адреса емитента 

Општина Србац, Моме Видовића 7, 78420 Србац. 

2) Ознака и регистарски број у регистру 

емитената код Комисије за хартије од вриједности 

OSOD, 03-9-87/10. 

3) Циљеви инвестирања, начин коришћења 

средстава, очекивани ефекти 

Новчана средства прикупљена емисијом обвезница 

користиће се у складу са чланом 66. став 2) тачка а) 

Закона о задуживању,  дугу  и  гаранцијама, за 

финансирање капиталне инвестиције која се односи 

на изградњу стамбене зграде за младе брачне парове. 

Циљеви инвестирања и очекивани ефекти наведене 

капиталне инвестиције се огледају у побољшању 

демографске политике и повећању наталитета кроз 

изградњу стамбене зграде и продају станова младим 

брачним паровима по изразито повољним 

(стимулативним) цијенама по квадрату стана. 

 

4) Врста емисије 

Емисија муниципалних обвезница јавном понудом. 

5) Редни број емисије, ознака врсте и класа 

хартија од вриједности 

Четврта емисија дугорочних, муниципалних 

обвезница, CFI код DBFSBR. 

6) Број, номинална вриједност хартија од 

вриједности и укупна вриједност емисије 

Четвртом емисијом емитује се 12.000 обвезница 

номиналне вриједности 100,00 КМ, укупне 

номиналне вриједности емисије 1.200.000,00 КМ; 

7) Доспијеће, висина камате, начин и рокови 

исплате главнице и камате 

Обвезнице се емитују под сљедећим условима 

доспијећа, камате и исплате: 

- Доспијеће емисије је 12 година од дана 

регистрације обвезница из емисије у 

Централном регистру хартија од вриједности 

ад Бања Лука. 

- Током прве четири исплаћиваће се квартално 

само камата (грејс период), а након тога 

главница и припадајући дио камате 

исплаћиваће се наредних осам година у 

једнаким кварталним ануитетима (32 

ануитета). 

- Каматна стопа износи 4,00% на годишњем 

нивоу. 

- Плаћање ће се вршити посредством платног 

агента, у складу са прописима који регулишу 

тржиште хартијa од вриједности. Рок 

плаћања доспјелог ануитета од стране 

Емитента на рачун за посебну намјену 
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платног агента износи 2 (два) дана од дана 

доспијећа ануитета, а платни агент врши 

исплату са рачуна за посебну намјену на 

рачуне власника обвезница у року од 3 (три) 

радна дана од дана уплате ануитета на рачун 

за посебну намјену.  

- Уколико је рок плаћања (дан исплате) 

ануитета из обвезница нерадни дан, исплата 

ће се вршити првог наредног радног дана. 

Радни дан је дан који је утврђен као радни 

дан платног агента, те пословних банака које 

обављају послове платног промета у 

Републици Српској и БиХ. Уколико је рок 

плаћања нерадни дан у једној од наведених 

институција, уплата на рачун за посебну 

намјену ће се вршити први радни дан који је 

утврђен као радни дан платног агента. 

- У случају кашњења исплате ануитета 

Емитент је обавезан да плати и законску 

затезну камату. 

8) Обезбјеђење 

У циљу осигурања уредног плаћања обавеза по 

основу емитованих обвезница, емисија се врши са 

сљедећим обезбјеђењем: 

- Емитент ће издати 48 мјеница и мјенично 

овлашћење, које ће предати платном агенту. 

У случају да Емитент не изврши уплату 

ануитета на рачун за посебну намјену у 

предвиђеном року, платни агент је овлашћен 

да, у име и за рачун власника обвезница, 

може неопозиво, безусловно, без протеста и 

без трошкова попунити и комплетирати 

садржину мјенице и све друге неопходне 

елементе на свакој мјеници, те да предузме 

друге радње које сматра неопходним да 

изврши наплату са свих рачуна Емитента код 

пословних банака и да наплати доспјели 

износ ануитета на свој посебан рачун, са 

којег ће наплаћена средства ануитета у 

уговореном року дозначити власницима 

обвезница.  

- Платни агент није надлежан за наплату, 

обрачун и исплату законске затезне камате, 

нити је овлашћен за предузимање других 

мјеничних радњи у поступцима пред 

надлежним судовима.  

- У сврху остваривања права власника 

обвезнице на исплату ануитета у судским 

извршним поступцима, Емитент се обавезује 

да на захтјев власника обвезнице изда 

додатне мјенице власнику обвезница. 

9) Валутна клаузула  

Обвезнице се емитују са валутном клаузулом: 

- Конвертибилна марка (КМ) као званична 

валута у БиХ везана је за евро. Централна 

банка Босне и Херцеговине (ЦББиХ) 

одржава монетарну стабилност у складу са 

„Currency board“ аранжманом (1 КМ = 

0,51129 EURO, односно 1 EURO = 1,95583 

КМ), што значи да издаје домаћу валуту уз 

пуно покриће у слободним конвертибилним 

девизним средствима по фиксном курсу (1 

КМ = 0,51129 EURO, односно 1 EURO = 

1,95583 КМ). 

- У случају промјене званичног курса 

конвертибилне марке према евру, обвезнице 

које су предмет ове одлуке ће се 

прерачунавати и уплаћивати у 

противвриједности конвертибилне марке за 

евро, према средњем курсу ЦББиХ. 

- Ради очувања реалне вриједности, уколико 

дође до промјене званичног курса 

конвертибилне марке према евру, 

примјењиваће се валутна клаузула (прерачун 

конвертибилне марке у евро, односно евра у 

конвертибилну марку) по средњем курсу, а 

према курсној листи ЦББиХ на дан доспијећа 

ануитета. 

10) Пријевремени откуп обвезница / пријевремено 

доспијеће обвезница: 

- Емитент може прогласити пријевремено 

доспијеће емисије обвезница, односно 

откупити обвезнице ове емисије од 

постојећих власника без њихове претходне 

сагласности, по цијени која се састоји од 

101% вриједности преостале главнице 

(премија 1%) и обрачунате припадајуће 

камате на 100% вриједности преостале 

главнице. Није могуће проглашење 

пријевременог доспијећа од стране емитента 

у року краћем од годину дана од дана 

регистрације обвезница у Централном 

регистру хартија од вриједности а.д. Бања 

Лука. Емитент ће обавјештење о проглашењу 

пријевременог доспијећа објавити на 

интернет страници Бањалучке берзе, 
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најкраће 20 дана прије дана пријевременог 

доспијећа обвезница. 

11) Укупан број и вриједност до сада емитованих 

обвезница 

Емитент је до сада емитовао три емисије обвезницa и 

то: 

- првом емисијом обвезница емитовано је 

15.000 обвезница, номиналне вриједности 

100,00 КМ, укупне номиналне вриједности 

емисије 1.500.000,00 КМ. Доспијеће прве 

емисије је 20 година од дана уписа емисије у 

Централни регистар хартија од вриједности 

а.д. Бања Лука – 4.10.2010. године. Каматна 

стопа износи 5% на годишњем нивоу. 

Главница и припадајући дио камате 

исплаћују се у једнаким полугодишњим 

ануитетима (40 ануитета). 

- другом емисијом обвезница емитовано је 

10.000 обвезница, номиналне вриједности 

100,00 КМ, укупне номиналне вриједности 

емисије 1.000.000,00 КМ. Доспијеће друге 

емисије је 15 година од дана уписа емисије у 

Централни регистар хартија од вриједности 

а.д. Бања Лука – 18.01.2011. године. 

Каматна стопа износи 6% на годишњем 

нивоу. У току првих 10 година исплаћује се 

полугодишње само камата (грејс период), а 

након тога, главница и припадајући дио 

камате исплаћују се у полугодишњим 

ануитетима (10 ануитета).  

- трећом емисијом обвезница емитовано је 

35.000 обвезница, номиналне вриједности 

100,00 КМ, укупне номиналне вриједности 

емисије 3.500.000,00 КМ. Доспијеће треће 

емисије је 14 година од дана уписа емисије у 

Централни регистар хартија од вриједности 

а.д. Бања Лука – 19.12.2017. године. 

Каматна стопа износи 5,5% на годишњем 

нивоу. Током прве 4 године исплаћује се 

квартално само камата (грејс период), а 

након тога, главница и припадајући дио 

камате исплаћују се у једнаким кварталним 

ануитетима (40 ануитета).  

12) Износ регистрованог основног капитала: 

Емитент нема регистрован основни капитал. 

13) Права и ограничења права 

Власник обвезнице има право на поврат главнице и 

право на наплату припадајуће камате. 

14) Право прече куповине 

Емисија се врши без права прече куповине. 

15) Продајна цијена 

Цијена по којој инвеститори уписују и уплаћују 

обвезнице формираће се на берзи, по методи 

континуиране јавне понуде, (вишестеруке цијене) у 

складу са Правилима Бањалучке берзе, с тим да ће 

продајни налог бити унесен по цијени од 100,00 КМ. 

Стандард повећања цијене је 0,01 КМ. 

16) Критеријум успјешности емисије 

Емисија се сматра успјешном ако, у року 

предвиђеном за упис и уплату, буде уписано и 

уплаћено најмање 60% од укупног броја понуђених 

обвезница у Јединственом проспекту. 

17) Вријеме почетка и завршетка уписа и уплате 

Дан почетка уписа и уплате обвезница биће утврђен у 

јавном позиву за упис и уплату емисије обвезница, 

који ће бити објављен у дневним новинама које се 

дистрибуирају на територији Републике Српске, у 

којем ће бити назначена мјеста на којима се 

Јединствени проспект може бесплатно добити, те 

адреса на којој се може бесплатно наручити поштом 

и Интернет адреса са које се може преузети. Упис и 

уплата обвезница ће трајати 30 дана. 

18) Мјесто уписа и уплате 

Упис обвезница ће се вршити на Бањалучкој берзи, 

посредством овлаштених берзанских посредника на 

тржишту хартија од вриједности Републике Српске, у 

складу са радним временом овлаштених берзанских 

посредника.  

Уплате за куповину обвезница купци врше на рачун 

овлаштеног берзанског посредника на тржишту 

хартија од вриједности Републике Српске, 

посредством којег издају налог за упис обвезница. По 

реализацији куповног налога овлаштени берзански 

посредник трансферише износ новчаних средстава 

који одговара броју уписаних обвезница помножених 

са цијеном реализације на привремени намјенски 

рачун за депоновање уплата по основу куповине 

обвезница, отворен код једне од комерцијалних 

банака у Босни и Херцеговини. Подаци о банци и 

броју рачуна на који ће се вршити уплата биће 

објављени у Јавном позиву за упис и уплату 

обвезница и доступни у просторијама 

Емитента/агента емисије. Средство плаћања је новац, 

конвертибилне марке (КМ). 
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19) Назнака о задржаном праву емитента на 

одустајање од понуде обвезница прије истека рока 

утврђеног за упис и уплату 

Емитент задржава право на одустајање од понуде 

обвезница и прекид емисије прије истека рока за 

њихов упис и уплату. 

20) Назнака о задржаном праву емитента на 

завршетак поступка уписа и уплате обвезница 

прије истека рока утврђеног за упис и уплату 

Емитент задржава право на завршетак поступка 

уписа и уплате обвезница уколико емисија буде у 

цјелости уписана и уплаћена прије истека рока 

утврђеног за њихов упис и уплату. 

21) Начин и рокови поврата уплаћених средстава 

код одустајања од уписа и уплате или неуспјеле 

емисије 

Поврат уплаћених средстава се може извршити под 

сљедећим условима: 

- Свако лице које је уписало и уплатило 

обвезнице на основу података из 

Јединственог проспекта прије његове измјене 

има право да у року од 15 (петнаест) дана од 

дана пријема измјена Јединственог проспекта 

откаже упис обвезница и затражи поврат 

уплаћеног износа. Уплаћени износ биће 

враћен купцу у року од (3) три дана од дана 

пријема захтјева за поврат средстава. 

- Уколико упис и уплата обвезница из четврте 

емисије Емитента не буду извршени у складу 

са подтачком 16) ове Одлуке, упис обвезница 

се поништава, а све извршене уплате биће 

враћене купцу у року од (3) три дана од дана 

пријема рјешења Комисије за хартије од 

вриједности Републике Српске. 

III 

Агент четврте емисије обвезница општине Србац је 

„Адвантис Брокер“ а.д. Бања Лука. 

IV 

За спровођење ове Одлуке, као и за потписивање 

свих потребних уговора (банка, платни агент итд.) 

надлежан је Начелник општине Србац. 

V 

Овлашћује се Начелник општине Србац, да може 

вршити измјене и допуне ове одлуке у складу са 

евентуалним примједбама Министарства финансија 

Републике Српске, Комисије за хартије од 

вриједности Републике Српске, Централног регистра 

хартија од вриједности Републике Српске. 

VI 

Ова Oдлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у Службеном гласнику општине Србац, 

а примјењиваће се од дана пријема Сагласности 

Министарства финансија Републике Српске на 

задужење путем емисије муниципалних обвезница 

општине Србац.  

Број: 01-022-70/21 

Датум: 02.03.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

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), 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 

02.03.2021. године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

о прихватању средстава за реализацију пројекта 

„Реконструкција потисног цјевовода у општини 

Србац“ 

 

Члан 1. 

 

Овом Одлуком Скупштина општине Србац прихвата 

средства у износу од  1.100.000,00 КМ (словима: 

једанмилионстохиљада и 00/100 КМ) за реализацију 

пројекта „Реконструкција потисног цјевовода у 

општини Србац“. 

Члан 2. 

 

Средства из члана 1. Одлуке Општини Србац 

додијељена су Одлуком о одређивању приоритетних 

пројеката из програма јавних инвестиција Републике 

Српске за финансирање из буџета у 2020. години, са 

расподјелом средстава („Службени гласник 

Републике Српске“, број 7/20, 15/20, 28/20, 34/20, 

38/20, 52/20, 59/20, 66/20 и 77/20). 

 

Члан 3. 

Задужује се Начелник општине да о утрошеним 

средствима достави извјештај Влади Републике 

Српске. 
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Члан 4. 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у Службеном гласнику општине Србац. 

 

Број: 01-022-71/21 

Датум: 02.03.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

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 

02.03.2021. године, донијела је 

 

 

О Д Л У К У 

о приступању продаји неизграђеног грађевинског 

земљишта у К.О. Црнаја 

 

Члан 1. 

 

Приступа се продаји неизграђеног грађевинског 

земљишта у својини Општине Србац у К.О. Црнаја 

путем усменог јавног надметања – лицитације, за 

изградњу стамбеног и помоћних објеката, означено 

са:  

 

-к.ч.бр. 118/2, Црнаја, њива 5. класе, површине 1023 

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

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

по почетној цијени од 2,00 КМ/m2. 

 

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: 01-022-72/21 

Датум: 02.03.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

____________________________________________ 
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На основу члана 8. Закона о министарским, владиним 

и другим именовањима Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03), 

члана 16. став 6. и члана 18. став 2. и 3а) Закона о 

систему јавних служби («Службени гласник 

Републике Српске», број: 68/07,109/12 и 44/16), 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 

02.03.2021. године, донијела је  

 

О Д Л У К У 

о расписивању Јавног конкурса  за избор и 

именовање  директора  и једног члана Управног 

одбора Јавног предузећа “Радио Србац” Србац  

 

Члан 1. 

 

Расписује се Јавни конкурс за избор и именовање 

директора и једног члана Управног одбора Јавног 

предузећа “Радио Србац” Србац 

 

Члан 2. 

 

Општи и посебни услови и критеријуми за избор и 

именовање су  прописани законом и статутом јавног 

предузећа. 

  

 Општи услови:  

 

1. Да су држављани Републике Српске,  Босне и 

Херцеговине, 

2. Да су  старији од 18 година, 
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3. Да нису отпуштени  из државне службе на било 

којем нивоу у БиХ као резултат дисциплинске мјере у 

периоду од 3 године прије дана објављивања 

конкурса, 

4. Да се против њих не води кривични поступак. 

5. Да се на њих  не односи члан IX. 1. Устава Босне и 

Херцеговине. 

 

Посебни услови: 

 

1) За директора: 

- висока (VII) или виша (VI)  степен стручне спреме 

друштвеног смијера,  

- три године радног искуства у струци, 

- да не постоји сукоб интереса. 

 

2) За једног члана Управног одбора: 

- висока (VII) виша (VI) или средња (IV) степен 

стручне спреме, 

- познавање дјелатности у области информисања. 

 

Члан 3.  

 

Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана од 

дана последњег објављивања, ако се конкурс не 

објави истовремено. 

 

Члан 4. 

 

Јавни конкурс за избор и именовање директора  и 

једног члана Управног одбора Јавног предузећа 

„Радио Србац“ Србац ће се објавити  у Службеном 

гласнику Републике Српске и једном листу. 

 

Члан 5. 

Поступак избора кандидата провешће Комисија која 

се састоји од пет чланова. 

Члан 6. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Србац“. 

 

Број: 01-022-73/21 

Датум: 02.03.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

____________________________________________ 
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На основу члана 8. Закона о министарским, владиним 

и другим именовањима Републике Српске 

("Службени гласник Републике Српске", број: 41/03), 

члана 16. став 6. и члана 18. став 2. и 3а) Закона о 

систему јавних служби ("Службени гласник 

Републике Српске", број: 68/07, 109/12 и 44/16), 

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 

02.03.2021. године, донијела је  

 

О Д Л У К У 

о расписивању Јавног конкурса за избор и 

именовање директора и једног члана Управног 

одбора Јавне установе Центар за социјални рад 

Србац 

 

Члан 1. 

 

Расписује се Јавни конкурс за избор и именовање 

директора и једног члана Управног одбора Јавне 

установе Центар за социјални рад Србац.  

 

Члан 2. 

 

Општи и посебни услови и критеријуми за избор и 

именовање су прописани законом и статутом јавне 

установе. 

 

Општи услови:  

1. Да су држављани Републике Српске, Босне и 

Херцеговине,  

2. Да су старији од 18 година,  

3. Да нису отпуштени из државне службе на било 

којем нивоу у БиХ као резултат дисциплинске мјере у 

периоду од 3 године прије дана објављивања 

конкурса,  

4. Да се против њих не води кривични поступак.  

5. Да се на њих не односи члан IX 1. Устава Босне и 

Херцеговине.  

 

Посебни услови:  

1) За директора: 

- висока стручна спрема, образовање првог циклуса у 

трајању од најмање три, а највише четири године које 

се вреднује са најмање 180 односно 240 ЕЦТС 

бодова, дипломирани социјални радник, 

диполомирани правник, дипломирани психолог, 

дипломирани социолог, менаџер социјалне политике 

и социјалне заштите, дипломирани педагог, 

дипломирани специјални педагог, дипломирани 

дефектолог (дипломирани специјални едукатор и 

рехабилитатор),  

- најмање пет година радног искуства у струци и  

- положен стручни испит за рад у органима управе. 

Директор се бира из реда стручних радника уз 

претходну сагласност Министарства здравља и 

социјалне заштите, а за директора могу бити 

именована и лица која имају високу стручну спрему 
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економских усмјерења, под условима из члана 87. 

став 2. Закона о социјалној заштити. 

 

2) За једног члана Управног одбора: 

- висока стручна спрема (VII степен),  

- познавање рада и  дјелатности установе, 

- познавање садржаја и начина рада органа 

управљања.  

Члан 3. 

 

Рок за подношење пријава на конкурс је 15 од дана 

последњег објављивања, ако се конкурс не објави 

истовремено.  

Члан 4. 

 

Јавни конкурс за избор и именовање директора и 

једног члана Управног одобра Јавне установе Центар 

за социјални рад Србац ће се објавити у Службеном 

гласнику Републике Српске и једном листу.  

 

Члан 5. 

 

Поступак избора кандидата провешће Комисија која 

се састоји од пет чланова.  

 

Члан 6. 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном гласнику општине 

Србац".  

 

Број: 01-022-74/21 

Датум: 02.03.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

____________________________________________ 
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На основу члана 8. Закона о министарским, владиним 

и другим именовањима Републике Српске 

("Службени гласник Републике Српске", број: 41/03), 

члана 16. став 6. Закона о систему јавних служби 

("Службени гласник Републике Српске", број: 68/07, 

109/12 и 44/16), 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  02.03.2021. године, донијела је  

  

О Д Л У К У 

о расписивању Јавног конкурса за избор и 

именовање чланова Управног одбора Јавне 

установе Агенција за развој малих и средњих 

предузећа општине Србац 

Члан 1. 

 

Расписује се Јавни конкурс за избор и именовање три 

члана Управног одбора Јавне установе Агенција за 

развој малих и средњих предузећа општине Србац.  

 

Члан 2. 

 

Општи и посебни услови и критеријуми за избор и 

именовање су прописани законом и статутом јавне 

установе. 

 

Општи услови:  

1. Да су држављани Републике Српске, Босне и 

Херцеговине,  

2. Да су старији од 18 година,  

3. Да нису отпуштени из државне службе на било 

којем нивоу у БиХ као резултат дисциплинске мјере у 

периоду од 3 године прије дана објављивања 

конкурса,  

4. Да се против њих не води кривични поступак.  

5. Да се на њих не односи члан IX. 1. Устава Босне и 

Херцеговине.  

 

Посебни услови:  

-висока (VII) виша (VI) или средња (IV) степен 

стручне спреме,  

-познавање дјелатности агенције. 

 

Члан 3. 

 

Рок за подношење пријава на конкурс је 15 од дана 

последњег објављивања, ако се конкурс не објави 

истовремено.  

Члан 4. 

 

Јавни конкурс за избор и именовање чланова 

Управног одбора Јавне установе Агенција за развој 

малих и средњих предузећа општине Србац ће се 

објавити у Службеном гласнику Републике Српске и 

једном листу.  

Члан 5. 

 

Поступак избора кандидата провешће Комисија која 

се састоји од пет чланова.  

 

Члан 6. 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном гласнику општине 

Србац".  

 

Број: 01-022-75/21 

Датум: 02.03.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

____________________________________________ 



02.03.2021.                     СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СРБАЦ – број 3                         16  

 

 

 

 

77 

На основу члана 16. став 6. Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник Републике Српске“, 

број: 68/07, 109/12 и 44/16), члана 39. став 2. тачка 33. 

и члана 82. став 2. Закона о локалној самоуправи 

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

и 36/19), члана 37. став 2. тачка 34. и члана 90. 

Статута општине Србац  („Службени гласник 

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

Пословника о раду Скупштине општине Србац 

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

4/18), Скупштина општине Србац је на сједници 

одржаној  02.03.2021. године, донијела  

 

РЈЕШЕЊЕ 

о разрјешењу Сузане Штрбац дужности члана 

Управног одбора Јавне установе Центар за 

културу и спорт Србац 

 

1. Сузана Штрбац дипломирани економиста из Српца 

разрјешава се дужности члана  Управног одбора 

Јавне установе Центар за културу и спорт Србац са 

02.03.2021. године, због подношења оставке. 

2. Ово Рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у "Службеном гласнику општине 

Србац". 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Сузана Штрбац дипломирани економиста из Српца је 

именована за члана Управног одбора Јавне установе 

Центар за културу и спорт Србац Рјешењем 

Скупштине општине Србац 18.7.2017. године 

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

период од четири године. 

Именована је поднијела оставку на мјесто члана и 

предсједника Управног одбора Јавне установе Центар 

за културу и спорт Србац из личних разлога.  

Начелник општине је прихватио оставку и утврдио 

приједлог Рјешења о разрјешењу дужности  члана 

Управног одбора Јавне установе Центар за културу и 

спорт Србац. 

Комисија за избор и именовања је на сједници 

одржаној 23.02.2021. године усвојила приједлог 

Рјешења о разрјешењу Сузане Штрбац дужности 

члана Управног одбора Јавне установе Центар за  

културу и спорт Србац. 

 

Против овог Рјешења није допуштена жалба али се 

може покренути управни спор тужбом код Окружног 

суда у Бањалуци у року од 30 дана од дана пријема 

Рјешења. 

 

Број: 01-111-44/21 

Датум: 02.03.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

____________________________________________ 
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На основу члана 16. став 6. Закона о систему јавних 

служби („Службени гласник Републике Српске“, 

број: 68/07, 109/12 и 44/16), члана 39. став 2. тачка 33. 

и члана 82. став 2. Закона о локалној самоуправи 

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

и 36/19), члана 37. став 2. тачка 34. и члана 90. 

Статута општине Србац  („Службени гласник 

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

Пословника о раду Скупштине општине Србац 

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

4/18), Скупштина општине Србац је на сједници 

одржаној 02.03.2021. године, донијела  

 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању вршиоца дужности члана Управног 

одбора Јавне установе 

 Центар за културу и спорт Србац 

 

1. Вујадин Савић из Повелича именује се за вршиоца 

дужности члана Управног одбора Јавне установе 

Центар за културу и спорт Србац са 02.03.2021. 

године, до именовања у поступку јавне конкуренције.  

2. Ово Рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у "Службеном гласнику општине 

Србац". 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Сузана Штрбац дипломирани економиста из Српца је 

именована за члана Управног одбора Јавне установе 

Центар за културу и спорт Србац Рјешењем 

Скупштине општине Србац 18.7.2017. године 

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

период од четири године. 

Именована је поднијела оставку на мјесто члана и 

предсједника Управног одбора Јавне установе Центар 

за културу и спорт Србац из личних разлога.  

Начелник општине је прихватио оставку и утврдио 

приједлог Рјешења о именовању вршиоца дужности 

члана Управног одбора Јавне установе Центар за 

културу и спорт Србац. 

Комисија за избор и именовања је на сједници 

одржаној 23.2.2021. године усвојила приједлог 

Рјешења о именовању вршиоца дужности члана 

Управног одбора Јавне установе Центар за културу и 

спорт Србац. 

 

Против овог Рјешења није допуштена жалба али се 

може покренути управни спор тужбом код Окружног 

суда у Бањалуци у року од 30 дана од дана пријема 

Рјешења.  

 

Број: 01-111-45/21 

Датум: 02.03.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

____________________________________________ 
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На основу члана 8. Закона о министарским, владиним 

и другим именовањима Републике Српске 

("Службени гласник Републике Српске", број: 41/03), 

члана 16. став 6. Закона о систему јавних служби 

("Службени гласник Републике Српске", број: 68/07, 

109/12 и 44/16), 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 02.03.2021. године, донијела је  

 

О Д Л У К У 

о расписивању Јавног конкурса за избор и 

именовање једног члана Управног одбора Јавне 

установе Центар за културу и спорт Србац 

 

Члан 1. 

 

Расписује се Јавни конкурс за избор и именовање 

једног члана Управног одбора Јавне установе Центар 

за културу и спорт Србац. 

 

Члан 2. 

 

Општи и посебни услови и критеријуми за избор и 

именовање су прописани законом и статутом јавне 

установе. 

 

Општи услови:  

 

1. Да су држављани Републике Српске, Босне и 

Херцеговине,  

2. Да су старији од 18 година,  

3. Да нису отпуштени из државне службе на било 

којем нивоу у БиХ као резултат дисципли-нске мјере 

у периоду од 3 године прије дана објављивања 

конкурса,  

4. Да се против њих не води кривични поступак,  

5. Да се на њих не односи члан IX. 1. Устава Босне и 

Херцеговине. 

 

Посебни услови:  

 

- висока (VII) виша (VI) или средња (IV) степен 

стручне спреме,  

- познавање садржаја и начина рада јавне установе, 

- доказани резултати рада на ранијим пословима, 

- да не постоји сукоб интереса.  

 

Члан 3. 

 

Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана од 

дана последњег објављивања, ако се конкурс не 

објави истовремено.  

 

Члан 4. 

 

Јавни конкурс за избор и именовање једног члана 

Управног одбора Јавне установе Центар за културу и 

спорт Србац ће се објавити у Службеном гласнику 

Републике Српске и једном листу. 

 

Члан 5. 

 

Поступак избора кандидата провешће Комисија која 

се састоји од пет чланова.  

 

Члан 6. 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном гласнику општине 

Србац".  

 

Број: 01-022-76/21 

Датум: 02.03.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

____________________________________________ 

 

80 

 

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 9. 

Закона о министарским, владиним и другим име-

новањима Републике Српске ("Службени гласник 

Републике Српске", број 41/03),  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 је на сједници 

одржаној 02.03.2021. године, донијела  

 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању Комисије за избор директора и 

једног члана  Управног одбора Јавног предузећа 

„Радио Србац“ Србац, директора и једног члана 

Управног одбора Јавне установе Центар за 

социјални рад Србац, чланова Управног одбора 

Јавне установе Агенција за развој малих и 

средњих предузећа општине Србац и једног члана 

Управног одбора Јавне установе Центар за 

културу и спорт Србац 
 

 

1. У Комисију за избор директора и једног члана 

Управног одбора Јавног предузећа „Радио Србац“ 

Србац, директора и једног члана Управног одбора Ја-

вне установе Центар за социјални рад Србац, чланова 

Управног одбора Јавне установе Агенција за развој 

малих и средњих предузећа општине Србац и једног 
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члана Управног одбора Јавне установе Центар за 

културу и спорт Србац, именују се:  

 

1. Маја Ђукић, за предсједника,  

2. Боривоје Врсајковић, за члана,  

3. Драгана Стојић, за члана,  

4. Бранка Санчанин, за члана и  

5. Бошко Стојковић, за члана.  

 

2. Задатак Комисије је да размотри пријаве кан-

дидата, састави листу са избором најбољих кандидата 

за директоре и чланове управног одбора који испу-

њавају критеријуме за избор, проведе интервју са 

свим кандидатима који су ушли у ужи избор и путем 

писмене препоруке предложи ранг-листу са нај-

бољим кандидатима за директоре и чланове управног 

одбора.  

 

3. Ово Рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у "Службеном гласнику општине 

Србац".  

 

Број: 01-111-46/21 

Датум: 02.03.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

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 02.03.2021. године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

Усваја се Извод из записника са прве сједнице 

Скупштине општине Србац одржане 29.12.2020. 

године. 

 

Број: 01-022-55/21 

Датум: 2.3.2021. године           

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

____________________________________________ 

 

82 

 

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 02.03.2021. године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

Усваја се Извод из записника са друге сједнице 

Скупштине општине Србац одржане 29.12.2020. 

године. 

 

Број: 01-022-56/21 

Датум: 2.3.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

____________________________________________ 

 

83 

 

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 02.03.2021. године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

Усваја се Извод из записника са треће сједнице 

Скупштине општине Србац одржане 26.1.2021. 

године. 

 

Број: 01-022-57/21 

Датум: 2.3.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

____________________________________________ 

 

84 

 

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 02.03.2021. године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

Усваја се Извјештај о успјеху и владању ученика на 

крају првог полугодишта школске 2020/2021. године. 

 

Број: 01-022-58/21 

Датум: 2.3.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

____________________________________________ 
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85 

 

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 02.03.2021. године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

Усваја се Извјештај о реализацији Плана утрошка 

средстава за техничко опремање Територијалне 

ватрогасне јединице за 2020. годину.                        

 

Број: 01-022-59/21 

Датум: 2.3.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

____________________________________________ 

 

86 

 

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 02.03.2021. године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

Усваја се Извјештај о утрошку средстава из Буџета 

Општине Србац за 2020. годину за културно-спортске 

манифестације. 

 

Број: 01-022-60/21 

Датум: 2.3.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

____________________________________________ 

 

87 

 

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 02.03.2021. године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

Усваја се Информација о раду и Извјештај о  утрошку 

новчаних средстава из Буџета Општине Србац 

спортских организација на подручју општине Србац 

за 2020. годину. 

 

Број: 01-022-61/21 

Датум: 2.3.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

____________________________________________ 

 

88 

 

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 02.03.2021. године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

Усваја се Информација о утрошку новчаних 

средстава од посебних водних накнада у 2020. години 

на подручју општине Србац. 

 

Број: 01-022-62/21 

Датум: 2.3.2021. године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

____________________________________________ 

 

89 

 

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 02.03.2021. године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

Усваја се Информација о утрошку новчаних 

средстава од накнаде за претварање пољопривредног 

земљишта у непољопривредне сврхе за 2020. годину 

на подручју општине Србац. 

 

Број: 01-022-63/21 

Датум: 2.3.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

____________________________________________ 

 



02.03.2021.                     СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СРБАЦ – број 3                         20  

 

 

 

 

90 

 

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 02.03.2021. године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

Усваја се Информација о стању у области заштите и 

спасавања на подручју општине Србац у 2020. 

години. 

 

Број: 01-022-64/21 

Датум: 2.3.2021. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Милош Будић, с.р. 

____________________________________________ 

 

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ 

 

27 

 

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: 68-

1/21 од 22.02.2021. 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 

05.03.2021. године забрањују се на територији 

Општине Србац: 

 

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

2) сва приватна окупљања у групама већим од 10 

лица (свадбе, крштења, рођендани, прославе и други 

породични скупови сличне природе). 

 

2. Обавезују се грађани да у затвореном простору 

носе заштиту маску (прекривена уста, нос и брада), 

да се придржавају заштитне мјере физичког 

растојања од два метра како у затвореном тако и на 

отвореном простору те да се придржавају упутства 

ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“ 

за боравак у затвореном простору, у зависности од 

дјелатности која се обавља. 

 

3. Препоручује се грађанима да на отвореном 

простору користе заштитне маске уколико није 

могуће одржавати физичку дистанцу од два метра, а у 

складу са упутством ЈЗУ „Институт за јавно 

здравство Републике Српске“ за коришћење 

заштитне маске на отвореном простору. 

 

4. Изузетно од 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. 

 

5. 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. 

 

6. Од 01.03.2021. године дозвољава се организација 

музике уживо у угоститељским објектима за 

смјештај, исхрану и пиће уз поштовање свих 

епидемиолошких мјера које је прописао ЈЗУ 

„Институт за јавно здравство Републике Српске“. 

 

7. До 05.03.2021. године ограничава се радно вријеме 

у периоду од 06,00 до 22,00 часа 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.). 

 

8. До 05.03.2021. године ограничава се радно вријеме 

у периоду од 06,00 до 22,00 часа свим приређивачима 
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игара на срећу (кладионице, аутомат клубови, казина, 

томболе и др.). 

 

9. До 05.03.2021. године, у периоду  од 22,00 до 06,00 

часова, драгстори могу радити искључиво путем 

шалтерске продаје.  

 

10. До 05.03.2021. године, у периоду  од 22,00 до 

06,00 часова, забрањује се продаја алкохолних пића 

свим привредним субјектима. 

 

11.  До 05.03.2021. 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“. 

  

12. 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.  

 

13. 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  прописаног физичког растојања и 

     2) на улазу у објекат поставити обавјештење о 

укупном броју лица која могу боравити у  објекту у 

односу на његову површину. 

 

14. Субјекти који обављају регистровану дјелатност 

могу самостално обављати дезинфекцију пословних 

простора у складу са упутством ЈЗУ„Институт за 

јавно здравство Републике Српске“. 

 

15. 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. 

    

16. Правни субјекти који врше јавна овлашћења 

требају организовати рад од куће за раднике за 

послове за које је то могуће. 

 

17. 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. 

 

18. 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). 

 

19. 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). 

 

20. Овом Наредбом  престаје да важи Наредба о 

обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву 

болести изаване новим вирусом корона (COVID-19) 

број: 02-022-42/21 од 01.02.2021. године. 

 

21. Ова Наредба ступа на снагу одмах и биће 

објављена у „Службеном гласнику општине  

   Србац.“ 

 

Број: 02-022 -47/21 

Датум: 22.02.2021. године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

____________________________________________ 
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На основу члана 10. став 1. тачка д)  и члана 18. став 

2. Закона о јавним набавкама БиХ («Службени 

гласник БиХ», број: 39/14), члана 4. Закона о 

противградној заштити („Службени гласник 

Републике Српске „ бр. 39/03, 110/08 ), члана 59. и 82. 

став 3. Закона о локалној самоуправи (« Службени 

гласник Републике Српске« број: 97/16, 36/19), члана 

63. и 91. Статута општине Србац ( « Службени 
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гласник општине Србац « бр. 5/17, 8/17) и члана 38. 

Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова 

у општини Србац („Службени гласник општине 

Србац„ бр. 3/15) а у вези тачке IV Одлуке о висини 

накнаде за финансирање система противградне 

заштите у Републици Српској („Службени гласник 

Републике Српске„ бр. 16/10, 61/11, 47/13, 24/14 и 

26/19), одлучујући о приједлогу Одјељења за 

привреду, пољопривреду и друштвене дјелатности 

бр. 04-404-13/21 од 16.02.2021. године, Начелник 

општине Србац  доноси 

 

О Д Л У К У 

о набавци услуга противградне заштите у 2021. 

години и изузећу од примјене Закона о јавним 

набавкама   

 

Члан 1. 

 

Овом Одлуком утврђује се набавка услуга про-

тивградне заштите за подручје  општине Србац у 

2021. години и изузеће од примјене Закона о јавним 

набавкама БиХ („Службени гласник БиХ„ бр. 39/14)  

за набавку предметних услуга. 

 

   

Члан 2.  

 

Услуге противградне заштите  за подручје  општине 

Србац у 2021. години вршиће Јавно предузеће 

„ПРОТИВГРАДНА ПРЕВЕНТИВА РЕПУБЛИКЕ 

СРПСКЕ„ А.Д. Градишка у складу са Уговором који 

ће се закључити са наведеним Извршиоцем услуга. 

 

Члан 3. 

 

Процјењена вриједност средстава за набавку услуга 

из члана 1.ове Одлуке износи укупно 27.000,00 КМ 

(словима: двадесетседамхиљада и 00/100 КМ). 

Предметне услуге су ослобођене од плаћања ПДВ-а. 

Средства за реализацију набавке обезбјеђена су 

буџетом општине Србац за 2021. годину, буџетска 

позиција 415200- противградна заштита (Одјељење за 

привреду, пољопривреду и друштвене дјелатности).  

 

Члан 4. 

 

Одлука ступа на снагу даном доношења и  објавиће 

се у Службеном гласнику општине Србац и на 

интернетској страници  општинске управе општине 

Србац. 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: 

 

Дана 16.02.2021. године Начелнику општине је од 

стране Одјељења за привреду, пољопривреду и 

друштвене дјелатности, у вези са одредбама члана 38. 

Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова 

у општини Србац („Службени гласник општине 

Србац„ бр. 3/15) достављен приједлог бр. 04-404-

13/21 за доношење Одлуке о изузећу од примјене 

Закона о јавним набавкама БиХ услуга противградне 

заштите за подручје  општине Србац у сезони 2021. 

године. 

 

Узимајући у обзир чињеницу  да су  предмет јавне 

набавке услуге противградне заштите за подручје 

општине Србац у сезони 2021. године за које 

тржиште није отворено за конкуренцију, обзиром  да 

се предметне услуге, у складу са чланом 4. Закона о 

противградној заштити („Службени гласник 

Републике Српске„ бр. 39/03, 110/08) и у складу са 

тачком IV Одлуке о висини накнаде за финансирање 

система противградне заштите у Републици Српској 

(„Службени гласник Републике Српске„ бр. 16/10, 

61/11, 47/13, 24/14 и 26/19), могу набавити само од  

Јавног  предузећа „ПРОТИВГРАДНА ПРЕВЕНТИВА 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ„ А.Д. Градишка, испуњени су 

услови за изузеће од примјене Закона о јавним 

набавкама БиХ у складу са чланом 10.став 1. тачка д) 

Закона, те је одлучено је као у диспозитиву ове 

одлуке. 

 

Број: 02–022-49/21 

Датум: 23.02.2021. године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

____________________________________________ 
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На основу члана 70. и члана 90. 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 12. Правилника о поступку 

директног споразума («Службени гласник општине 

Србац» број: 3/15, 8/16), 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 обављању услуга „Израда 

идејног пројекта за изградњу зграде за младе 

брачне парове„ ,  понуђачу – „NATIV-Engineering 

& Consulting„ д.о.о. Бања Лука, ПЈ бр. 1 Србац 

   

Члан 1. 

 

ПРИХВАТА СЕ понуда понуђача  - „NATIV-Engi-

neering & Consulting„ д.о.о. Бања Лука, ПЈ бр. 1 

Србац за  обављањe услуга „ Израда идејног пројекта 

за изградњу зграде за младе брачне парове„ , у  

износу од 2.000,00 КМ у који износ није  урачунат 

ПДВ односно у укупном износу од  2.340,00  КМ, у 

који износ је урачунат ПДВ. 
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Поступак јавне набавке – Директни споразум, путем 

којег је изабран најповољнији понуђач  – Извршилац 

услуга, протоколисан је у општинској управи  

општине Србац под бројем  02 – 404- 8/21  и проведен 

је у складу са Законом о јавним набавкама и 

Правилником о поступку директног споразума 

(«Службени гласник општине Србац» број: 3/15, 

8/16).  

Члан 2. 

 

Одлука ступа на снагу даном доношења и  објавиће 

се  у Службеном гласнику општине Србац и на 

интернетској страници  општинске управе општине 

Србац. 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е: 
 

Поступак јавне набавке услуга „Израда идејног 

пројекта за изградњу зграде за младе брачне парове„ , 

покренут је  Одлуком Начелника општине бр. 02-404-

8/21 од 09.02.2021. године на приједлог Одјељења за 

просторно уређење и стамбено-комуналне дјелат-

ности. 

 

Набавка је саставни дио Плана јавних набавки 

општине Србац за период до 31.12.2021. године 

(Службени гласник општине Србац„ бр. 2/21) (редни 

број: 72). 

 

Процјењена вриједност набавке: 2.000,00 КМ, у који 

износ није урачунат ПДВ. 

 

Након испитивања стања на тржишту предметних 

услуга, општина Србац као уговорни орган затражила 

је коначну  понуду за извршавање предметних услуга  

(Захтјевом за достављање понуда бр. 02-404-8-1/21 од 

12.02.2021. године) од Привредног друштва „NATIV-

Engineering & Consulting„ д.о.о. Бања Лука, ПЈ бр. 1 

Србац. 

 

До крајњег рока за достављање понуда (19.02.2021. 

године до 10,00 часова) на адресу општине Србац 

достављена је понуда Привредног друштва „NATIV-

Engineering & Consulting„ д.о.о. Бања Лука, ПЈ бр. 1 

Србац. 

 

Анализом и оцјеном понуде од стране Одјељења за 

просторно уређење и стамбено-комуналне дјелат-

ности као  организационе јединице надлежне/за-

дужене  за предметну набавку,  утврђено је да достав-

љена понуда има следеће елементе: 

 

1. „NATIV-Engineering & Consulting„ д.о.о. Бања 

Лука, ПЈ бр. 1 Србац (понуда бр. 011/2021  

достављена дана 18.02.2021. године у 14,50 часова)  

Цијена: 2.000,00 КМ , у који износ није  урачунат 

ПДВ односно 2.340,00  КМ у који износ је урачунат 

ПДВ 

Понуда садржи сву документацију тражену Захтјевом 

за достављање понуда бр. 02-404-8-1/21 од 

12.02.2021. године те је иста технички задовоља-

вајућа. 

 

У понуди нема рачунских грешки. 

 

Узимајући у обзир чињеницу да је  подношењем 

понуде понуђач прихватио све услове за зак-

ључивање уговора наведене у Захтјеву за достављање 

понуда бр. 02-404-8-1/21  од 12.02.2021. године, и 

обзиром да понуђена цијена једине достављене, 

технички задовољавајуће понуде не прелази ври-

једност средстава осигураних за предметну набавку 

те настојећи обезбједити адекватну размјену 

вриједности за новац, све у складу са одредбама 

Правилника о поступку директног споразума 

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

а након пријема Извјештаја Одјељења за просторно 

уређење и стамбено-комуналне дјелатности о анализи 

понуде са препоруком за закључивање Уговора , 

одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке. 

 

Број: 02–404-8-2/21 

Датум: 24.02. 2021. године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

____________________________________________ 
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На основу члана 59. и члана 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 доноси  

 

О Д Л У К У 

о допуни Одлуке о кориштењу мобилних телефона 

у Општинској управи Србац 

 

I 

У Одлуци о кориштењу мобилних телефона у 

Општинској управи Србац („Службени гласник 

општине Србац“ број 5/17), у тачки II додаје се тачка 

ђ) која гласи: 

   

    „ђ) савјетник начелника Општине.“ 

 

II 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у Службеном гласнику општине Србац.  

 

Број: 02-022 -50/21 

Датум: 25.02.2021. године                                     

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

____________________________________________ 
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На основу члана 70. и члана 90. 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 12. Правилника о поступку 

директног споразума («Службени гласник општине 

Србац » број: 3/15, 8/16), 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 обављању услуга процесинга 

података путем информационог система за 

контролу и наплату паркинг простора на подручју 

мјеста Србац за период до 31.12.2021. године,  

понуђачу – „Business Software Intelligence – BSI„ 

д.о.о. за израду пословних софтверских система и 

пружање консултантских услуга Прњавор       

 

Члан 1. 

 

ПРИХВАТА СЕ понуда понуђача  „Business Software 

Intelligence – BSI„ д.о.о. за израду пословних 

софтверских система и пружање консултантских 

услуга Прњавор  за  обављањe услуга процесинга 

података путем информационог система за контролу 

и наплату паркинг простора на подручју мјеста Србац 

за период до 31.12.2021. године, у  износу од 2.863,25 

КМ у који износ није  урачунат ПДВ односно у 

укупном износу од  3.350,00 КМ, у који износ је 

урачунат ПДВ. 

 

Поступак јавне набавке – Директни споразум, путем 

којег је изабран најповољнији понуђач  – Извршилац 

услуга, протоколисан је у општинској управи  оп-

штине Србац под бројем 02 – 404- 11/21 и проведен је 

у складу са Законом о  јавним набавкама и Пра-

вилником о поступку директног споразума («Служ-

бени гласник општине Србац» број: 3/15, 8/16).  

 

Члан 2. 

 

Одлука ступа на снагу даном доношења и  објавиће 

се у Службеном гласнику општине Србац и на 

интернетској страници  општинске управе општине 

Србац. 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е: 

 

Поступак јавне набавке  услуга  - процесинга 

података путем информационог система за контролу 

и наплату паркинг простора на подручју мјеста Србац 

за период до 31.12.2021. године, покренут је  

Одлуком Начелника општине бр. 02-404-11/21 од 

16.02.2021. године а на приједлог Одјељења за 

просторно уређење и стамбено-комуналне дјелат-

ности општинске управе општине Србац. 

Набавка је саставни дио Плана јавних набавки 

општине Србац  за период до 31.12.2021. године 

(„Службени гласник општине Србац„ бр. 2/21) (редни 

број: 59). 

 

Процјењена вриједност набавке: 3.075,90 КМ, у који 

износ није урачунат ПДВ. 

 

Имајући у виду заштиту ексклузивних права 

Привредног друштва „ Business Software Intelligence – 

BSI „ д.о.о. за израду пословних софтверских система 

и пружање консултантских услуга Прњавор као 

творца специјализованог софтвера – информационог 

система за контролу и наплату паркинг простора на 

подручју мјеста Србац (који је у употреби у 

општинској управи по Уговору о набавци мобилних 

уређаја за наплату паркирања возила, протоколисаног 

под бројем 02-404-60/19 од 27.03.2019. године), 

општина Србац као уговорни орган затражила је 

коначну  понуду за обављање предметних услуга (а 

које обухватају одржавање информациног система за 

2021. годину)  од наведног Привредног друштва 

„Business Software Intelligence – BSI„ д.о.о. за израду 

пословних софтверских система и пружање 

консултантских услуга Прњавор, Захтјевом бр. 02-

404-11-1/21 од 19.02.2021. године. 

 

Дана 23.02.2021. године на адресу општине Србац 

достављена је понуда Привредног друштва „Business 

Software Intelligence – BSI„ д.о.о. за израду пословних 

софтверских система и пружање консултантских 

услуга Прњавор те дана 01.03.2021. године и допуна 

понуде (Образац бр. 3). 

 

Анализом и оцјеном понуде од стране Одјељења за 

просторно уређење и стамбено-комуналне дјелатнос-

ти као организационе јединице надлежне/задужене  

за предметну набавку,  утврђено је да достављена 

понуда има следеће елементе: 

 

1. „Business Software Intelligence – BSI„ д.о.о. за 

израду пословних софтверских система и пружање 

консултантских услуга Прњавор (понуда бр. 

220221001 достављена дана 23.02.2021. године у 9,40  

часова и допуна понуде 01.03.2021. године у 9,45 

часова)  

 

Цијена: 5 % од остварених мјесечних прихода од 

контроле наплате паркинг простора, што за период до 

31.12.2021. године износи максимално 2.863,25 КМ , 

у који износ није  урачунат ПДВ односно укупно 

3.350,00 КМ у који износ је урачунат ПДВ   

 

Понуда садржи сву документацију тражену Захтјевом 

за достављање понуда бр. 02- 404-11-1/21 од 19.02.-
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2021. године те је иста технички задовољавајућа. У 

понуди нема  рачунских грешки. 

 

Обзиром да је достављена понуда понуђача  „Business 

Software Intelligence – BSI„ д.о.о. за израду пословних 

софтверских система и пружање консултантских 

услуга Прњавор технички задовољавајућа и да 

вриједност исте не прелази износ процјењене 

вриједности мабавке, настојећи обезбједити  

адекватну размјену вриједности за новац, све у 

складу са одредбама Правилника о поступку 

директног споразума («Службени гласник општине 

Србац» бр. 3/15, 8/16), а након пријема Извјештаја 

Одјељења за просторно уређење и стамбено-

комуналне дјелатности о анализи понуде са 

препоруком за закључивање Уговора , одлучено је 

као у диспозитиву ове Одлуке. 

 

Број: 02–404-11-2/21 

Датум: 04.03. 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 услуга  „Изнајмљивање мрежних 

мултифункционалних уређаја за штампање и 

одржавање принтер/копир/скенер/ факс уређаја са 

инсталирањем софтвера за мониторинг  у 

општинској управи општине Србац за период до 

31.12.2021. године„ 

 

 

I  Именује се Комисија за јавне набавке у поступку 

јавне набавке услуга „Изнајмљивање мрежних мул-

тифункционалних уређаја за штампање и одржавање 

принтер/копир/скенер/ факс уређаја са инсталирањем 

софтвера за мониторинг у општинској управи оп-

штине Србац за период до 31.12.2021. године„ у  

следећем  саставу: 

 

1. Милорад Лепир,  предсједавајући Комисије 

2. Татјана Поповић Кнежевић, секретар 

Комисије, без права гласа 

3. Борислав Лакић,  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. 

02-404-10/21 од 16.02.2021. године а за које је 

Обавјештење о набавци бр. 987-7-2-3-3-5/21 

објављено на Порталу јавних набавки и на 

службеној страници општинске управе општине 

Србац дана 18.02.2021. године, изврши: 

 

- провођење јавног отварања достављених понуда 

( дана 03.03.2021. године у 9,05 часова)  

- преглед, оцјену и упоређивање достављених 

понуда ( прије и након е-аукције) 

- сачињавање записника о прегледу и оцјени 

понуда (прије и након е-аукције) 

- 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 

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. 
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VIII  Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у Службеном гласнику  општине Србац. 

 

Број: 02 –111-42/21 

Датум: 26.02. 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 « 

бр. 97/16, 36/19), члана 9. став 2. Правилника о 

поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II.дио 

Б. Закона о јавним набавкама  («Службени гласник 

БиХ», број: 66/16), 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 услуга контроле и наплате паркинг 

простора на подручју мјеста Србац за период до 

31.12.2021. године  

 

I Именује се Комисија за јавне набавке у поступку 

јавне набавке услуга контроле и наплате паркинг 

простора на подручју мјеста Србац за период до 

31.12.2021. године , у  следећем  саставу: 

 

1. Милорад Лепир,  предсједавајући Комисије 

2. Татјана Поповић Кнежевић, секретар 

Комисије, без права гласа 

3. Милован Поповић,  члан 

4. Сандра Михољчић, члан. 

 

 

II Задатак Комисије: 

 

1. да у предметном поступку јавне набавке услуга из 

Анекса II. дио Б. Закона о јавним набавкама,  

покренутом Одлуком Начелника општине бр. 02-404-

12/21 од 16.02.2021. године а за које је Позив за 

достављање понуда  бр. 02-404-12-1/21 од 19.02.2021. 

године  објављен на службеној интернет страници 

општинске управе општине Србац дана 19.02.2021. 

године , изврши: 

 

- провођење јавног отварања достављених понуда 

( дана 05.03.2021. године у 9,05 часова)  

- преглед, оцјену и упоређивање достављених 

понуда  

- сачињавање записника о прегледу и оцјени 

понуда 

- да у име општине Србац учествује у прего-

ворима уколико након пријема и оцјене понуда 

буде било потребе за истим, при чему је 

Комисија дужна провести преговоре у складу са 

одредбама члана 9. Правилника о поступку 

додјеле уговора о услугама из Анекса II.дио Б. 

Закона о јавним набавкама  («Службени гласник 

БиХ», број: 66/16) 

- 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 

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 – 111-43/21       

Датум: 02.03. 2021. године 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

____________________________________________ 
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На основу члана 59. став 1. тачка 8. и члана 63. став 3. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 48. 

став (4) 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 

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

Србац, доноси  

 

П Р А В И Л Н И К 

О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О 

УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И 

СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЈЕСТА 

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ СРБАЦ 

 

Члан 1. 

 

У Правилнику о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних мјеста општинске управе 

општине Србац ("Службени гласник општине 

Србац", број: 1/17, 4/17, 6/17 , 7/17, 8/17, 10/17, 1/18, 

7/18, 7/18, 5/19,11/19, 12/19, 1/20, 7/20, 9/20, 14/20 и 

17/20), у члану 20. - у Табеларном прегледу 

организационих јединица, код систематизованог 

радног мјеста: 

 

- Савјетник начелника Општине, мијења се број 

извршилаца и умјесто: „1 извршилац“,  треба да 

стоји: „2 извршиоца.“ 

                                                                                      

Члан 2. 

У члану 21. - Опис послова радних мјеста,  из 

претходног члана допуњава се „Врста и степен 

стручне спрема, стручно знање“ и гласи: 

 

 

РАДНО МЈЕСТО: Савјетник начелника 

Општине                                                                   2 

                                                                                                  

Врста и степен стручне спреме, стручно знање:  

допуњава се тако што се након текста: 

 

„ -четворогодишњи студиј, економски факултет или 

први циклус студија - дипломирани економиста са 

најмање 240 ECTS бодова или еквивалент“ додаје 

текст у загради: „(један извршилац)“ и за другог 

извршиоца: Врста и стпен стучне спреме, стручно 

знање, гласи:   

 

„-четворогодишњи студиј, правни факултет или 

први циклус студија -дипломирани правник са 

најмање 240 ECTS бодова или еквивалент (један 

извршилац).“ 

                                 

Остали дио текста за радно мјесто остаје 

непромијењен. 

Члан 3. 

 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања  у Службеном гласнику општине Србац.  

      

Број: 02-022-77/21 

Датум: 02.03.2021. године 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Млађан Драгосављевић, с.р. 

____________________________________________ 
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С А Д Р Ж А Ј 

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

 

Број                 Назив  акта                                                    Страна 

64 Закључак о усвајању Извјештаја Комисије за избор и именовања о констатовању престанка 

мандата Владимиру Гужвићу одборнику у Скупштини општине Србац 

1 

65 Закључак о усвајању Извјештаја Комисије за избор и именовања о констатовању додјеле 

мандата Мирку Стојићу одборнику у Скупштини општине Србац 

1 

66 Одлука о распоређивању средстава за реализацију пројекта техничког опремања 

Територијалне ватрогасне јединице Србац за 2021. годину  

2 

67 Одлука о финансирању и категоризацији спорта и физичке културе општине Србац за 2021. 

годину 

2 

68 Одлука о измјени Одлуке о комуналним таксама 5 

69 План капиталних инвестиција општине Србац за 2021. годину 5 

70 Одлука о дугорочном задужењу општине Србац путем четврте емисије обвезница  8 

71 Одлука о четвртој емисији обвезница јавном понудом 9 

72 Одлука о прихватању средстава за реализацију пројекта „Реконструкција потисног цјевовода у 

општини Србац“ 

12 

73 Одлука о приступању продаји неизграђеног грађевинског земљишта у К.О. Црнаја 13 

74 Одлука о расписивању Јавног конкурса  за избор и именовање  директора  и једног члана 

Управног одбора Јавног предузећа “Радио Србац” Србац  

13 

75 Одлука о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање директора и једног члана 

Управног одбора Јавне установе Центар за социјални рад Србац 

14 

76 Одлука о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање чланова Управног одбора Јавне 

установе Агенција за развој малих и средњих предузећа општине Србац 

15 

77 Рјешење о разрјешењу Сузане Штрбац дужности члана Управног одбора Јавне установе 

Центар за културу и спорт Србац 

16 

78 Рјешење о именовању вршиоца дужности члана Управног одбора Јавне установе Центар за 

културу и спорт Србац 

16 

79 Одлука о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање једног члана Управног одбора 

Јавне установе Центар за културу и спорт Србац 

17 

80 Рјешење о именовању Комисије за избор директора и једног члана  Управног одбора Јавног 

предузећа „Радио Србац“ Србац, директора и једног члана Управног одбора Јавне установе 

Центар за социјални рад Србац, чланова Управног одбора Јавне установе Агенција за развој 

малих и средњих предузећа општине Србац и једног члана Управног одбора Јавне установе 

Центар за културу и спорт Србац 

18 

81 Закључак о усвајању Извода из записника са прве сједнице Скупштине општине 18 

82 Закључак о усвајању Извода из записника са друге сједнице Скупштине општине 18 

83 Закључак о усвајању усвајању Извода из записника са треће сједнице Скупштине општине 18 

84 Закључак о усвајању Извјештаја о успјеху и владању ученика на крају првог полугодишта за 

школску 2020/21.годину 

18 

85 Закључак о усвајању извјештаја о реализацији плана Утрошка средстава за техничко опремање 

Територијалне ватрогасне јединице за 2020.годину 

19 

86 Закључак о усвајању извјештаја о утрошку средстава из Буџета општине Србац за 2020.годину 

за културно спортске манифестације 

19 

87 Закључак о усвајању Извјештаја о утрошку новчаних средстава из Буџета општине Србац 

спортских организација на подручју општине Србац за 2020.годину 

19 

88 Закључак о усвајању Информације о утрошку новчаних средстава од посебних водних накнада 

у 2020.години на подручју општине Србац 

19 

89 Закључак о усвајању Информације о утрошку новчаних средстава од накнаде за претварање 

пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе за 2020.годину на подручју општине 

Србац 

19 

90 Закључак о усвајању Информације о стању у области заштите и спасавања на подручју 

општине Србац у 2020.години 

20 

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ 

 



02.03.2021.                     СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ СРБАЦ – број 3                         29  

 

 

 

 

Број                 Назив  акта                                                    Страна 

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

вирусом корона (COVID-19) 

20 

28 Одлука о набавци услуга противградне заштите у 2021. години и изузећу од примјене Закона 

о јавним набавкама   

22 

29 Одлука о додјели Уговора о обављању услуга „Израда идејног пројекта за изградњу зграде 

за младе брачне парове„ ,  понуђачу – „NATIV-Engineering & Consulting„ д.о.о. Бања Лука, 

ПЈ бр. 1 Србац 

22 

30 Одлука о допуни Одлуке о кориштењу мобилних телефона у Општинској управи Србац 23 

31 Одлука о додјели Уговора о обављању услуга процесинга података путем информационог 

система за контролу и наплату паркинг простора на подручју мјеста Србац за период до 

31.12.2021. године,  понуђачу – „Business Software Intelligence – BSI„ д.о.о. за израду 

пословних софтверских система и пружање консултантских услуга Прњавор 

24 

32 Рјешење о именовању Комисије за јавне набавке у поступку јавне набавке услуга  

„Изнајмљивање мрежних мултифункционалних уређаја за штампање и одржавање 

принтер/копир/скенер/ факс уређаја са инсталирањем софтвера за мониторинг  у општинској 

управи општине Србац за период до 31.12.2021. године„ 

25 

33 Рјешење о именовању Комисије за јавне набавке у поступку јавне набавке услуга контроле и 

наплате паркинг простора на подручју мјеста Србац за период до 31.12.2021. године  

26 

34 Правилник о измјени и допуни Правилника о унутрашњој  организацији и систематизацији 

радних мјеста општинске управе општине Србац  

27 

 


